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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  Proroka  Jeremiasza 20,10-13 
PSALM: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie 
Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Rzymian 5,12-15                                                                
Ewangelia według św. Mateusza 10,26-33 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Poniedziałek 
   26.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

    Wtorek 
   27.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

      Środa 
  28.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

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

   Czwartek 
   29.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

  + Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./   
UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW  PIOTRA  I  PAWŁA                                                                                                                                                                                                

      Piątek 
   30.06.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego  
i opiekę Matki Bożej dla Marzeny Ciosek                                                                                                                                                                                     

     Sobota 
   01.07.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

                                                                                 13  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
  02.07.2017 
ADORACJA 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Józef  Łaz  w  3 rocznicę śmierci od dzieci i wnuków 

       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 – 18.06.2017 - £ 586.76  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 ***   

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

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 i zgłoszenie 
chętnych do upieczenia ciast oraz do włączenia się do opieki nad dziećmi i obsługi stanowisk.  
WSPIERAJAC NASZĄ IMPREZE WSPIERASZ NASZĄ PARAFIĘ !!! 
OSTATNIE ZEBRANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO FESTYNU BĘDZIE WE WTOREK 27 CZERWCA o g.20.00 NA 
PLEBANII. PROSIMY PARKOWAĆ WSZYSTKIE SAMOCHODY NA PARKINGACH PRZY CMENTARZU I NIE  
BLOKOWĆ DO NIEGO WJAZDU.  

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


 

W  piątek   30 czerwca 2017 Msza św.  gregoriańska za  + Józefa Strzok będzie odprawiona prywatnie. 

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. 

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w 

nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, 

dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje 

urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem 

zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Pana Boga i bliźniego.   

2.  W czwartek 29 czerwca przeżywamy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy 

ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć 

męczeńską tego samego dnia. Św. Piotr jest wyznaczonym przez Chrystusa gwarantem, że Kościoła nie zwyciężą żadne, 

nawet piekielne moce, oraz św. Paweł, który zaniósł Ewangelię poganom. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do 

podziękowania Panu Bogu za posługę wszystkich następców św. Piotra, zwłaszcza ostatnich, współczesnych nam papieży: 

św. Jana XXIII, bł. Pawła VI, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i obecnie papieża Franciszka. Bądźmy wierni ich słowom, 

ich nauczaniu. Niech staną się dla nas drogowskazem na drodze wierności i komunii z Panem Bogiem. Dziś warto też głębiej 

zastanowić się nad tym, co znaczą słowa: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół…”. Pamiętajmy, że 

trwając w jedności z papieżem i biskupem lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu. W dzisiejszą 

uroczystość wierni, którzy posiadają dewocjonalia pobłogosławione przez papieża lub biskupa, mogą otrzymać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami, po złożeniu Wyznania wiary.   

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:*28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, wykształcony teolog, 

obrońca tradycji apostolskiej i męczennik, ojciec i doktor Kościoła. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia.  Po różańcu spotkanie modlitewne grupy MIRIAM. 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie. 

POCHYLENI NAD EWANGEIĄ - Namiestnik Chrystusa .                                           

Piotr, galilejski rybak. Przyszło mu zmierzyć się ze sprawami, które go przerastały. W wieczór pojmania Jezusa usłyszał: „I 

ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem”. Zaczął zaklinać się, że nie zna „tego człowieka” . Po kilku miesiącach stanął przed 

sanhedrynem i odważnie powiedział: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. A scena zwana Quo vadis? i niewiele później 

jego męczeńska śmierć w Rzymie... Zwykły i niezwyczajny człowiek: Lęk i wiara, umiłowanie Chrystusa i ludzkie 

kalkulacje. A po nim kolejnych 264.Niektórym historia nadała przydomek „Wielki”. Byli i tacy, o których przez szacunek dla 

piastowanego przez nich urzędu nie mówi się „mały”. A i sam urząd doznawał najróżniejszych wzlotów i upadków. Był 

słynny wiek X, „wiek ciemności”, gdy papieży zmieniano wedle zamówienia wpływowych, a złych ludzi. Był wiek XV, gdy 

polityczne naciski i wewnątrzkościelna niezgoda spowodowały wybór dwóch, a nawet trzech „papieży” równocześnie oraz 

przeniesienie stolicy Kościoła do Awinionu. Byli papieże święci, jak chociażby św. Pius V z czasów wielkiej reformy 

Kościoła w wieku XVI, czy papieże naszej epoki - Pius X, człowiek ogromnej dobroci i pobożności, oraz Jan XXIII, który 

swoją prostolinijną wiarą zapoczątkował odrodzenie Kościoła. Co by nie powiedzieć - historia Kościoła, a w niej historia 

papiestwa, jest historią trudną. Kim jest papież? Odpowiedzią na to pytanie jest dzisiejsze święto. Piotr i Paweł - dwaj 

apostołowie. Jeden należał do grona Dwunastu, drugi dołączył do nich później. Obaj dla Kościoła są jak dwa filary 

podtrzymujące cały jego gmach. Popatrzmy na Piotra. Nie on sam zdecydował o swej roli. Był rybakiem, do niego Jezus 

powiedział „odtąd ludzi będziesz łowił” . Po wielu miesiącach: „Ty jesteś Skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego...”. A po zmartwychwstaniu: „Paś baranki moje, paś 

owce moje” - czytaliśmy to dzisiaj. To Jezus zdecydował - dostrzegł wśród innych, powołał, wybrał, wyznaczył, nakazał. A 

Piotr wybór i nakaz przyjął. I zgodnie ze słowami Mistrza utwierdzał swoich braci w wierze . Nie zrozumiemy, czym jest dla 

Kościoła każdy papież, jeśli nie weźmiemy tego wszystkiego pod uwagę. Dlatego dla ludzi niewierzących, dla historyków 

niebiorących pod uwagę nadprzyrodzonej wiary, fenomen papiestwa jest niezrozumiały. Różne tytuły nadawano papieżom. 

Nie dziwię się ich mnogości, nie dziwię się treści żadnego z nich - odczytywać je należy zawsze na tle epoki, która je 

wymyśliła. Po odwołaniu się do miejsc Ewangelii, w których Szymon zwany Piotrem jest przez Jezusa stopniowo stawiany 

na czele wspólnoty Kościoła, najtrafniejszym tytułem wydaje się „Namiestnik Chrystusa”. Nie z ludzkiego pomysłu ta 

funkcja - choć wyrażająca się historycznie ludzkimi sposobami. Nie z ludzkiej siły siła papieży - choć nie bez znaczenia są 

ich ludzkie cechy. Nie z ludzi przedziwna trwałość Kościoła i papiestwa - bo ludzie zrobili nieomal wszystko, by i Kościół 

zniszczyć, i papiestwo. Dlatego dobrze, że my, wierzący w Jezusa, mamy papieży. 


