
23.07.2017 Jersey Nr.30 

        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  Mądrości 12,13-19;PSALM: Panie Ty jesteś dobry i łaskawy; Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Rzymian  8,26-
27; Ewangelia według św. Mateusza 13,24-43 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  16  Niedziela Zwykła  A 

Niedziela 
23.07.2017 

 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O  błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  oraz opiekę Matki 
Bożej dla Magdaleny i Adama Hollis oraz ich dzieci Amelii  i Apolonii           
od dziadków        CHRZEST PO MSZY: NICOLE ZAGRAJEK - GOMES 

       St. Thomas 
            19.30 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 
dla Doroty i całej jej rodziny 

 Poniedziałek 
   24.07.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Franciszek Padalec od Anny Padalec, Brian i Anieli Padalec-Caffrey                
z Bradford 

    Wtorek 
   25.07.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

W intencji wszystkich Parafian kierujących pojazdami, za 
wstawiennictwem św. Krzysztofa o bezpieczną jazdę, błogosławieństwo                    
i potrzebne łaski od ks. Proboszcza 

      Środa 
  26.07.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

O  błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  oraz opiekę Matki 
Bożej dla córki  Anny od mamy 

      Piątek 
   28.07.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej dla Tomasza 
od żony z rodziną  

      Sobota 
   29.07.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Henryk Wojciechowski  

                                                                                 17  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
  30.07.2017 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O szczęśliwą operację, powrót do zdrowia, potrzebne łaski i opiekę  Matki 
Bożej dla  Romana Lewandowskiego od syna z rodziną  

       St. Thomas 
            19.30 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla wszystkich, którzy włączyli się w organizacje Festynu Parafialnego 
oraz dla ich rodzin w podziękowaniu za piękną pracę od ks. Proboszcza 

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 – 16.07.2017 - £ 390.30  Dla księdza zastępcy £71. Na  potrzeby parafii: - J.J. Bonny £40.   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 ***   

1. Przeżywamy dziś 16. niedzielę w ciągu roku. Jezus nadal przemawia do nas w przypowieściach, których treść wspaniale 

wpisuje się w obecną porę roku. W naszych codziennych spotkaniach z bliźnimi pamiętajmy, że w każdym człowieku jest 

zasiane dobre i złe ziarno. Próbujmy zatem, poddając się Bożemu prowadzeniu, zawsze zauważać dobro w drugim człowieku 

i dziękować za nie. 2. Dzisiejsza niedziela przykrywa przypadające 23 lipca święto św. Brygidy (ok. 1302-1373), patronki 

Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być 

przestrzenią spotkania z Panem Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także 

współczesnego, jest drogą szukania Pana Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając 

aktualność jej przykładu, papież św. Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w 

Tym, który nas tak umiłował. 3. W najbliższy wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany 

jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród 

Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty 
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mieczem. Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości. 4. Tego 

samego dnia czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w 

śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby 

szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy 

mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia 

w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i 

innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się po Mszach świętych w  niedziele 30 lipca 2017. Rozdam także 

kierowcom specjalne karty z modlitwami   poświęcone św. Krzysztofowi do pozostawienia w pojazdach. 5. W środę, 26 

lipca, w liturgii wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych 

czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w 

budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków – tych żyjących i tych 

powołanych już do wieczności.   W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: *24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka 

króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu 

klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a 

kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1999 roku.*26 VII – św. Joachim i św. Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.*29 VII 

– św. Marta, siostra Łazarza i Marii. Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu 

spotkanie modlitewne grupy modlitewnej Miriam. 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. Po Mszy zapraszam na adorację Najświętszego 

Sakramentu, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim o 20.45. Podczas adoracji możliwość  spowiedzi . W każdy 

piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę przed Mszą świętą o g.19.30.  
ZAPRASZAMY  NA WIECZÓR UWIELBIENIA– ST. MARY & ST. PETER 18.08.2017 g.19.00. Msza Święta, śpiew 

i modlitwa uwielbienia, śpiewana koronka do Bożego Miłosierdzia, oprawa modlitewna i muzyczna, chór i grupa 

modlitewna Miriam.   Prosimy o odebranie na plebanii pozostałych 59  wygranych loterii fantowej do 13 sierpnia 2017, oto 
numery: 171, 34, 71, 186, 444,103, 261, 340, 268,371, 79, 230, 197, 292,11,546, 413,37, 146, 151,165, 394,183,147, 78, 63, 32, 226, 

260, 188,178, 93, 538, 482,97,346, 42, 547, 149,35, 302,174, 76, 86,156,96, 355,412,380,384, 24,61, 374, 323, 81, 499,257, 342, 70. 

    Rodziców zainteresowanych katechizacją swoich dzieci w celu przygotowania do I Komunii świętej na rok 2018 

proszę o kontakt. Proszę podać dokładny adres, na przygotowanych kartach zgłoszeniowych, telefon kontaktowy 

oraz przypominam o konieczności dostarczenia świadectwa chrztu w najbliższym czasie. Pierwsze spotkanie                          

z rodzicami 6.10.2017 g.17.30 St. Mary & St. Peter Church, pierwsza katecheza 13.10.2017 g.17.30. 
POLSKA PARAFIA ZAPRASZA NA WESOŁY DZIEŃ DZIECKA  NA JERSEY – w niedzielę 
15.10.2017  g.13.00-19.00 w Les Ormes Resort adres: Mont a La Brune, St. Brelade, JE3 
8FL/blisko lotniska/. W programie liczne atrakcje dla dzieci: dmuchany labirynt, dmuchany tor 
przeszkód, strzelnica, dwa dmuchane  zamki, specjalne atrakcje dla najmłodszych dzieci. Wstęp Ł 5 z 
możliwością korzystania                      z wszystkich obiektów i atrakcji do końca zabawy . Możliwość 
zakupienia kawy , herbaty i zimnych napojów oraz ciast. Prosimy naszych parafian o upieczenie ciast.   
Pochyleni nad Ewangelią  -   Kiedy nie umiemy się modlić 
     Nie umiemy się modlić również z tego powodu, że tracimy proporcję między dobrem a złem. Dotyczy to wydarzeń w świecie i w 

naszym życiu. „Pomagają” nam w takim odbiorze rzeczywistości wszelkiego rodzaju media. Po prostu widzimy więcej zła i negatywnych 

rzeczy, nasz umysł i serce zostaje zaciemnione: złem, skandalami, cierpieniem, bólem, wszelkiego rodzaju brakami… Wtedy „jak gąbka” 

przesiąkamy tym, co widzimy i słyszymy.  

     Dzieje Apostolskie opisują pierwsze lata rozprzestrzeniania się Kościoła. Lata, w których z małego ziarenka zaczęło wzrastać wielkie 

drzewo, obejmujące wszystkie narody. Lata prześladowań i ucisku, współistnienia z cywilizacjami i kulturami wrogimi chrześcijanom. 

Kiedy Barnaba przybył do Antiochii, miasta wielu kultur i religii, którego mieszkańcy słynęli ze sprytu i bezczelności, a zepsucie 

Antiochii stały się w świecie śródziemnomorskim przysłowiowe, była w tym mieście tylko mała grupka chrześcijan – jak podkreślają 

Dzieje Apostolskie – Barnaba „zobaczył działanie łaski”. „Zobaczył łaskę” – co za przedziwne określenie: widzieć niewidzialne wśród 

fali zła! Słowo Boże zasiane wśród grzeszników przynosiło owce, królestwo Boże wzrastało! Apostoł widzi dobroć i moc Boga w sercach 

ludzi, mimo potęgi zła wokół. Dlatego Barnaba „uradował się, zachęcał wszystkich, by całym sercem wytrwali przy Panu”.  

    Trzeba dobrze wczytać się w słowa z Księgi Mądrości jak i w każde zdanie Jezusowej przypowieści o pszenicy i chwaście, aby 

zobaczyć, że Chrystus w przypowieściach przybliża spokojnie i rzetelnie „rzeczy ukryte od założenia świata”  w odpowiednich 

proporcjach. Obok dobrego nasienia istnieją chwasty; dobro i zło współistnieją, aż do czasu żniw, czyli sądu ostatecznego. To  zamysł 

Boga, który dał nam wolność. Wszechmocna dłoń nie przestaje jednak czuwać nad nami i światem: „Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i 

rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz”.  

    Jak ważne jest abyśmy cierpliwie i z ufnością czynili dobro na wzór Chrystusa, apostołów. Nie chcieli „niszczyć” zła i to czasami 

razem z ludźmi, nie tworzyć z Kościoła jako sekty czystych, ale byli nadzieją dla zbłąkanych i obojętnych. Chwast nigdy nie stanie się 

pszenicą, ale człowiek postępujący źle, może się nawrócić.  Do kogo, gdzie wróci?  Do fanatyka, który rzuca gromy na złych, życząc im 

śmierci i piekła, do faryzeusza, który jest ciągle lepszy od innych. Jezus zabrania Jakubowi i Janowi „sprowadzić ogień” na miasto 

samarytańskie , a modlitwę faryzeusza podaje jako przykład modlitwy niewysłuchanej przez Boga. Chwasty są również w naszym sercu, 

w działaniu i modlitwie, nie tylko u innych. Należy mówić prawdę innym, ale jeszcze gorliwiej głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Do 

tego wzywa przypowieść o siewcy, pszenicy i chwastach. 


