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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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786
e-mail: jacter24@gmail.com ; www.parafiajersey.org.uk
Czytanie z Księgi Hioba 38, 1. 8-11;
PSALM: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana;
Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 5, 14-17;
Ewangelia według św. Marka 4, 35-41;

Niedziela
20.06.2021

LITURGIA TYGODNIA –12. Niedziela Zwykła– ROK B
St.Mary&St.Peter’
W intencji Marty Zamoyskiej z okazji 14 rocznicy urodzin o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9.00
Śp. Krystyna Matoga /greg.25/

18.00
Poniedziałek
21.06.2021
Wtorek
22.06.2021

Śp. Krystyna Matoga /greg.26/
7.15
Śp. Krystyna Matoga /greg.27/

7.15

Środa
23.06.2021

7.15

Śp. Krystyna Matoga /greg.28/

Czwartek
24.06.2021

7.15

Narodzenie
św. Jana
Chrzciciela

19.00

Śp. Krystyna Matoga /greg.29/
Śp. Przemysław Pawlik

Piątek
25.06.2021

19.00

Sobota
26.06.2021

18.00

Niedziela

St.Mary&St.Peter’

27.06.2021

9.00
18.00

Śp. Krystyna Matoga /greg.30/
W intencji Marii i Zygmunta Kukułka w 50 rocznicę ślubu o łaskę zdrowia
i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów od syna Stanisława
13. Niedziela Zwykła – Rok B
W intencji rodziców Barbary i Franciszka Kareckich w 48 rocznicę ślubu o
zdrowie i Boże błogosławieństwo
W intencji Panu Bogu wiadomej

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 – 13.06.2021 - £ 300.00. Na potrzeby parafii na konto – 30.00 £ 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 ***

Drodzy Parafianie
1. Msze święte odprawiane są w kościele St. Mary and St. Peter przy Wellington Road:
- od poniedziałku do czwartku o godz. 7.15
- 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 i godz. 18.00.
Dystans społeczny został zniesiony. Obowiązują jedynie maseczki podczas
uczestnictwa we Mszach świętych.
W miesiącu czerwcu w szczególny sposób czcimy Najświętsze Serce Pana
Jezusa.
W każdy piątek adorację rozpoczniemy litanią i aktem oddania nas i naszych
rodzin Jego Boskiemu Sercu.
2. Ks. Dominik i wspólnota angielska po konsultacji z Księdzem Biskupem umożliwiają sprawowanie
Mszy św. w języku polskim i uczestnictwo w niej naszej wspólnocie parafialnej w kościele St. Thomas
w każdą niedzielę (od 4 lipca) o godzinie 18.00 .
Jesteśmy wdzięczni za okazaną nam życzliwość i ogarniamy modlitwą duszpasterzy oraz siostry i braci
parafii angielskiej. Niech Bóg błogosławi.
3. W sobotę 19 czerwca zawarli sakramentalny związek małżeński w naszej wspólnocie
Jolanta Krząstek i Paweł Zbyrat. Małżonkom życzymy obfitości Bożych darów i błogosławieństwa.
4. W dzisiejszą niedzielę przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty Kościoła zostaną włączone:
Maja Amelia Todea i Hanna Joanna Skoroś. Niech Bóg im błogosławi oraz rodzicom i chrzestnym.
5. Do 30 czerwca wszyscy Polacy na Jersey są zobowiązani do złożenia wniosku o status osiedleńczy.
Dokładne informacje na stronie parafii w pliku STATUS OSIEDLEŃCZY
W wypadku problemów językowych proszę dzwonić do p. Edyty Buard (Caritas Jersey) na numer
07829854681.
Pochyleni nad Słowem Życia
Za sprawą wydarzenia opisanego w dzisiejszej perykopie
wiemy, co mamy robić, gdy wokół szaleje nawałnica, a
łódka naszego życia chybocze i niebezpiecznie nabiera
wody. Mamy pamiętać, że po niebezpiecznych wodach
doczesności żegluje z nami Syn Boży. Mamy też
świadomość, że trwa przeprawa „na drugą stronę” – do
domu Ojca, gdzie wszystko będzie totaliter aliter –
całkowicie inaczej, wspanialej. Dopiero „tam” okaże się
w pełni, co oznacza Pawłowe „być nowym stworzeniem”.
Tymczasem dążąc „do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3, 2), nie popadajmy w przestrach
z powodu gwałtownych wichrów czy nawet (coraz częstszych) tornad. Odważnie bierzmy udział w
trudach i przeciwnościach jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa (por. 2 Tm 2, 3). Mamy przecież „oręż”
słowa Bożego, spotkań z Panem w sakramentach, modlitwy, pokuty, a ponadto własny krzyż, dźwigany
co dzień dla zbawienia wielu! Oczywiście, w stałej łączności ze zbawczą Ofiarą Jezusa.
Ulec lękowi, a nawet panice, to takie ludzkie. Lekiem na to jest kontemplowanie wszechmocnego i
zwycięskiego Jezusa, który nigdy „nie śpi” – zawsze nad nami czuwa i sprzyja nam. Warto Mu wierzyć i
ufać, a także być pewnym, że potrafi On każdej wrogiej sile: szatanowi, śmierci, zbuntowanemu światu,
staremu człowiekowi w nas – rozkazać: „Milcz, ucisz się!”. Pewnie doświadczyliśmy tego już wiele razy,
a jeśli nie, to najlepsze jest przed nami.

