
4.07.2021 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 Proroka Ezechiela 2,2-5; 
PSALM:  Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy; 
Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 12, 7-10; 
Ewangelia według św. Marka 6, 1 -6; 

                                      LITURGIA   TYGODNIA –14. Niedziela Zwykła– ROK B 

   Niedziela 
  4.07.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Joanny Baran z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 
 
Chrzest Nina Palmowska 

St. Thomas 
18.00 

Śp. Aleksander Andrzejewski 

Poniedziałek 
  5.07.2021 

 
7.15 

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Gromek 

Wtorek 
   6.07.2021 

 

           

7.15 
 

Intencja wolna 

Środa 
7.07.2021 

 

 
7.15 

           

Intencja wolna 

Czwartek 
8.07.2021 

 

           
             7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
  9.07.2021 

 

19.00 Intencja wolna 

Sobota 
10.07.2021 

18.00 

W intencji rodziny Hollis o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

15. Niedziela Zwykła – Rok B 

Niedziela 
 

11.07.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji ks. Jacka z okazji 20 rocznicy święceń kapłańskich o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Marki Bożej od ministrantów i rodziców 

 St. Thomas 
18.00 

 

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.  

OFIARY: Ofiary dla  parafii – 27.06.2021 - £ 391.00. Na  potrzeby parafii na konto – 145.00 £ 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 ***  

 

 

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


 

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 dziś w każdą niedzielę o godz. 18.00 

Jesteśmy wdzięczni za okazaną  nam życzliwość i ogarniamy modlitwą duszpasterzy oraz siostry i braci 

parafii angielskiej. Niech Bóg błogosławi. 

3. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. W kościele St. Thomas po Mszy św. o godzinie 18.00 modlitwa 

członków Koła Żywego Różańca i zmiana tajemnic.  

 

Pochyleni nad Słowem Życia  

 

Mieszkańcy Nazaretu pytali: „Czy to jest syn Maryi? Czy nie znamy jego braci i sióstr?”. Bywają sytuacje, 

kiedy bliska znajomość danej osoby, zamiast prowadzić do wzrastającego wobec niej szacunku, 

prowadzi niestety do niefrasobliwej poufałości. Czasami 

jesteśmy zbyt blisko ludzi, aby widzieć ich wielkość. 

 

W wyniku takiego ustosunkowania się ludzi do Jezusa, nie 

było w Nazarecie sprzyjającej atmosfery, żeby Jezus mógł 

dokonywać wielkich rzeczy. Właściwa atmosfera warunkuje 

wiele spraw. 

 

W niesprzyjającej atmosferze nie można należycie głosić Ewangelii. W atmosferze otwarcia się słuchaczy 

i oczekiwania, najskromniejsze słowo może zapalić ogień. W atmosferze krytycznego chłodu i uprzejmej 

obojętności, najbardziej uduchowione kazanie może umrzeć, zanim jeszcze padnie na ziemię. 

 

W złej atmosferze nie można doprowadzić do pokoju. Jeżeli ludzie zeszli się po to, aby się nienawidzić, 

to będą się nienawidzić. Jeżeli zeszli się po to, aby nic nie widzieć, tylko swój punkt widzenia, to niczego 

innego nie zobaczą. Ale jeżeli ludzie zejdą się po to, by wyrazić swą miłość do Chrystusa i szukać dróg 

miłowania jeden drugiego, to nawet ci najbardziej od siebie oddaleni mogą się zbliżyć i dojść do 

jedności – w Chrystusie. 

 

Ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. Możemy być albo pomocą, albo przeszkodą w pracy Jezusa 

Chrystusa. Albo otworzymy przed nim drzwi szeroko, albo je zatrzaśniemy.. 


