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        W  NASZEJ WSPÓLNOCIE - BIULETYN 
Lokalna Polska Misja Katolicka na Jersey  Local Polish Catholic Mission in Jersey  
        adres: St Mary & St Peter’s R.C. Church, Wellington Road, St Helier,  
                       Jersey, Channel Islands, JE2 4RJ  
     Ks. Proboszcz: Wiesław Duracz  tel. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z  Księgi Wyjścia 34,4-9 

 PSALM: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże 
 Czytanie z 2 Listu św. Pawła Apostoła do  Koryntian 13,11-13                                                                     
 Ewangelia według św. Jana  3,16-18 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  Uroczystość  Trójcy  Świętej           A 

   Niedziela 
  11.06.2017 
ADORACJA 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       St. Thomas 
            19.30 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jacka Rożka                    
i jego rodziny  

 Poniedziałek 
   12.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                  

    Wtorek 
   13.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                  

      Środa 
  14.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                  

      Piątek 
   16.06.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                  

     Sobota 
   17.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                  

                                                                            Uroczystość   Bożego   Ciała      A 

Niedziela 
18.06.2017 

BOŻE     
CIAŁO 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Kobiego  Samuela 
Vautier z okazji 4 rocznicy urodzin od babci     
CHRZEST: HELEN MENDREK  I  STEPHANIE  MENDREK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       St. Thomas 
            19.30 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./  
 

Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*Polska PRAY & PLAY GRUPA, zaprasza na spotkania w poniedziałki od g.10.00-12.00 w 
St.Thomas’ Hall.  Kontakt: Gosia tel. 077 00 32 88 54.  
*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.20. Dziękuję 
firmie transportowej  J&M z dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 04.06.2017 - £ 519.69  Na  potrzeby parafii: -  £    Jeżeli ktoś  z  Parafian pragnie złożyć ofiarę 

czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY. Prosimy w imieniu Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej,  jeżeli to możliwe o dokonanie wpłat standing order, gotówką  lub bezpośrednio na konto: Polish 

Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne 

podziękowanie za  złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.                                                

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***   

11 czerwca  2017, po Mszy  będzie zbierana druga taca na pokrycie kosztów zastępstwa podczas wakacji ks. Pawła 

Traczykowskiego oraz wrześniowych rekolekcji kapłańskich . Bóg zapłać za ofiary. 

 

W miesiącu czerwcu w środy i piątki po Mszach świętych wieczornych  oraz w niedziele przed Mszą  świętą wieczorną 

w naszym kościele będziemy mogli uczestniczyć  nabożeństwach  do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W czwartek   15 czerwca 2017 Msza św.  gregoriańska za  + Józefa Strzok będzie odprawiona prywatnie. 

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i 

Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, 

modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet 

chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha 

Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.    

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Kościoła, do 

którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach.*14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu 

w Dachau.*17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną 

miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak 

chleb”. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie grupy modlitewnej MIRIAM. 

Zainteresowanych włączeniem się do Róż Różańcowych proszę o osobisty kontakt. Zmiana tajemnic w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej o g.19.30. 

 Piątek – g.18.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w St. Mary’ & St. Peter. Po Mszy zapraszam na adorację 
Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim o 20.45. Podczas adoracji możliwość  
spowiedzi . W każdy piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę przed Mszą 
świętą o g.19.30.  
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie. 

Zapraszamy serdecznie na uroczysty FESTYN PARAFIALNY I RODZINNY  1 LIPCA 2017 w sobotę 
od g.14.00-19.00 w St. Martin. W programie wiele atrakcji:, gry , zabawy, zamek dla dzieci, loteria fantowa, 

polskie potrawy, wspólne grillowanie i inne niespodzianki . Prosimy chętnych aby włączyli się w organizację tego 
ważnego wydarzenia dla naszej parafii  i wspólnoty Polaków na wyspie. Prosimy o  fanty na loterię/kosz jest 
wystawiony przed Mszą święta, można także je  zostawić w zakrystii/ i zgłoszenie chętnych do upieczenia ciast oraz 
do włączenia się do opieki nad dziećmi i obsługi stanowisk. 
18 czerwca 2017,  w niedzielę po Mszy o g.9.00 w sali przy kościele,  będzie spotkanie rady Duszpasterskiej                                      
i wszystkich biorących udział w  przygotowaniu festynu parafialnego. 
 

W niedziele 18 czerwca - przypada Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej –  jest  ona ściśle 
związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas 
sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i 
wina. Ponieważ jednak podczas Triduum Paschalnego skupiamy się na celebracji męki, śmierci i 
zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego też celebrowanie wszelkich innych tajemnic i wydarzeń są 
przeniesione na późniejszy czas w ciągu roku. Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna 
z Cornillon, żyjąca w XIII wieku we Francji. Tamtejszy biskup po wyborze na papieża, już jako Urban 
IV wprowadził obchody święta Bożego Ciała w Rzymie w 1264 roku, natomiast papież Jan XXII na 
początku XIV wieku zatwierdził je dla całego Kościoła. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, 
będzie po Mszy świętej o g.11.15. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić 
Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego 

Narodu. Jesteśmy ludem Bożym, który nieustannie jest w drodze na spotkanie z Bogiem. Proszę o włączenie się w tę uroczystą Mszę 
św. dzieci I Komunijne, i te, które przeżywają swoja rocznicę I Komunii, dzieci z Polskiej Szkoły. Serdecznie zapraszam wszystkich 
do zięcia udziału w tym ważnym dla naszej Parafii publicznym wyznaniu wiary w obecność Jezusa w tajemnicy Eucharystii. 
 
Pochyleni nad Ewangelią  - Problem czy tajemnica ?                                    
Gabriel Marcel podzielił zjawiska, które spotykamy w świecie na dwie kategorie: problemy i tajemnice. Problem to coś 
takiego, co da się zrozumieć, wytłumaczyć i rozwiązać. W ten sposób rozwiązujemy równanie matematyczne, budujemy 
dom, sprzątamy pokój, uczymy się gramatyki języka obcego itd. Rozwiązując problem, zaczynamy w jakiejś mierze nad nim 
panować. Odzwierciedla to nawet nasz sposób mówienia: „opanowałem język, poskromiłem bałagan…”. W naszym 
stechnicyzowanym świecie jesteśmy raczej uczeni, a więc i bardziej przyzwyczajeni do zmagania się z problemami. Dlatego 
trudno nam przyjąć, że istnieją również takie rzeczywistości, których nie można rozwiązać, opanować, a przez to 
i kontrolować. Bo w świecie oprócz problemów istnieją także tajemnice. Nie można ich do końca zrozumieć, a przez to 
posiadać. Pomimo tego tajemnicą można żyć. Na przykład człowiek pozostaje zawsze tajemnicą. Nie możemy jej do końca 
pojąć, ale możemy się z człowiekiem zaprzyjaźnić, pokochać go. Wchodząc w przestrzeń tajemnicy, zaczynam kroczyć po 
ziemi nieznanej, często bez znajomości szlaku i kierunku, ale jednak z doświadczeniem uczestnictwa. Tajemnicy nie da się 
posiąść. Ona zawsze nas przerasta i zaskakuje. Wiele spraw religijnych należy do kategorii tajemnicy. Dziś jesteśmy 
zaproszeni, aby wejść w wewnętrzną tajemnicę życia samego Boga – Jednego, ale w trzech Osobach. Na niewiele zda się 
wysiłek naszego umysłu. Tej tajemnicy nie da się do końca wyjaśnić i zrozumieć. Nie znaczy to jednak, że mamy ją włożyć 
między religijne baśnie albo w najlepszym razie schować do lamusa z religijnymi rupieciami, których co prawda nie 
wyrzucamy na śmietnik, ale również nie mają one dla nas wielkiego znaczenia. Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej nie można 
objąć rozumem. Trudno o niej mówić. Słowa stają się blade i odległe od tego, co próbują opisać. Z pomocą przychodzą nam 
symbole i obrazy, które przybliżają tajemnicę i pociągają nas do uczestnictwa. Święta Katarzyna ze Sieny mówiła o Trójcy, 
używając obrazu uczty: Ojciec jest stołem, Syn jest pokarmem, który jest ustawiony na stole, Duch Święty jest kelnerem, 
który jest odpowiedzialny za podawanie do stołu i za atmosferę przy nim panującą. Zasiądźmy więc za mocnym, wygodnym, 



domowym stołem, skosztujmy najlepszego, sycącego, boskiego pokarmu i zdajmy się na kelnera, który zna nasze gusta, 
smaki, potrzeby, upodobania i jest gotowy nam służyć, dbając jednocześnie o atmosferę wyjątkowości i święta.    


