
                                                                                                            23.06.2019 Jersey Nr.25 

        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  Rodzaju 14,18-20 
PSALM: Jesteś kapłanem  tak  jak  Melchizedek 
Czytanie z  1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian                                             
Ewangelia według św.  Łukasza  9,11-17 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

 Poniedziałek 
   24.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

     Wtorek 
   25.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   26.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek  
   28.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota       
22.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                     Uroczystość   św. Apostołów  Piotra i Pawła       C 

Niedziela 
 

30.06.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Jacek   Dominikowski  w 2 rocznicę śmierci od córki z rodziną  

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 – 16.06.2019  - £ 381.39  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 ***     

 

1. Dziś wielbimy Boga za sakrament Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata mają 

znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii obecny jest Chrystus realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, 

Duszą i Bóstwem. Mówimy, że jest wręcz Więźniem tabernakulum. Jest to tajemnica niedostępna nawet dla umysłu 

anielskiego. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. Pamiętajmy, 

że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od 

święta, ale przede wszystkim i na co dzień. Kościół od samego początku głosi wiarę w prawdziwą, substancjalną obecność 

Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus, ustanawiając Najświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy, 

zostawił nam swoje Ciało i Krew jako pokarm na drogę do wieczności. W dzisiejszej uroczystości wyznajemy naszą wiarę w 

obecność Chrystusa ukrytego pod postaciami chleba i wina.  

2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Oprócz Mszy 

Świętej wyraża się ona także poprzez procesje.   

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


3. Bieżący tydzień obfituje w uroczystości liturgiczne. Jutro przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.  

4. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza Święte tego dnia o godz. 19.00 .Z inicjatywy św. 

Jana Pawła II jest to Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Wszystkich, a zwłaszcza posługujących w naszej 

parafii księży polecamy modlitwom parafian.  

5. Z kolei w niedzielę w Anglii obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Do szczególnego dziękczynienia 

za depozyt wiary przekazany nam przez Apostołów zapraszamy na Mszach świętych. 

6.  Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Ojca składamy serdeczne życzenia i zawierzamy ojców opiece św. Józefa.  

7. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną myślą i darem modlitwy.  

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*24 VI – narodzenie św. Jana Chrzciciela, *29 VI  – święci Piotr i Paweł (I w.), 

Apostołowie, męczennicy. 

                                                                   

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

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

 

W następną niedzielę 30 czerwca będzie zbierana druga taca na tzw. Świętopietrze, czyli  do dyspozycji Ojca Świętego, 

którą przeznacza na cele charytatywne. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 

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. 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. 

 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Być dobrym jak chleb. 

   Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Wówczas koncentruje 

się na Eucharystii jako na pamiątce śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz na zapowiadanej przez Jezusa ofierze. 

Uroczystość Bożego Ciała skupia nas na Eucharystii jako uczcie i trwałej obecności w Najświętszym Sakramencie. Od XIII 

wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób 

podziękować. 

   Inicjatorką ustanowienia dzisiejszego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). W roku 1245 doznała objawień, w 

których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień 

uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. W 1246 roku odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna, 

a w 1264 roku uroczystość Bożego Ciała wprowadził do Rzymu papież Urban IV. 

   Ewangelia przypomina nam cudowne rozmnożenie chleba dla tłumów oraz słowa Jezusa skierowane do uczniów: „Wy dajcie 

im jeść”. Wezwanie to pozostaje aktualne i w naszych czasach. Zbawiciel przychodzi do ludzi, by zaspokoić głód miłości, głód 

prawdy, głód braterstwa, głód zwycięstwa nad śmiercią. To zobowiązuje nas wszystkich do tego, abyśmy często i w sposób 

godny przyjmowali Komunię Świętą i stawali się „dobrzy jak chleb” dla tych, z którymi utożsamia się Chrystus. Chodzi 

szczególnie o cierpiących i opuszczonych. 

   Komunia łączy nas zarówno z Chrystusem, jak również z braćmi i siostrami. „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem 

w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego 

samego chleba”. Chrystus jest jeden; jedno jest też Jego Ciało. Skutkiem zaś udziału w łamaniu chleba staje się jedność 

wyznawców Chrystusa. W Eucharystii Jezus oddaje Ojcu w imieniu wszystkich ludzi swoją bezgraniczną miłość. Nie jest to 

już tylko obrzęd, ale znak nieskończonej miłości. Ta miłość musi rodzić życie. Dlatego Jezus zmartwychwstaje i ożywia tych, 

którzy Go przyjmują.  

    Dziś, kiedy przyszliśmy, by wyznać naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, warto zadać sobie kilka pytań: 

czy wierzę w obecność Chrystusa pod postaciami Chleba i Wina? Jaka relacja łączy mnie z Jezusem? Jak często karmię się 

Komunią, pokarmem pielgrzymów w drodze, który daje nieśmiertelność? Przecież od sposobu naszego udziału w Eucharystii 

zależy jakość naszych relacji nie tylko z Bogiem, ale także z naszymi bliźnimi. To w Niej Chrystus spełnia swoją zapowiedź 

paschalną: „Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Pragnie, aby każdy z nas dostrzegł Jego żywą 

obecność, a zgromadzenie eucharystyczne przeżywać jako osobowe spotkania z Nim – w Nim zaś z każdym istniejącym 

człowiekiem. 

    Panie Jezu Chryste, nadziejo chwały, […] Ciebie poznajemy obecnego w Kościele i w Sakramencie Eucharystii, który nam 

w darze zostawiłeś. Kiedy sprawujemy Świętą Wieczerzę i przyjmujemy chleb życia i kielich zbawienia, ożywa świadomość 

Twojej obecności, która popycha nas do kontynuowania Twojej zbawczej misji w świecie (Modlitwa za 51. Międzynarodowy 

Kongres Eucharystyczny w Cebu na Filipinach, 24 – 31.01. 2016). 

 

  


