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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  Powtórzonego Prawa 8,2-16  
PSALM: Kościele święty, chwal swojego Pana  
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do  Korytntian 10,16-17                                                                    
Ewangelia według św. Jana  6,51-58 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Poniedziałek 
   19.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

    Wtorek 
   20.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

      Środa 
  21.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

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

      Piątek 
   23.06.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./  
UROCZYSTOŚĆ   NAJŚWIĘTSZGO   SERCA   PANA   JEZUSA                                                                                                                                                                                                 

     Sobota 
   24.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

                                                                                 12  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
  25.06.2017 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Melissy Piron                  
z okazji 5 rocznicy urodzin od  rodziców                

       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 – 11.06.2017 - £ 398.86;  Dla ks. zastępcy podczas wakacji £ 112  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 ***   

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  niedzielę  25.06.2017 będzie zbierana  druga taca na tzw. Świętopietrze czyli działalność charytatywną Ojca 
świętego Franciszka.  

W czwartek   22 czerwca 2017 Msza św.  gregoriańska za  + Józefa Strzok będzie odprawiona prywatnie. 
1. Dzisiejsza uroczystość jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek, przeżyjmy ten dzień w 

atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ów wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas 

pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej 

korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca. Pamiętajmy jednak, aby do stołu Pańskiego nie przystępować 

niegodnie, w stanie grzechu ciężkiego, gdyż w ten sposób oddalamy się jeszcze bardziej od naszego Boga. I to, co miało nas 
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prowadzić do życia, może stać się przyczyną potępienia. Dlatego został nam dany również sakrament pojednania, który ma 

przywracać naszą jedność z miłującym i miłosiernym Bogiem. Nie zapomnijmy zatem o tych sakramentach i ich szafarzach, 

czyli kapłanach. Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było komu jej sprawować. Dzisiaj dziękujmy Panu Bogu także za nich, 

prosząc o łaski potrzebne do godnego sprawowania posługi, do której zostali wezwani.  

2. We wtorek, 20 czerwca, przypada ustanowiony przez ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: 

uchodźca to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem, ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne 

pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są 

setki tysięcy. Ten dzień ma upamiętnić ich odwagę i siłę, ich tęsknotę za rodzinną ziemią i za bliskimi. Również w naszych 

modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach. 

3. W tym tygodniu, w piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie 

ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Podczas Eucharystii o 

godz. 19.00 będziemy gorąco prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca swego oraz o święte życie dla 

kapłanów w naszej diecezji i w całym Kościele powszechnym. Z racji uroczystości w piątek nie będzie obowiązywał post 

od potraw mięsnych. 

4. W ten sam dzień, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmijmy wszystkich ojców z naszej 

wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny. 

5. W sobotę, 24 czerwca, przypada kolejna uroczystość – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi 

Chrystusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel 

i świadek Bożej prawdy, który był gotów oddać za nią życie. Ciesząc się narodzinami św. Jana Chrzciciela, warto pomyśleć 

nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą, z praktykowaną 

pobożnością. Wpatrując się we wzór św. Jana Chrzciciela, prosząc go o siłę, kroczmy przez naszą codzienność w obecności 

Pana Boga. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:*21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok 

św. Stanisława Kostki jest patronem katolickiej młodzieży. 

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. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia.  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. W tym dniu nie będzie  adoracji 
ponieważ o g. 20.00 w kościele St. Thomas będzie RÓŻANIEC MIĘDZYNARODOWY. 
*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. 

Pochyleni nad Ewangelią  - Za was  i dla was.                                               
Podobno w średniowieczu mnisi z Cluny, przystępując do komunii świętej, zdejmowali buty – jak Mojżesz zbliżający się do 
Krzewu Gorejącego, do Najświętszego. Zdumiewająca jest ludzka zdolność oswajania tego, co niezwykłe. Bo przecież dla nas 
Eucharystia, komunia święta, jest czymś zwyczajnym, a przez to może nieraz zbyt mało cenionym. Zdarzało mi się spotkać 
ludzi, którzy z powodu poplątanego życia nie mogą przyjmować Eucharystii – niektórzy z nich mają jednak tak wielkie 
pragnienie komunii, jakiego nie spotyka się u większości praktykujących katolików. Uroczyste świętowanie Bożego Ciała ma 
swój początek w widzeniach św. Juliany z Liège i zostało wprowadzone najpierw w diecezji Liège, ale wkrótce rozszerzono je 
na cały Kościół. Przyczynił się do tego cud, który miał miejsce w Bolsenie niedaleko Orvieto: podczas mszy świętej, którą 
sprawował ksiądz wątpiący w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, uniesiona przez niego hostia zaczęła krwawić, co 
przekonało niedowiarka księdza i wielu innych – dawniej i dziś. Różne były losy tej uroczystości i różne przypisywano jej 
znaczenia: wyznanie wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie; uświęcenie miast i wsi; 
błogosławieństwo pól, uproszenie dobrej pogody i urodzaju. W Polsce w czasach PRLu można było nieraz usłyszeć – a i dzisiaj 
jeszcze można – że podczas procesji Bożego Ciała mamy „zamanifestować naszą wiarę” (cokolwiek to znaczy). Ostatecznie 
jest to święto Eucharystii. W moim jej przeżywaniu ostatnio na pierwszy plan wysuwają się dwie myśli. Pierwsza dotyczy 
kruchości. Kiedy łamię hostię nad ołtarzem, często myślę o tej kruchości i o tym, że Jezus właśnie tak chce do nas przychodzić. 
„Bierzcie i jedzcie, to jest moje Ciało za was wydane”. Za was i dla was. Możecie z nim zrobić, co chcecie. Możecie nim 
wzgardzić, zlekceważyć je, okazać mu obojętność. Możecie je z miłością przyjąć, wziąć do siebie i patrzeć, jak w was rośnie, 
i rosnąć razem z nim. Druga myśl, zaczerpnięta od Jana Pawła II, dotyczy komunii. Zachwyciło mnie spostrzeżenie papieża, że 
w komunii nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa (to dla nas dość oczywiste), ale też Chrystus przyjmuje każdego z nas! 
Chrystus przystępuje do komunii, by mnie przyjąć. To dla mnie jest rzeczywiście wielkie święto. 


