
19.06.2022 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk  
Czytanie z Księgi Rodzaju 14, 18-20; 
PSALM:  Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek; 
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian  11, 23-26; 
Ewangelia według św. Łukasza 9, 11b-17; 

        LITURGIA   TYGODNIA – UROCZYSROŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA 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 łaskę i 
błogosławieństwo /int. od żony i córki/ 

Poniedziałek 
     20.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

W intencji Ks. Jacka z okazji 21 rocznicy święceń kapłańskich o światło 
Ducha św., Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Kapłanów 

Wtorek 
     21.06.2022 

 

           

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

 

Śp. Władysław Maszczyk 

Środa  
22.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

           

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek  
23.06.2022 
NARODZINY  

ŚW. JANA 
CHRZCICIELA 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Piątek 
 24.06.2022 

NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA 

JEZUSA 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

Śp. Piotr Jurek /int. od rodziny i przyjaciół/ 

Sobota 
25.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

rodziny Kiliańczyk 

13. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C  

Niedziela 
 

26.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

Śp. Dariusz Sztabler w 6 miesiąc po śmierci 
 
Chrzest: Nicole Sobczak de Jesus 

St. Thomas 
18.00 

 

W intencji Norberta Karwowskiego z okazji 15 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo, światło Ducha św. oraz opiekę Maryi 

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 – 12.06.2022 – 561 £. Na potrzeby parafii na konto – 25 £.  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 Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa – Boże Ciało. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św.  

 

3. W czwartek obchodzimy uroczystość Narodzin św. Jana 

Chrzciciela. Tego dnia modlimy się za naszych ojców z okazji Dnia Ojca. Niech Bóg 

żyjącym błogosławi a zmarłym da chwałę nieba. 

 

4. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. o 19.00 a po niej 

nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. 

 

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 

 

 Jest faktem, że w naszą naturę 

wpisane jest pragnienie 

zaspokojenia. Głód ten w pełni 

może nasycić tylko sam Bóg. „Jedli i 

nasycili się wszyscy” (Łk 9, 17). I nie 

chodzi tu tylko o pewne 

pozostawanie w duchowej relacji z 

Bogiem. Bardzo konkretnie i 

wyraziście Bóg przychodzi w swoim 

Ciele i Krwi i kieruje do nas zaproszenie: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”, „Pijcie z 

niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza” (Mt 26, 26-28) Bóg nie jest tylko 

abstrakcyjnym Duchem, ale konkretnym Ciałem. Tę świętą cielesną obecność możemy 

przyjmować w doczesnym świecie na dwa zasadnicze sposoby. 

 

      Najpierw to spożywanie Jezusa Chrystusa, który przychodzi w Komunii świętej. 

Potrzeba tu aktu wiary, że autentycznie dokonuje się zaspokojenie wszelkiego głodu i 

pragnienia. Święty pustelnik Mikołaj z Flue przez cały pustelniczy okres swego życia 

karmił się tylko Eucharystią. To oczywiście fakt nadprzyrodzony, ale jak najbardziej 

realny. W ten sposób Bóg pokazał, że Komunia święta jest prawdziwym pokarmem, 

który może zaspokoić nawet najbardziej pierwotną potrzebę spożywania posiłków. Aby 

Komunia święta stała się nasycającym pokarmem, nie wystarczy automatyczne i 

bezmyślne przyjmowanie. Nieodzowne jest jak najgłębsze pragnienie połączone z wiarą. 

Mistyczka Marta Robin tak bardzo pragnęła Pokarmu Eucharystii, że Święta Hostia sama 

przemieszczała się z ręki kapłana do jej ust w trakcie przyjmowania Komunii świętej. 

 

      Drugim sposobem nasycania się Cielesnym Bogiem jest Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Byłoby wielkim zubożeniem i marnotrawstwem, traktować tę świętą 

czynność jedynie jako rodzaj pewnej praktyki pobożnej. Tu chodzi o jak najbardziej 

realistyczne nasycanie naszego ciała poprzez zmysły i serce fizyczną i duchową 

Obecnością Bożą. Oglądanie Ciała Boga powoduje zaspokojenie, które chroni przed 

zniewalającą potrzebą nasycania się poprzez różnorakie niepotrzebne lub niewłaściwe 

oglądanie, słuchanie lub spożywanie. Jednocześnie rodzi się czystość spojrzenia. Widząc 

na przykład nagość nie doświadczam już chorej pożądliwości, ale radosnej kontemplacji 

piękna ciała. Procesja Bożego Ciała jest czasem wyjątkowego świadectwa wiary w 

rzeczywistą obecność Boga w Eucharystii. Ufajmy i ogłaszajmy całemu światu prawdę o 

skarbie Komunii świętej. Spożywajmy i adorujmy Ciało Boga… Rozkoszujmy się 

przedsmakiem Absolutnego Nasycenia w Niebie. 

 


