
17.07.2022 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 Księgi Rodzaju 18, 1-10a; 
PSALM:  Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie; 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan  1, 24-28; 
Ewangelia według św. Łukasza 10, 38-42; 

                                 LITURGIA   TYGODNIA – 16. NIEDZIELA ZWYKŁA  – ROK C 

     Niedziela 
  
 
     17.07.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Konrada Pęczek z okazji 15 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej /int. od rodziców i siostry/ 

St. Thomas 
18.00 

W intencji Kai i Laury Kiliańczyk z okazji urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek 
     18.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
     19.07.2022 

 

           

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

 

Intencja wolna 

Środa  
20.07.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

           

Nie ma Mszy św. 

Czwartek  
21.07.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Nie ma Mszy św. 

Piątek 
 22.07.2022  

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

Nie ma Mszy św. 

Sobota 
23.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

17. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C  
Niedziela 

 
24.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Lei Powierskiej z okazji 11 rocznicy urodzin oraz Mateusza 
Powierskiego z okazji 10 rocznicy urodzin o Boże błogosłaieństwo i opiekę 
Matki Bożej 

St. Thomas 
18.00 

 

W intencji Dominiki Święch z okazji 42 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

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 – 10.07.2022 – 662 £. Na potrzeby parafii na konto – 60 £ .  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. Zbliża się czas urlopów i wakacji. Życzę wszystkim parafianom dobrego odpoczynku.     

Od 22 lipca do 24 sierpnia podczas mojej wakacyjnej nieobecności będzie mnie 

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

parafii na Jersey. Z Ks. Pawłem można się kontaktować w tym czasie  korzystając z 

numeru 0 7829 90 23 08 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA 

 

   Wszystko, co Jezus mówi, 

czyni i kim jest – jest na 

wagę złota. Maria dobrze o 

tym wie, dlatego siada u 

stóp Mistrza i rozkoszuje się 

smakiem „najlepszej 

cząstki”. Jest szczęśliwa, a 

ponadto zasługuje sobie na 

wiekopomną pochwałę 

Jezusa. Marta chce usłużyć 

Gościowi inaczej. Od razu 

zabiera się za 

przygotowanie posiłku. 

Niestety, jej gest czynnej 

miłości okazuje się wybrakowany. Wzbierają w niej negatywne uczucia i osądy. Dała im 

upust, wypowiadając swe rozżalenie: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra 

zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. Oto, rzec można, 

„pokrzywdzona” i lepiej wiedząca ujawnia pretensje wobec nie tylko swej siostry, ale i 

Mistrza. 

 

Jezus, pełen miłości i wdzięczności wobec Marty, nie może jej nie ostrzec: „Marto, 

Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria 

obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Powiedziane jasno, 

zdecydowanie i delikatnie. Miliony wierzących będą przez wieki, dziś także, wnikać w 

znaczenie tych słów Jezusa, Oblubieńca dusz. W każdym z nas są wrażliwość i pragnienia 

Marii... Ale pełno też w nas Marty. My wszyscy – tak wprawni w uwijaniu się „około 

rozmaitych posług”, a tak powolni, by usiąść „u nóg Pana” – powinniśmy zrewidować 

nasze priorytety. 

 

Czy my – poddawani dyktatowi antropocentrycznej cywilizacji i bezkrytycznie 

zafascynowani jej produktami – mamy jeszcze szczere przekonanie, że Jezus i 

oblubieńcza wzajemność, do której niezmiennie nas zaprasza, to skarb nieoceniony, 

jedyny? On naprawdę zasługuje (my też), byśmy codziennie rezerwowali czas na 

spotkania z Nim. Łagodnie i zdecydowanie przenośmy uwagę z absorbujących zmartwień 

i niepokojów oraz z ulotnych fascynacji i często zbędnych zaangażowań – na Pana 

Jezusa. Tylko „u nóg Pana”, kontemplując na modlitwie Osobę Jezusa, poznajemy i 

smakujemy życie prawdziwe, spełniające. Naprawdę „potrzeba (...) tylko jednego”. Jak 

w Eucharystii, w której Boskie Osoby obdarowują nas „najlepszą cząstką”. 


