
     21.01.2018 Jersey Nr.3 

        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: Wiesław Duracz  tel. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z  Księgi  proroka Jonasza 3,1-10 
PSALM: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami 
Czytanie z 1 Listu  świętego Pawła Apostoła  do Koryntian  7,29-31                                                                                       
Ewangelia według św. Marka 1,14-20 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  3  Niedziela  Zwykła   B 

    Niedziela 
21.01.2018 

 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Sebastiana 
Armata  z okazji 9 urodzin od rodziców 

St.Thomas                                 
19.30 

+ Józef Kuczma w 24 rocznicę śmierci  i zmarli z rodziny od Klaudii  
Smith z rodziną  

       Piątek 
   26.01.2018 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą  błogosławieństwo Boże, 
zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Izabeli i Mark Munro   z okazji          
6  rocznicy ślubu  oraz  o opiekę dla całej rodziny  

                                                                                           4  Niedziela Zwykła   B 

Niedziela 
28.01.2018 

 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Moniki           
i Mateusza Przewoźnych  

St.Thomas                                 
19.30 

+ Zofia i Mieczysław Oleś od syna z rodziną  

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszamy i prosimy                                  
o wypełnienie przygotowanego  formularza i zwrócenie go duszpasterzowi. 
Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*Polska PRAY & PLAY GRUPA, zaprasza na spotkania w poniedziałki od g.10.00-12.00 w 
St.Thomas’ Hall.  Kontakt: Gosia tel. 077 00 32 88 54.  
*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.20. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M z dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 14.01.2018 - £ 366.92  Na  potrzeby parafii: -  £  Jeżeli ktoś  z  Parafian pragnie złożyć ofiarę 

czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY. Prosimy w imieniu Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej,  jeżeli to możliwe o dokonanie wpłat standing order, gotówką  lub bezpośrednio na konto: Polish 

Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne 

podziękowanie za  złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.                                                

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***   

DZISIAJ PO MSZY O G.9.00 W ST. MARY & ST. PETER ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE  ! 

1. Pan Jezus wciąż powołuje tych, którzy będą łowić ludzi w sieci zbawienia, bo czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 

Boże. 

2. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień 

modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  

3. W piątek przypada w Kościele w Polsce Dzień Islamu. Poznawanie innych kultur i religii pomaga w przezwyciężaniu 

podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby objawia się ludziom, o pokój i braterstwo w świecie. 

4. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy wielu łask Bożych. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, 

gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony 

Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy.*25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych 

chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan.*26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw 

misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę. 

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


 Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Zainteresowanych włączeniem się do Róż 
Różańcowych proszę o osobisty kontakt. Zmiana tajemnic w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy 
wieczornej o g.19.30.   
Piątek – g.18.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w St. Mary’ & St. Peter. W każdy piątek Koronka do 
Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę przed Mszą świętą o g.19.30.  
!  W PIATEK NIE MA KATECHEZY dla dzieci przygotowujących się do I Komunii. 

 

31.01.2018 po różańcu, odbędzie się spotkanie  modlitewne  Grupy Szkaplerznej. 

 
11.02.2018 – Msza poranna o g.9.00 z liturgią dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
 
Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 9 i 10 kwietnia 2018/poniedziałek i 
wtorek/ g.19.00-21.00. w St. Mary & St.Peter Church. Prosimy o zapisy. 

 
   Duszpasterskie wizyty będą się odbywać  do Niedzieli Palmowej, wszystkich  Parafian, którzy 

zmienili numery telefonów  lub adresy zamieszkania, proszę o wypełnienie nowego formularza 

przynależności do parafii i podanie aktualnych danych oraz poprzedniego adresu.   

              „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby od    grzechów  byli  uwolnieni”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 Mach 12,45. Z  naszej  wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności: 02.01.2018  Ś.P.  JERZY STANUCH  L. 45 .                           

Pogrzeb   odbędzie się w Polsce. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu  w naszych osobistych modlitwach ,  prosząc o życie wieczne 

i zbawienie  dla niego . Wyrażając rodzinie zmarłego głębokie współczucie w tym trudnym czasie obejmujemy ich także naszą 

pamięcią w modlitwie powierzając Maryi, patronce naszej parafii. 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Wiedza posiadana i nabyta.                                   

Wiemy z własnego doświadczenia, że gdy  coś robimy, wytwarzamy, dzieło naszych rąk, myśli jest dobre, bo czynione z 

sercem. Byłoby wspaniale, gdybyśmy jeszcze umieli żyć w prawdzie, w pokoju, bez swarów i kłótni. Ale nasuwa się tutaj 

pytanie, skąd brać wiedzę o tym jak żyć, by iść swoją drogą spokojnie, bez większych problemów, bez obrazy Boga, bez 

zgrzytów z wiarą, nie mówiąc już o zgrzytach w samym sobie. Mamy wprawdzie kodeksy prawa cywilnego, zasady życia 

społecznego, przykazania Boże, ale postępowania możemy się uczyć, zagłębiając się w Pismo Święte, uważnie słuchając czytań 

mszalnych w niedzielę i w tygodniu. To nauki, które opowiadają nam, jak żyli nasi przodkowie, jak byli posłuszni Bogu. Jasne 

– powiecie – oni mieli łatwiej, bo mieli proroków, żyli w czasach Chrystusa.                                                                                                                                    

To prawda, ale my, żyjąc w późniejszym okresie, również możemy powiedzieć, że mamy codzienną możliwość korzystania z 

nauk Chrystusa, tak jakby On żył wśród nas. Bo i żyje. Jest obecny podczas mszy Świętej, podczas Eucharystii, podczas 

przemienienia chleba w Święte Ciało. Odnajdujemy w tych tekstach rady, przestrogi, wszystko, co nam może pomóc podczas 

wędrówki na tym świecie. Jonasz w dzisiejszym czytaniu przestrzega mieszkańców Niniwy, że muszą przyoblec wory pokutne, 

aby przebłagać Boga za nieprawości i grzechy. „Niech obloką się w wory - <ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają do 

Boga!”. Ale przecież i w naszych czasach są prorocy, są ci, którzy nam mówią co robić, jak żyć, by być zbawionym, by żyć 

pełnią Boga. Problem polega tylko na jednym: czy my potrafimy słuchać współczesnych proroków? Czy wystarczy tylko 

słuchać? Niestety, albo ich nie zauważamy, albo jesteśmy w nich zapatrzeni tak, że już nie potrafimy zrozumieć tego, co nam 

mówią, co chcą przekazać. Może jednak żarliwa modlitwa, z prośbą o dar usłyszenia tego, co nam Pismo święte chce przekazać, 

wspomoże nasz umysł. Wiemy doskonale, że nasza percepcja zawęża się do obrazu osoby i wprawdzie słowa pobrzmiewają w 

naszych uszach, ale to, czy usłyszymy, zależy tylko od nas. Nie chodzi tutaj o konkretną osobę, lecz o naszą zdolność 

rozumienia, rozważania słów usłyszanych lub przeczytanych. Warto, żebyśmy zakodowali sobie w pamięci rady św. Pawła 

„Trzeba więc, aby … ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, 

jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.”, nie zapominając o końcowej 

przestrodze „Przemija bowiem postać tego świata.” .  Czas, byśmy wsłuchując się w słowa Liturgii, zachowali w myśli, słowie 

i czynie pamięć tego, że winniśmy posłuszeństwo Bogu, by słowa «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże» oraz 

«Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» znajdowały odzwierciedlenie w naszych rozmowach i działaniach. Marzymy 

przecież o tym, by żyć wiecznie, ale powinniśmy w to uwierzyć, o to się modlić, pozwolić, by Słowa Boga docierały przez 

nasze uszy do umysłu i pozostawały w nim. 

Panie, pomóż nam zrozumieć Twoje Słowa, daj nam poznać Twoją Miłość, abyśmy byli jedno, abyśmy zawsze byli Twoimi. 

 


