
5.07.2020 Jersey Nr.27 

        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 proroka Zachariasza  9, 9-10; 
PSALM: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu; 
Czytanie z Listu do św. Pawła Apostoła do Rzymian 8, 9. 11-13; 
Ewangelia według św. Mateusza 11, 25 – 30  ; 

                                    LITURGIA   TYGODNIA - 14 NIIEDZIELA ZWYKŁA  ROK A 

   Niedziela 
  5.07.2020 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Barbary i Franciszka Kareckich z okazji 47 rocznicy ślubu o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi 

19.30 W intencji Nikodema z okazji 7 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej 

 Poniedziałek 
   6.07.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 

W intencji Wiesława Florczaka z okazji 91 rocznicy urodzin o zdrowie i 
Boże błogosławieństwo 

Wtorek 
    7.07.2020 
 

St.Mary&St.Peter’ 
                    

Śp. Coneicao w 3 rocznicę śmierci 

Środa 
8.07.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

             

Śp. Irena i Maciej Ruszkowscy od syna Adama 

Czwartek 
9.07.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
             
        

Intencja wolna 

     Piątek 
  10.07.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

         19.00 

Śp. Irena i Maciej Ruszkowscy od syna Adama 

Sobota 
11.07.2020 

St.Mary&St.Peter’ 

 

 

Intencja wolna 

15 NIIEDZIELA ZWYKŁA ROK A 

   Niedziela 
   12.07.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

W intencji Haliny Truskolaskiej z okazji 97 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie 

           19.30 Intencja wolna 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Ofiary dla  parafii – 28.06.2020 - £ 170.00,   Na  potrzeby parafii –     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/


 

1. Kochani Parafianie. 

 

Od dzisiejszej niedzieli 5 lipca powraca możliwość uczestniczenia we Mszach Świętych niedzielnych o godzinie 

9.00 i 19.30 w kościele St. Mary and St. Peter z ograniczoną liczbą osób (max. 40). 

Zgłoszenia (imię i nazwisko , liczba osób z rodziny oraz godzinę 9.00 lub 19.30) będę przyjmował tylko sms 

na numer  07797 778 786 od poniedziałku do piątku w tygodniu poprzedzającym niedzielną Eucharystię. W 

przypadku braku miejsc zgłaszane osoby poinformuję  o możliwości uczestnictwa w kolejną niedzielę, tak by 

dać możliwość obecności wszystkim, którzy tego pragną. Proszę o wyrozumiałość i wparcie. Ks. Jacek Małecki 

    Również od najbliższego piątku 10 lipca w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia we 

Mszy św. o godzinie 19.00. Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej. 

2. Jest możliwość wparcia finansowego naszej parafii.   Można ofiary wpłacić bezpośrednio na konto: Polish Catholic  

Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57.      

Bóg zapłać za Waszą troskę, odpowiedzialność i ofiarność w tych trudnych okolicznościach w jakich nam 

przyszło żyć.      

 

3. Katechez dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. online w każdy czwartek o godzinie 18.00 

 

Pochyleni nad Ewangelią: 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom”. W tych słowach modlitwy i wyznania Chrystusa uderzają nas przedziwna naturalność i prostota 

mówienia do Boga i o Bogu. 

Taka postawa Jezusa znajduje swoje potwierdzenie również w trudnej modlitwie Ogrójca i Golgoty. Mówienie 

Jezusa z Nazaretu skierowane ku Bogu – zdaniem Ladislausa Borosa – otworzyło swobodną przestrzeń nowemu 

rodzajowi modlitwy, stworzyło nową potęgę mówienia. Chrystus wypowiadał słowa bardzo proste, zwyczajne, a 

jednak ludzie, którzy Go słuchali, mówili ze zdumieniem: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek 

przemawia” (J 7, 46). Nauka Jezusa poruszała słuchaczy, budziła refleksję, choć nie brakowało i takich, którzy w 

Niego wątpili. Krótko mówiąc: odchodzili z powodu „twardości” tej mowy. Tym bardziej więc trzeba podkreślić – 

za św. Pawłem Apostołem – że każda forma wyznania wiary w posłannictwo Jezusa jest w nas dziełem Ducha 

Bożego. 

To właśnie On, Duch Tego, „który Jezusa wskrzesił z martwych”, jest w nas Sprawcą owego pokrzepiającego 

„przyjścia wiary” i „podjęcia Jezusowego jarzma”. To On, Duch Prawdy, uczy nas ewangelicznej łagodności i 

pokory serca, abyśmy uzdolnieni Jego łaską odkrywali Chrystusową prawdę. Przypomniał nam o tym św. Jan Paweł 

II: „Chrystus «zadał» Kościołowi swoją prawdę, aby ją odkrył i przekazał każdemu człowiekowi. Prawda jest 

zadaniem i zobowiązaniem”. Dzieje zbawienia pouczają nas jednak o pewnym sprzeciwie wobec prawdy ze strony 

samego człowieka. Może on bowiem wybrać „życie według ciała”, które prowadzi do śmierci. Człowiek może 

posunąć się aż tak daleko, że nie tylko nie przyjmuje głoszonej mu prawdy, ale też radykalnie i wprost zaprzecza 

obecności Boga jako Źródła wszelkiej prawdy. Tego rodzaju postawa wobec prawdy może być również ujęta w 

pewien system filozoficzny, jako forma myślenia i kształtowania ludzkich postaw i zachowań. Wtedy jednak – jak 

zaznacza św. Jan Paweł II – pojawiają się w świecie tzw. znaki i sygnały śmierci. Są nimi: wyścig zbrojeń i 

niebezpieczeństwo zagłady nuklearnej, praktyka zabijania istot ludzkich przed narodzeniem, zamachy na życie 

ludzkie ze strony terroryzmu, zorganizowanego na skalę międzynarodową . 

 

Z pomocą więc Ducha Bożego musimy ciągle na nowo podejmować trud szukania i zdobywania Chrystusowej 

prawdy, aby w niej „znaleźć ukojenie dla dusz naszych” i według niej kształtować swoje „życie według Ducha”. 


