
12.06.2022 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk  
Czytanie z Księgi Przysłów 8, 22-31; 
PSALM:  Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!; 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian  5, 1-5; 
Ewangelia według św. Jana 16, 12-15; 

                LITURGIA   TYGODNIA – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ   – ROK C 

     Niedziela 
  
 
     12.06.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Jolanty i Wojciecha Szyszkiewicz o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo 

St. Thomas 
13.00 

W intencji dzieci przeżywających I rocznicę komunii św. oraz ich rodzin o 
łaski i Boże błogosławieństwo 

St. Thomas 
18.00 

Intencja wolna 

Poniedziałek 
     13.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Nie ma Mszy św. 

Wtorek 
     14.06.2022 

 

           

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

 

Nie ma Mszy św. 

Środa  
15.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

           

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek  
16.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
 17.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

W intencji Józefa Możdżenia z okazji 70 rocznicy urodzin o łaskę zdrowia i 
Boże błogosławieństwo 

Sobota 
18.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

W intencji Anny i Tomasza z okazji 25 rocznicy ślubu o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

UROCZYSROŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁ I KRWI CHRYSTUSA– ROK C  

Niedziela 
 

19.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Nico Miller z okazji 1 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

St. Thomas 
18.00 

 

W intencji Michała i Natalii Nikodemskich z okazji urodzin o Bożą łaskęi 
błogosławieństwo /int. od żony i córki/ 

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

OFIARY: Ofiary dla  parafii – 5.06.2022 – 540 £. Na potrzeby parafii na konto – 170 £.  Jeżeli ktoś z  Parafian pragnie złożyć 

ofiarę czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY.  Można też wpłacić bezpośrednio na 

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

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

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

 

 

 

 

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


Drodzy Parafianie 

Msze święte odprawiane są w kościele St. Mary and St. Peter przy Wellington Road: 

- w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 7.15 

- w środę o 18.30 modlitwa różańcowa i o 19.00 Msza święta, Krąg Biblijny 

 - w piątek o godz. 19.00,  

po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św. 

- w sobotę o godz. 18.00 (liturgia niedzielna), 

- w niedzielę o godz. 9.00 w St. Mary and St. Peter  i  o godz. 18.00 w St. Thomas 

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich: 

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786 

 

1.  Czerwiec – miesiąc czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

W każdy piątek po Mszy św. nabożeństwo. Będziemy się 

modlić litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Zachęcam do indywidualnej modlitwy tą litanią każdego 

dnia.  

 

2. Dziś w uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W kościele St. 

Thomas o godz. 13.00 Msza św. z modlitwą za dzieci i ich 

rodziny z okazji  rocznicy przyjęcia I komunii św.  

 

3. Dziś z naszej parafii wyrusza  I-wsza pielgrzymka rowerowa do  średniowiecznego 

sanktuarium Św. Michała Archanioła we Francji /Mont Saint Michel/. Modlić się 

będziemy za przyczyną patrona tego miejsca o pokój na Ukrainie i na świecie. 

 

4. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 

Boże Ciało. Po Mszach św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. 

 

5. W czwartek spotkanie kandydatów do bierzmowania /obie grupy/ o godz. 17.30 w 

kościele St.Thomas.  

 

Ogłoszenie parafii angielskiej o parkingu w przy kościele St Thomas 

Wszystkie dostępne zezwolenia dla miejsc parkingowych niebieskich i czerwonych są już 

zajęte, proszę nie parkować na tych miejscach przyjeżdżając do kościoła. 

Kierowcy chcący odwiedzić Kościół, plebanię, kawiarnię, Caritas lub SVP powinni 

zaparkować w zielonej strefie i wystawić żółtą tarczę parkingową; parking jest tam 

dostępny przez 3 godziny. Pojazdy przekraczające ten limit mogą zostać odholowane 

przez firmę G4S, która obecnie zarządza dwoma parkingami na tej stronie. 

 

 

 

 



POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA 

 

 Rozpoczynając naszą modlitwę, a 

także w najważniejszych momentach 

naszego życia czynimy na sobie znak 

krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego”. W ten sposób powierzamy 

nasze życie Bogu w Trójcy Świętej 

Jedynemu. Życie każdego z nas ma 

swoje źródło w Bogu. Uświadamiamy 

sobie tę prawdę, kiedy w dzisiejszą 

uroczystość stajemy wobec tajemnicy 

Trójcy Świętej. „Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia 

chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako 

Ojciec, Syn i Duch Święty” - czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (n. 261). 

Ponadto „objawiona prawda Trójcy Świętej znajduje się od początku u źródeł żywej 

wiary Kościoła” (KKK n. 249). 

 

Prawda o Trójcy Świętej najbardziej objawia się podczas sakramentu chrztu św. 

Jesteśmy wówczas włączeni do wspólnoty Kościoła w imię Trójcy Przenajświętszej. 

Dzisiaj również warto przypomnieć sobie tę prawdę wiary, że Trójca Święta jest 

jednością. Jako chrześcijanie nie wyznajemy trzech Bogów, ale jednego w trzech 

Osobach. Warto jest w tym miejscu przywołać świadectwo św. Grzegorza z Nazjanzu, 

który pisał: „Przede wszystkim strzeżcie tego cennego depozytu, dla którego żyję i 

walczę, z którym pragnę umrzeć, który pozwala mi znosić wszelkie cierpienia i gardzić 

wszystkimi przyjemnościami. Mam na myśli wyznanie wiary w Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Dzisiaj powierzam je wam” („Orationes”, 40, 41: PG 36, 417). 

 

Życie każdego z nas powinno być oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 

Winniśmy codziennie zanurzać nasze życie w Bogu, tak by w naszych sercach panował 

pokój. Katechizm uczy nas, że „całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób 

Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna 

w Duchu Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch 

porusza” (KKK n. 259). 

 

Oczywiście, by w pełni zrozumieć to, że nasze życie jest zjednoczone z Bogiem, 

potrzebujemy Ducha Prawdy, który nas o tym pouczy. Starajmy się całe nasze życie 

oddać Bogu. Niech będzie ono na chwałę Trójcy Świętej. Czyńmy wszystko, aby tak było. 

Każdego dnia podejmujmy walkę o nasze dusze. 

 


