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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 Mądrości 1, 13-15; 2, 23-24;
PSALM: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś;
Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 8, 7. 9. 13-15;
Ewangelia według św. Marka 5, 21 -43;

Niedziela
27.06.2021

LITURGIA TYGODNIA –13. Niedziela Zwykła– ROK B
St.Mary&St.Peter’
W intencji rodziców Barbary i Franciszka Kareckich w 48 rocznicę ślubu o
zdrowie i Boże błogosławieństwo
9.00
W intencji Panu Bogu wiadomej

18.00
Poniedziałek
28.06.2021
Wtorek
29.06.2021

Śp. Władysław Maszczyk
7.15
Śp. Rafał Kuśmierczyk
Pogrzeb godz. 10.00 Surville Cementery

7.15

Środa
30.06.2021

7.15

Za Dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek
1.07.2021

7.15

Z prośbą o powołania kapłańskie i zakonne

Piątek
2.07.2021

19.00

W intencji Panu Bogu wiadomej

Sobota
3.07.2021

7.15

Intencja wolna

18.00
Niedziela

St.Mary&St.Peter’

4.07.2021

9.00
St. Thomas
18.00

W intencji Eweliny Piron z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i
opiekę Maryi
14. Niedziela Zwykła – Rok B
W intencji Joanny Baran z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
Śp. Aleksander Andrzejewski

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 – 20.06.2021 - £ 319.00. Na potrzeby parafii na konto – 40.00 £ 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 w St. Mary and St. Peter i o godz. 18.00 w St. Thomas
Dystans społeczny został zniesiony. Obowiązują jedynie maseczki podczas uczestnictwa we Mszach
świętych.

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
od przyszłej niedzieli o godz. 18.00
Jesteśmy wdzięczni za okazaną nam życzliwość i ogarniamy modlitwą duszpasterzy oraz siostry i braci
parafii angielskiej. Niech Bóg błogosławi.
3. W tym tygodniu:
- we wtorek 29.06. - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
- pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej
parafii,
- pierwszy piątek miesiąca – spowiedź św. od godziny 18.00;
- pierwsza sobota miesiąca – Msza św. o godz. 7.15 ku czci Niepokalanego Serca Maryi
4. 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
Zmartwychwstanie Jezusa zostało poprzedzone przez
kilka dokonanych przez Niego znaków w postaci cudu
wskrzeszenia. Fragment Ewangelii według św. Marka
opowiada o wskrzeszeniu dwunastoletniej córki Jaira,
przełożonego jednej z galilejskich synagog. Zrozpaczony
ojciec prosi o dar życia, ale dziewczynka skonała, zanim
Jezus do niej przybył. Wydawało się, że wszystko stracone,
co jest swoistym obrazem niezliczonych sytuacji, które
wydają się bez wyjścia. Ale tam, gdzie człowiek nic nie
może, Bóg bierze sprawy w swoje ręce. Świadkami wskrzeszenia stali się trzej uczniowie – Piotr, Jakub i
Jan, ci sami, którzy towarzyszyli Jezusowi podczas Przemienienia na górze Tabor. Cierpliwie
przygotowywał ich na czas najtrudniejszej próby, której zostali poddani w Ogrójcu. Aramejskie
polecenie „Talitha kum”, czyli „Dziewczynko, wstań”, ukazało skuteczność życiodajnej mocy Jezusa.
Zmarła wróciła do doczesności, którą opuściła, co potwierdziło, że śmierć nie jest absolutnym końcem,
lecz bramą. To niezwykłe wydarzenie zapowiada znacznie większy cud, a mianowicie zmartwychwstanie
Jezusa i nasze. W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: „Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć
zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”. To wspaniałe wyznanie wiary nadaje najgłębszy
sens naszemu życiu.

