
                                                                                                            16.06.2019 Jersey Nr.24 

        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 Przysłów 8,22-31 
PSALM: Jak jest przedziwne imię Twoje Panie 
Czytanie z   Listu św. Pawła Apostoła do  Rzymian 5,1-5                                               
Ewangelia według św. Jana 16,12-15 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  Niedziela Trójcy  Świętej    C 

Niedziela 
 

16.06.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla całej rodziny Bocheńskich  od rodziców 

St.Thomas                                                       
19.30 

+ Alfreda Bziukiewicz   i  + Genowefa Choda od wnuczki Anny Choda  

 Poniedziałek 
   17.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

     Wtorek 
   18.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   19.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek  
   21.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota       
22.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                      Uroczystość    Bożego   Ciała       C 

Niedziela 
 

23.06.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Melissy Piron  z okazji 7 rocznicy urodzin od rodziców 

St.Thomas                                                       
19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszamy i prosimy                                  
o wypełnienie przygotowanego  formularza i zwrócenie go duszpasterzowi. 
Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.20. Dziękuję 
firmie transportowej  J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 09.06.2019  - £ 378.48  FESTYN - £ 2,388.35; JPM Ironworks LTD £ 100; Jersey Building £ 100;  Na  

potrzeby parafii: Rodzice dzieci I- Komunijnych £ 238;  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 ***     

                                                                           Dzień  Dziecka  w naszej parafii. 

    8 czerwca mieliśmy wspaniałą możliwość dzielenia się radością z innymi, przebywania razem, wspólnego, świętowania                   

i zabawy. Dziękujemy Bogu i tylu wspaniałym naszym parafianom i rodakom za wielki wkład pracy, abyśmy mogli  przeżyć 

ten  uroczysty dzień  na Jersey,  podczas sobotniego Parafialnego Festynu i Dnia Dziecka. 

      Składam gorące podziękowania całej Parafialnej  Radzie Duszpasterskiej i wszystkim, którzy tak gorliwie i z oddaniem 

włączyli się w przygotowanie festynu. Sponsorom, sklepom, restauracjom i  ofiarodawcom fantów na loterię: Ironworks LTD, 

Jersey Building Supplies, Marios’ Polish Market, Polo – Market Jersey, A&M Eurostore, Fox Polish Shop , Organic Shop, 

J&M Przewozy, Jersey Bus, Jersey Aero Club, 4Hire.je, Les Ormes Resort, Grand Marche, Adventure Diving Jersey, 

Happyhop Jersey, La Lilou Boutque, Ellis Nail, Beata Nail, Natural Beauty, Bella Beauty, Yogolicious, Mark Howe Flowers, 

Soleil Pub, Caesarea Pub, Seven Angels, A.Sz. Giera, R. Winiarskiemu, T. Nowak, A. Lewandowskiej, M. Chmielewskiej, 

E.K. Skarbek, A.Piechota. 

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


      Dziękuję za bezinteresowne wypożyczenie namiotów, generatora, lodówki, grilla, zamków, przygotowanie sceny, transport 

produktów. Policji za dostarczenie samochodu. Dziękuję paniom z Polskiej Szkoły Sobotniej Springfield za przygotowanie 

atrakcji dla dzieci, gier i zabaw. Paniom za malowanie twarzy i paznokci. Dziękuję za dostarczone kwiaty i przygotowanie 

dekoracji kwiatowych. Wszystkim, którzy zakupili artykuły żywnościowe, upiekli pyszne ciasta i ofiarowali je na festyn, 

obsługiwali i przygotowali stanowiska oraz zakupili liczne fanty. Dziękuje za przygotowanie reklamy, wypożyczenie 

nagłośnienia,  kierowanie ruchem oraz parafii St. Martin  za użyczenie miejsca.  

Szczególne podziękowanie za organizację i koordynację pracy składam na ręce Pani Anny Obuchowicz-Witek.  

  Wszyscy włączeni w naszą uroczystość pracowali całkowicie  bezinteresownie. 
  Wszystkim uczestnikom wspólnej zabawy gorąco dziękuję za wsparcie swoją obecnością i ofiarami naszą parafię, 

całkowity dochód wyniósł Ł 2,588.35 łącznie z indywidualnymi ofiarami od: Jersey Building Limited Ł 100; JPM 

Ironworks LTD Ł100; Bóg zapłać ! 

   7 lipca 2019 w niedzielę o g.9.00 odprawię dziękczynną Mszę świętą w Waszej intencji. Dziękuję.  

   Prosimy o odebranie na plebanii pozostałych wygranych loterii fantowej do końca lipca, oto numery: różowy: 

131,40,139,336,127,272,338,57,311. Niebieski: 565. 

1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale 

jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w 

ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.  

2. Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia niech obficie błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, uczestnik powstania 

styczniowego, malarz, opiekun biednych i bezdomnych,*21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zrezygnował z kariery i 

bogactwa, zmarł jako kleryk jezuicki opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie.     

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

 

W piątek o g.20.00 w St. Thomas będzie RÓŻAŃIEC MIĘDZYNARODOWY więc nie będzie adoracji w St.Mary. 

 

W najbliższą niedzielę obchodzimy w Anglii Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej, zapraszam wszystkie dzieci, 

które w tym roku i w ubiegłym przyjęły I Komunię świętą na Mszę o g.9.00. 

 

Pochyleni nad Ewangelią – Trójca Święta. 
    Św. Faustyna zapisała w swoim duchowym „Dzienniczku”: „W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej, o Istocie 

Boga. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest Ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty, 

ujrzałam Jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej Jasności wychodziły 

słowa w postaci gromu i okrążyły niebo i ziemie. Nic nie rozumiejąc z tego zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności 

wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z Ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki: Jakim 

jest Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga przez rozważanie 

przymiotów Jego. Po chwili Jezus zakreślił ręka znak krzyża i znikł” (Dz. 30). 

    Dziś zatrzymujemy się na progu Tajemnicy Boga, na progu zdumienia. Pragniemy oddać cześć Bogu Jedynemu w Trzech 

Osobach – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Tajemnicy Trójcy dotykamy w naszej codzienności, wykonujemy znak krzyża 

– rozpoczynając dzień, modlitwę, posiłek, podróż. To jedna z najprostszych modlitw – nawet małe dzieci umieją się przeżegnać. 

Jednak ta pozornie najprostsza modlitwa zawiera w sobie niezmierną głębię. Każde wypowiedzenie słów „W imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego. Amen” jest dotknięciem wielkiej tajemnicy, wobec której ludzki umysł staje bezradny. 

     Pierwszą Osobą Trójcy Świętej jest Ojciec, który wszystko stworzył, z którego początek bierze wszelkie istnienie. Ojciec – 

Dawca życia oraz prawa Przykazań, strzegący ich swoim autorytetem, wymagający i stanowczy – a jednocześnie czuły, 

wrażliwy, czekający na marnotrawnych synów i zawsze gotowy przebaczyć. 

     Drugą Osobą jest Syn, który zstąpił na ziemię dla zbawienia człowieka. Ten, który tak dobrze zna nasze ludzkie sprawy, 

rozterki, pytania, cierpienie, radości i smutki. Ten, który uczy nas otwartości w relacjach z innymi, widzenia brata w drugim 

człowieku i przyjmowania go z miłością. Ten, który przez zachwyt swoją, umiejętnością dostrzegania piękna w świecie i dobra 

w drugim człowieku prowadzi nas do Ojca, od którego pochodzi wszelkie dobro i piękno. 

    Trzecią Osobą jest zaś Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, i posłany został po to, aby doprowadził świat do pełnej 

świętości. Duch Święty - Pocieszyciel, Ogień i Wicher, Woda Życia gasząca wszelkie pragnienie. Ten, który uczy nas się modlić; 

modli się w nas i za nas. Pozwala nam przekraczać kolejne bariery naszych zniewoleń i zranień. Wyzwala nas z lęku i rozpaczy, 

a jednocześnie otwiera nasze oczy i zakasuje rękawy, pokazując, jak wiele rzeczy w nas i wokół nas domaga się przemiany i 

uzdrowienia. 

    Dzisiejsza uroczystość jest okazją do stanięcia przed Jezusem z prośbą, by pomógł nam zrozumieć, poznać i docenić miłość 

Ojca – i odpowiedzieć na nią z mocą i radością, pochodzącą od Ducha Świętego. Jest okazją, by naśladować w swym życiu 

miłość Bożych Osób. By nasze życie toczyło się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 


