
3.07.2022 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 Izajasza 66, 10. 12-14c; 
PSALM:  Niech cała ziemia chwali swego Pana; 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów  6, 14-18; 
Ewangelia według św. Łukasza 10, 1-12. 17-20; 

                                 LITURGIA   TYGODNIA – 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 

Poniedziałek 
     4.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

W intencji Angeliki o łaskę uzdrowienia duchowego 

Wtorek 
     5.07.2022 

 

           

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

 

W intencji Dawida o łaskę wiary i światło Ducha świętego 

Środa  
6.07.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

           

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek  
7.07.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

W intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne 

Piątek 
 8.07.2022  

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

W intencji Dawida o łaski Boże, błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej  

Sobota 
9.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

W intencji Weroniki z okazji 35 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Maryi 

15. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C  
Niedziela 

 
10.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Kuby Czapkowskiego z okazji 17 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

St. Thomas 
 

12.00 

W intencji młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania o 
światło Ducha Świętego i Jego dary oraz błogosławieństwo dla ich rodzin 

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 – 26.06.2022 – 525 £. Na potrzeby parafii na konto – 40 £.  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, email: jacter24@gmail.com 

 

 

1. W przyszłą niedzielę Ks. Prałat Stefan Wylężek – 

Rektor Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii po 

raz pierwszy w historii naszej parafii udzieli 

Sakramentu Bierzmowania 34 młodym ludziom 

podczas Mszy św. o godz. 12.00 w kościele St. 

Thomas. Módlmy się za młodzież o obfitość 

darów Ducha Świętego w ich życiu, a Ks. 

Rektorowi niech Bóg wynagradza łaską zdrowia i swoim błogosławieństwem posługę 

duszpasterską dla Polonii. 

 

 

 

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

kościele St.Thomas.  

 

3. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się za kapłanów oraz nowe 

powołania kapłańskie i zakonne. 

 

4. W środę 29 czerwca obchodziliśmy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W związku 

z tą uroczystością dziś będzie zbierana II kolekta, tzw. Świętopietrze. Ofiary zostaną 

przesłane do Watykanu na cele charytatywne, którym bezpośrednio patronuje papież 

Franciszek. Bóg zapłać. 

 

5. Zbliża się czas urlopów i wakacji. Życzę wszystkim parafianom dobrego odpoczynku.     

Od 20 lipca do 24 sierpnia podczas mojej wakacyjnej nieobecności będzie mnie 

zastępował ks. Paweł Traczykowski. Życzymy ks. Pawłowi dobrego pobytu w naszej 

parafii na Jersey.  

 

 



POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA 

 

 W zamierzonej i urzeczywistnionej 

przez Boga historii zbawienia 

szczególne rola i znaczenie przypadły 

Jerozolimie. Jej duchowe centrum 

stanowiła świątynia, jednak cała 

Jerozolima stała się Miastem Świętym 

naznaczonym szczególną Bożą 

obecnością i opieką. Z Jerozolimą, co 

podkreśla pierwsze czytanie wyjęte z 

ostatniej części Księgi Izajasza, zostały 

związane obietnice mesjańskie. Prorok 

zapowiada pod koniec VI wieku przed Chr. radosny powrót z wygnania babilońskiego i 

przedstawia Jerozolimę jako matkę, która obficie karmi lud Bożego wybrania oraz usuwa 

spośród niego wszelki lęk i smutek. Chwała Jerozolimy nie ograniczy się do Izraela, gdyż 

– jak potok wezbrany wielką wodą – napłyną do niej również inne narody. Psalmista 

więc woła: „Niech cała ziemia chwali swego Pana”. 

Dziękczynienie i uwielbienie za dzieła, których Bóg dokonał względem Izraela, nabrały 

nowego kształtu, gdy obietnice i zapowiedzi mesjańskie spełniły się w Jezusie 

Chrystusie. Apostoł Paweł przypomina najważniejsze wydarzenie, które miało miejsce w 

Jerozolimie. W pobliżu świątyni, gdzie po ołtarzu z nieciosanych kamieni codziennie 

spływała krew zwierząt ofiarnych, wbito drewniany krzyż, po którym spłynęła krew 

Jezusa. Krzyż to chluba chrześcijan, ponieważ Boży pokój i miłosierdzie stały się udziałem 

wszystkich ludzi. Krzyż sprawił tak radykalne przewartościowanie w życiu Pawła, że ten 

nie zawahał się wyznać: dzięki niemu „świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla 

świata”. 

Zbawienie, którego dokonał Jezus, zapoczątkowało nową rolę Jerozolimy. O ile w 

czasach Starego Testamentu była celem pielgrzymek Izraelitów, którzy doznawali w niej 

pociechy i umocnienia, o tyle w czasach Nowego Testamentu wyszła z niej iskra, która 

zapaliła cały świat. Przedsmakiem uniwersalnego dynamizmu misyjnego Kościoła było 

wysłanie przez Jezusa siedemdziesięciu dwóch uczniów, którzy poprzedzali Jego 

przybycie do różnych miejscowości. Ich posłannictwo zostało porównane do pracy 

żniwiarzy mających przed sobą rozległe pole. Wprawdzie jest gotowe do żniwa, ale 

podjęcie tego dzieła wymaga decyzji i wysiłku żniwiarzy. Są nimi głosiciele Ewangelii, 

którzy polegają nie jedynie na własnych możliwościach i zapobiegliwości, lecz na mocy 

Chrystusa i właściwym rozeznaniu niezbędnym w kontaktach z ludźmi. Ponieważ nie jest 

tak, że Bóg ma w świecie samych przyjaciół, ewangelizacja natrafia na rozmaite 

trudności, przeszkody i sprzeciwy. Ci, którzy się na nią otwierają, słyszą orędzie, które 

odmienia ich życie: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”. Niezależnie od tego, gdzie 

mieszkamy, wzrok chrześcijan kieruje się ku Jerozolimie, w której orędzie o królestwie 

Bożym ma swój początek. 


