
11.07.2021 Jersey Nr.28 

        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 Amosa 7,12-15; 
PSALM:  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie; 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 1, 3-14; 
Ewangelia według św. Marka 6, 7 -13; 

                                      LITURGIA   TYGODNIA –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 

W intencji Jakuba Czapkowskiego z okazji urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi 

Poniedziałek 
  12.07.2021 

 
7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
   13.07.2021 

 

           

7.15 
 

Intencja wolna 

Środa 
14.07.2021 

 

 
7.15 

           

Intencja wolna 

Czwartek 
15.07.2021 

 

           
             7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
  16.07.2021 

 

19.00 W intencji czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej o liczne łaski i Boże 
błogosławieństwo za Jej wstawiennictwem 

Sobota 
17.07.2021 18.00 

W intencji Barbary Adamskiej z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski 

16. Niedziela Zwykła – Rok B 

Niedziela 
 

18.07.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji małżeństwa i męża o przemianę serca oraz Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

 St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Auguste Piron  

 

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 – 4.07.2021 - £ 308.00. Na  potrzeby parafii na konto – 30.00 £ 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. Proszę o wpisywanie przy wejściu danych kontaktowych. 

  

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. W piątek 16 lipca wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel (Szkaplerznej). Zapraszam wszystkich, którzy 

przyjęli szkaplerz na Mszę św. o godzinie 19.00. Będzie też dla chętnych możliwość przyjęcia szkaplerza.  

Obietnice szkaplerzne  

Cała maryjna tradycja Karmelu wiąże ze Szkaplerzem św. dwie 

wielkie obietnice Maryi i dwie łaski, które z nich wypływają:  

• Kto w Nim umrze nie dozna ognia piekielnego 

(słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szymona). Maryja tym 

samym obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem św. pomoc na 

drodze zbawienia. 

Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci. 

Jest to tak zwany przywilej sobotni. Matka Boża zapewniła rychłe 

wybawienie z czyśćca (bulla pap. Jana XXII w 1322 r.), tym, którzy 

nosząc Szkaplerz, zachowają czystość według stanu i wierność 

modlitwie: Ja, Matka w pierwszą sobotę po ich śmierci miłościwie 

przyjdę do nich i ilu ich zastanę w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę 

ich na świętą Górę żywota wiecznego. Maryja tym samym 

obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem pomoc na drodze 

uświęcenia. 

• Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała. 

Maryja obiecuje nas wspierać na drodze naśladowania 

Chrystusa, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci, pomóc nam 

w ostatecznej walce o wieczne zbawienie. 

• Uczestnictwo w dobrach duchowych całego Zakonu 

karmelitańskiego za życia i po śmierci 

(w Mszach św., pokutach, modlitwie i ofiarach), gdyż Matka i 

Królowa Karmelu, jednoczy z sobą w jedną Rodzinę tych, 

którzy przyjmują Szkaplerz św. Tworzący erygowaną prawnie 

wspólnotę Bractwa Szkaplerznego korzystają także z daru odpustów zupełnych. 

4. W następną niedzielę II kolekta przeznaczona na Świętopietrze – czyli na dzieła charytatywne 

prowadzone przez Stolicę Apostolską i papieża Franciszka. Bóg zapłać za wsparcie. 

 

5. Planuję wyjazd do Polski na urlop w dniach 26 lipca – 24 sierpnia. W tym czasie będzie mnie zastępował 

ks. Paweł Traczykowski.  


