
26.06.2022 Jersey Nr.26 

        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 Pierwszej Księgi Królewskiej 19, 16b. 19-21; 
PSALM:  Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem; 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów  5, 1. 13-18; 
Ewangelia według św. Łukasza 9, 51-62; 

                                 LITURGIA   TYGODNIA – 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 

Poniedziałek 
     27.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Przebłagalna do Naj. Serca Pana Jezusa za grzechy świata 

Wtorek 
     28.06.2022 

 

           

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

 

W intencji Piotra o łaskę wiary i światło Ducha Świętego 

Środa  
29.06.2022 

Św. Apostołów 
Piotra i Pawła 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

           

Intencja wolna 

Czwartek  
30.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
 1.07.2022  

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

Dziękczynna za dar nowego życia, z prośbą o szczęśliwe narodziny. 

Sobota 
2.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Intencja wolna 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

W intencji Adama Graczkowskiego z okazji 11 rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo, światło Ducha św. oraz opiekę Maryi 

14. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C  

Niedziela 
 

3.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

Śp. Janina Koziatek 
 
Chrzest: Alicja Wójcik 

St. Thomas 
18.00 

 

W intencji Melissy Piron z okazji 10 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

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 – 19.06.2022 – 431 £. Na potrzeby parafii na konto – 15 £.  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. W środę 29 czerwca obchodzimy uroczystość 

św. Apostołów Piotra i Pawła. W związku z 

tą uroczystością w najbliższą niedzielę 

będzie zbierana II kolekta, tzw. 

Świętopietrze. Ofiary zostaną przesłane do 

Watykany na cele charytatywne, którym 

bezpośrednio patronuje papież Franciszek. 

Bóg zapłać. 

 

 

2. W czwartek spotkanie kandydatów do bierzmowania /obie grupy/ o godz. 17.30 w 

kościele St.Thomas.  

Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania w sobotę 2 lipca w kościele St. Mary 

and St. Peter : 

I grupa – godz. 11.00 

II grupa – godz. 13.00 

 

3. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź św. od godz. 16.30.  

Msza św. o 19.00 a po niej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pan Jezusa adoracja 

Najświętszego Sakramentu.  

4. Pierwsza sobota miesiąca – zapraszam czcicieli Niepokalanego Serca Maryi na Mszę św. 

o godz. 7.15. Prosić będziemy Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o pokój na 

Ukrainie i świecie.  

 

 

 

 

 

 



POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA 

 

 Pójście za Jezusem – to temat 

przewodni czytań tej niedzieli. Chodzi o 

to, aby człowiek szedł za Jezusem, by 

realizował Jego plan. Tymczasem 

niekiedy zachowujemy się tak, jakby to 

Jezus miał iść za nami i pomagać nam w 

naszych zamierzeniach. Oczywiście, 

możemy i powinniśmy prosić Boga, aby 

błogosławił nam na naszej drodze, 

trzeba się jednak pytać, czy rzeczywiście 

szukam woli Bożej, by ją pełnić, czy też 

próbuję ją naginać do własnych 

wyobrażeń. To Bóg ma być w centrum, a 

nie my. Pójście za Jezusem kojarzy się 

dziś z kapłaństwem lub życiem zakonnym. Niewątpliwie są to szczególne powołania w 

Kościele, ale przecież Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi, a zatem 

zaprasza wszystkich, aby za Nim szli. Ewangelizacja nie polega w gruncie rzeczy na 

niczym innym niż na przekonywaniu, że Jezus Chrystus jest drogą do Boga Ojca, do życia 

wiecznego. Refren Psalmu: „Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem” odnosi się 

do wszystkich ludzi. Chrzest św. można by nazwać sakramentem „pójścia za Jezusem”. 

Małe dziecko uczy się stawiać pierwsze kroki, ale dzięki wierzącym rodzicom, wspólnocie 

parafialnej uczy się też chodzić za Chrystusem, robi niezdarnie pierwszy znak krzyża, 

odmawia pierwsze modlitwy. Dzisiejsze czytania wskazują na potrzebę radykalizmu, 

który przejawia się m.in. w tym, że zostawiamy bez wahania rzeczy, którymi 

zajmowaliśmy się do tej pory, by pójść nową drogą. Historie świętych pokazują tego 

rodzaju radykalne wybory. Wielu pozostawiło dom, dobra materialne, najbliższych, aby 

zająć się głoszeniem Ewangelii, działaniami na rzecz ubogich. Ale nawet jeśli nasze 

powołanie jest inne, to warto się rozejrzeć, czy nie powinniśmy czegoś zdecydowanie 

porzucić, by móc być np. lepszym małżonkiem, ojcem, matką, nauczycielem, lekarzem, 

urzędnikiem. Radykalizm ewangeliczny przejawia się nie tylko w spektakularnych 

czynach – może powinien być elementem zwyczajnego, codziennego życia. Na radykalne 

pójście za Jezusem składa się trud każdego dnia, wierność w małych rzeczach. Św. Paweł 

w Liście do Galatów stwierdza: „Zostaliście powołani do wolności”. To bardzo ważne, 

gdyż pójście za Jezusem może się błędnie kojarzyć ze swoistym zniewoleniem, 

wypełnianiem wielu przykazań i przepisów. Tymczasem uczeń Jezusa doświadcza 

prawdziwej wolności, która polega na postępowaniu według ducha, a nie na 

zaspokajaniu pożądań ciała. Nie jest targany żądzami, które go zniewalają, ale ożywiony 

miłością potrafi służyć innym. Droga Jezusa to droga wolności. 

 


