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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  Dziejów Apostolskich 3,1-10 
PSALM: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi 
Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do Galatów   1,11-20                                                                
Ewangelia według św. Jana 21,15-19 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

 Poniedziałek 
   01.07.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   03.07.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek  
   05.07.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota       
06.07.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                   14  Niedziela Zwykła  C 

Niedziela 
 

07.07.2019 
 ADORACJA 

 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O błogosławieństwo Boże, opiekę, potrzebne łaski dla wszystkich, którzy 

uczestniczyli w organizacji Festynu Parafialnego w naszej parafii i wsparli 

nasze wspólne świętowanie uczestnicząc w nim  

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 – 23.06.2019  - £ 390.82.  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  do dyspozycji Ojca Świętego, którą przeznacza na cele 

charytatywne. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 

1. Dziś – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej w ich uroczystość 

jest wyrazem naszej wdzięczności za dzieło ich życia i świadectwo wiary oraz dowodem naszej troski o Kościół i 

jego pasterzy, a w szczególności o papieża Franciszka. Bóg zapłać wszystkim, którzy złożyli dziś ofiary na 

świętopietrze!  

Osoby, które z pobożnością posługują się jakimś przedmiotem kultu, na przykład krzyżem lub różańcem, 

poświęconym przez papieża lub biskupa, mogą – pod zwykłymi warunkami – zyskać dziś odpust zupełny, jeśli 

odmówią jakąkolwiek zatwierdzoną formułę wyznania wiary świętej.  

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


Zwykłe warunki odpustu, to: spowiedź sakramentalna, odbyta dziś lub w pobliżu dnia dzisiejszego; Komunia 

Święta dziś przyjęta i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego (a nie za Ojca Świętego). Nadto do zyskania 

odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. 

Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 3 VII – św. Tomasz Apostoł, zwany Didymos, o przydomku „niewierny”, patron Indii i Portugalii,   

• 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, misjonarka, założycielka Zgromadzenia Sióstr 

Misjonarek św. Piotra Klawera, zasłużona w walce z niewolnictwem w Afryce zyskała mino „Matki Afryki”.  

                                                               
   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. 

 

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. 

  

POCHYENI NAD EWANGELIĄ  - Urzędnik i robotnik. Znamy ich? 

   Nie spodziewali się jakichkolwiek zmian w swoim życiu. Jeden rybak, bez wykształcenia, drugi urzędnik, wykształcony, 

znający języki. Rybak, poza połowem dla swojej rodziny, trochę sprzedawał, naprawiał sieci, konserwował łódkę. Urzędnik 

otrzymał stosowne wykształcenie należne takim, jak on. Miał też możliwość zdobycia wiedzy nie tylko w zakresie mozaizmu, 

lecz także wierzeń rzymskich i hellenistycznych. Dlaczego akurat oni dwaj i dlaczego zaszła w nich taka zmiana? Szaweł – 

rodzina Szawła należała do stronnictwa faryzeuszów, a więc do najżarliwszych patriotów i wyznawców mozaizmu . Szaweł stał 

na czele prześladowców, dlatego samo jego imię budziło wśród wyznawców Chrystusa zrozumiały lęk. Gdy jechał w sprawie 

prześladowań chrześcijan do Damaszku, zjawił mu się Chrystus, poraził go światłem niezwykłym, powalił na ziemię i łaską 

swoją nawrócił.  

  Tak to z największego wroga chrześcijaństwa Szaweł stał się jego najżarliwszym Apostołem. W Liście do Koryntian sam 

wspomina, ile wycierpiał: „Od Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony 

rózgami, raz kamieniowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej.” . 

Przebył w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata , głosząc i tam Chrystusa. Apostoł zmienił sobie imię Szaweł na 

Paweł podczas pobytu na Cyprze, w czasie swojej pierwszej podróży. Tam zdołał nawrócić namiestnika wyspy Sergiusza Pawła. 

Odtąd Szaweł zaczął nazywać się Pawłem. Św. Paweł pozostawił po sobie najbogatszą literaturę, bo aż 14 Listów. W Liście do 

Galatów, opisując swoje życie, stwierdza ponad wszelką wątpliwość: „Oświadczam, więc wam, bracia, że głoszona przeze 

mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej, bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz 

objawił mi ją Jezus Chrystus.” Szymon – syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Mieszkał w Kafarnaum. Chrystus powołał go 

wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. W gronie Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię – Piotr. Pan Jezus 

zmienił mu imię zaraz przy pierwszym spotkaniu: „A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz 

nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr.»”  i dalej „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała) i Ja na tej Skale zbuduję 

Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.” .Piotr był przy Panu w Ogrójcu; podczas aresztowania Mistrza bronił Go, 

atakując sługę arcykapłana . Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się Piotrowi, przekazując mu władzę pasterską. Piotr 

prowadził działalność poza Jerozolimą – w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędrował do Antiochii, następnie do 

Azji Mniejszej, a potem do Rzymu i został pierwszym biskupem. W roku 48/49 przewodniczył Soborowi Jerozolimskiemu. Dwa 

jego Listy należą do ksiąg Pisma świętego. Kult św. Piotra sięga samych początków chrześcijaństwa. Zaraz po śmierci 

oddawano mu cześć jako następcy Pana Jezusa i Jego pierwszemu namiestnikowi na ziemi. Pan Jezus przekazał św. Piotrowi 

prymat w Swoim Kościele. Dla wyróżnienia św. Piotra i św. Pawła spośród innych Apostołów, jak też dla podkreślenia ich 

wyjątkowych zasług dla Kościoła, zwykło się ich nazywać „Książętami”. Tak więc „Księciem Apostołów” nazywamy zarówno 

św. Piotra, jak i św. Pawła. Cieszmy się, że zostały nam dane takie przykłady wiary i powołania. 

 


