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        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 Pierwszej Księgi Samuela 3, 3b-10. 19; 
PSALM:  Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę; 
Czytanie z Pierwszego Listu  św. Pawła Apostoła do Koryntian 6, 13c-15a. 17-20; 
Ewangelia według św. Jana 1, 35 – 42; 

                           LITURGIA   TYGODNIA – 2 NIEDZIELA  ZWYKŁA – ROK B 

   Niedziela 
  17.01.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Izy i Marka Munro w 9 rocznicę ślubu o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Maryi dla całej rodziny 

18.00 Śp. Władysław Papiernik  /greg./ 

 Poniedziałek 
  18.01.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 
 

7.15 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

Wtorek 
   19.01.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

7.15 
 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

Środa 
20.01.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
 

7.15 
           

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

Czwartek 
21.01.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
             7.15 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

     Piątek 
  22.01.2021 

    

 
19.00 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

Sobota 
23.01.2021 

 

 
18.00 

 Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

   Niedziela 
   24.01.2021 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

           18.00 W intencji Agnieszki z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Maryi od przyjaciół 

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję 

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

OFIARY: Ofiary dla  parafii –7 i 10.01.2021 - £ 411.00 ,   Na  potrzeby parafii na konto – 85.00 £     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/


1. Drodzy Parafianie 

W Mszach św. niedzielnych może uczestniczyć  max. 20 osób (+ 5 osób służby liturgicznej) w związku 

z wprowadzonymi przez rząd Jersey obostrzeniami.  

Msze św. niedzielne są sprawowane  

w kościele St. Mary and St. Peter w następującym porządku: 

 

Sobota        godz. 18.00 (liturgia niedzielna) 

Niedziela    godz.   9.00 

                    godz. 18.00 

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać w ciągu tygodnia, wysyłając sms na numer  0 7797 77 87 86  

 z podaniem imienia i nazwiska, dnia, godziny i liczby osób. 

Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy św. online z naszego kościoła.  

w każdą niedzielę o godzinie 9.00 i 18.00  

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber  

 

Codziennie można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 7.15 od poniedziałku do czwartku 

Również w każdy piątek  w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia  

we Mszy św. o godzinie 19.00.  

Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej. 

Dziękuję za wyrozumiałość i niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki 

 

2. Katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św. w piątek 22 stycznia: 

I grupa – godz. 16.30 

II grupa – godz. 17.30 

3. Kalendarz na 2021 rok jest już otwarty dla zamawiania intencji Mszy św. Jeżeli miałby ktoś takie 

pragnienie - zapraszam. 

 

SŁOWO, KTÓRE DAJE MOC 

Odpowiedź udzielona Bogu obejmuje całego człowieka. Daleko bardziej dotyczy to chrześcijan, 

którzy wyznając Jezusa Chrystusa, są członkami Jego Ciała, czyli Kościoła. Ta absolutnie wyjątkowa 

przynależność wymaga szczególnego sposobu życia, widocznego na zewnątrz. W czasach św. Pawła 

Korynt był miastem portowym o złej reputacji. Ale to, co się tam działo, blednie wobec występków i 

perwersji, z którymi obecnie mamy do czynienia. Dlatego nauczanie Apostoła Narodów pozostaje 

niezwykle aktualne. Gdy chrześcijanie ulegają zepsuciu tego świata, a to się zdarza, trzeba 

przypominać im godność, która pochodzi z przynależności do Chrystusa: „Czyż nie wiecie, że ciało 

wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie 

należycie do samych siebie?”. Jest to pytanie retoryczne, które ma budzić sumienia i utwierdzać nas 

w wiarygodnym świadczeniu o Bogu, który jest Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. 

 

Ewangelia według św. Jana opowiada o powołaniu pierwszych uczniów Jezusa, które nastąpiło 

wtedy, gdy byli już dorosłymi mężczyznami. To Andrzej i Szymon Piotr, jego brat. Grecka tradycja 

prawosławna nazywa Andrzeja „protokletos”, czyli pierwszy powołany. Stał się on filarem Kościoła 

wschodniego, analogicznie jak jego brat stał się filarem Kościoła zachodniego. U początków pójścia 

za Jezusem było pytanie Andrzeja: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Ewangelista napisał, że 

spotkanie odbyło się ok. dziesiątej godziny dnia, czyli krótko przed zachodem słońca. Zapewne 

Andrzej i jego towarzysz szukali miejsca, gdzie mogliby się bezpiecznie zatrzymać. Jezus wyszedł 

naprzeciw ich potrzebie i tej nocy pozostali u Niego. Nazajutrz Andrzej spotkał swego brata i 

oznajmił: „Znaleźliśmy Mesjasza”. Szybko osiągnął pewność, do której inni długo dochodzili. Piotr, 

zaprowadzony do Jezusa, usłyszał zapowiedź radykalnie nowej przyszłości, której znakiem było 

nowe imię. Dwaj bracia, synowie Jana, zyskali nowy dom, a mianowicie stali się zalążkiem rodziny 

uczniów Jezusa. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber


Każde z tych wydarzeń – powołanie Samuela, wezwanie do zerwania z tym, co sprzeciwia się 

godności wyznawców Chrystusa, oraz powołanie Andrzeja i Szymona Piotra – potwierdza potrzebę 

ustawicznej gotowości do okazania posłuszeństwa Bogu. Nad każdym z nich unosi się oraz wszystkich 

dotyczy radosna modlitwa psalmisty: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę”. Jest ona również 

modlitwą Kościoła, „pieśnią nową” i „śpiewem dla naszego Boga”. 


