
16.01.2022 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z księgi Proroka Izajasza 62, 1-5; 
PSALM:  Pośród narodów głoście chwałę Pana; 
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 12, 4-11; 
Ewangelia według św. Jana 2, 1-11; 

                      LITURGIA   TYGODNIA – 2. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C 

     Niedziela 
 
     16.01.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Izy i Marka Munro z okazji 10 rocznicy ślubu o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

St. Thomas 
18.00 

W intencji Abigail z okazji 18 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek 
     17.01.2022 

 
7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
     18.01.2022 

 

           

7.15 
 

Intencja wolna 

Środa 
19.01.2022 

 

 
19.00 

           

Śp. Andrzej Nikodemski 

Czwartek 
20.01.2022 

 

           
             7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
 21.01.2022 

 

19.00 
 

Intencja wolna 

Sobota 
22.01.2022 18.00 

Intencja wolna 

3. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C 

Niedziela 
 

23.01.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Sebastiana Armaty z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Maryi 

 St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Józef Kuczma i zmarłych z rodziny Kuczmów 

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 –9.01.2022 – 458 £.  Na potrzeby parafii na konto – 25 £. 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: 

- 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 

Proszę przy wejściu do kościoła: 

- wpisanie swoich danych kontaktowych, 

- założenie maseczki. 

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich: 

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786 

  

2. W czwartek katecheza kandydatów do bierzmowania: I grupa – 17.30, II grupa – 19.00 

3. W piątek katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św.: I grupa – 16.30, II 

grupa – 17.30. 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA  

Możemy zobaczyć w winie symbol tego, co nadaje 

smak naszemu życiu. Czasem jednak bywa, że życie 

jakby traci smak, problemy nas przygniatają, nie 

potrafimy cieszyć się życiem. Kto nam może pomóc? 

Jezus za wstawiennictwem Maryi. Nie oznacza to, że 

Maryja jest bardziej wrażliwa od swego Syna. Syn jest 

Bogiem, choć jest także człowiekiem, a Jego Matka 

jest tylko stworzeniem. Wszelkie łaski, którymi pełna 

jest Maryja, pochodzą od Boga. Ale Bogu po prostu się podoba, kiedy zwracamy się do 

Niego za pośrednictwem Maryi. Kiedy więc brak nam wina, kiedy życie doskwiera, prośmy 

o potrzebne łaski Jezusa za pośrednictwem Jego Matki. Pamiętajmy jednak, że tam, gdzie 

działają Maryja i jej Syn, tam jest też obecny Duch Święty, o którym mówi dzisiejsze II 

czytanie. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” – stwierdza Paweł Apostoł. Wspólnota 

Kościoła jest zróżnicowana. Czasem mogłoby się wydawać, że aż za bardzo. Tym bardziej 

prośmy Ducha Świętego, aby dając nam różne dary, tworzył z nas jedną wspólnotę. 

Katolicy mogą mieć w różnych sprawach społeczno-politycznych odmienne poglądy, ale 

ważne jest, byśmy w sprawach dotyczących wiary i moralności mówili jednym głosem. 

Wielka jest w tym względzie rola pasterzy, którzy mają strzec wiary, nawet jeśli 

współczesnemu światu integralnie głoszona wiara się nie podoba. „Nie umilknę”, „nie 

spocznę” – czytamy u Izajasza. Prośmy za naszych pasterzy, by tak jak św. Jan Paweł II 

mieli moc i wytrwałość w głoszeniu Ewangelii, wedle tego, co czytamy w dzisiejszym 

psalmie: „Każdego dnia głoście Jego zbawienie./ Głoście jego chwałę wśród wszystkich 

narodów”. Winem, czyli smakiem, Kościoła jest właśnie przepowiadanie Ewangelii 

wszystkim narodom. 

 


