18.07.2021 Jersey Nr.29

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 Jeremiasza 23,1-6;
PSALM: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego;
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 2, 13-18;
Ewangelia według św. Marka 6, 30 -34;

Niedziela
18.07.2021

LITURGIA TYGODNIA –16. Niedziela Zwykła– ROK B
St.Mary&St.Peter’
W intencji małżeństwa i męża o przemianę serca oraz Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
9.00
Śp. Auguste Piron

St. Thomas
18.00
Poniedziałek
19.07.2021
Wtorek
20.07.2021

Śp. Wojciech Wąs
7.15

Środa
21.07.2021

7.15

Czwartek
22.07.2021

7.15

Piątek
23.07.2021

W intencji Anity i Leopolda w 25 rocznicę ślubu o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej

7.15

O łaskę zdrowia dla Elżbiety i Boże błogosławieństwo
W intencji Agnieszki Zdzienickiej z okazji urodzin o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
W intencji Joanny Chuk o łaskę wiary, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej

19.00

W intencji Lei Powierskiej z okazji 10 rocznicy urodzin o potrzebne łaski,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Sobota
24.07.2021

18.00

Niedziela

St.Mary&St.Peter’

25.07.2021

9.00

17. Niedziela Zwykła – Rok B

St. Thomas
18.00

W intencji Anny i Pawła Zamoyskich z okazji 20 rocznicy ślubu o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
Mszy św. nie ma

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 – 11.07.2021 - £ 311.00. Na potrzeby parafii na konto – 25.00 £ 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 ***

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. Dziś II kolekta przeznaczona na Świętopietrze – czyli na dzieła charytatywne prowadzone przez Stolicę
Apostolską i papieża Franciszka. Bóg zapłać za wsparcie.
4. Planuję wyjazd do Polski na urlop w dniach 26 lipca – 24 sierpnia. W tym czasie będzie mnie zastępował
ks. Paweł Traczykowski.

5. W związku z niespodziewaną informacją o zmianie wylotu w następną niedzielę Mszy
św. o godz. 18.00 w St. Thomas nie będzie.
Pochyleni nad Słowem Życia
Jezus – po uważnym wysłuchaniu Dwunastu – przewidział dla umiłowanych uczniów: „Pójdźcie wy sami
osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Wiemy, że tym razem plan Jezusa i uczniów spełzł na
niczym. Mieli odpocząć na pustkowiu, tymczasem okazało się
ono pełne ludzi spragnionych osobistego kontaktu z
Nauczycielem i Uzdrowicielem. Co zrobi Jezus? Jakie wytyczy
priorytety? Co odsłoni w tej nowej sytuacji? Ewangelista
precyzyjnie odnotowuje: „Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki
tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające
pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach”. Mistrz nie
ma wątpliwości. Jego Serce, pełne czułej i delikatnej miłości,
każe Mu całkowicie wydać się służbie ludowi. „Do końca ich
umiłował”. Do ostatniej przelanej kropli Krwi. Nowe, ich samych przerastające, zadanie otrzymają
także Apostołowie (przy nakarmieniu chlebem paru tysięcy osób złaknionych najbardziej słów Pana).
Czy płonie w nas pasja spotkań z naszym Zbawicielem – w każdej dobrej modlitwie, a najżywiej w
Eucharystii? Nie ma lepszego odpoczynku i sposobu na zregenerowanie osobowych sił jak intensywny,
serdeczny kontakt z Panem Jezusem. Miejmy to na uwadze, planując nasz – potocznie i głębiej
rozumiany – wakacyjny odpoczynek.

