
24.07.2022 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk  
Czytanie z Księgi Rodzaju 18, 20-32; 
PSALM:  Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem; 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan  2, 12-14; 
Ewangelia według św. Łukasza 11, 1-13; 

                                 LITURGIA   TYGODNIA – 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 

Poniedziałek 
     25.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Śp. Lubomir Kochan – Msza św. gregoriańska 1 

Wtorek 
     26.07.2022 

 

           

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

 

Śp. Lubomir Kochan /greg.2/ 

Środa  
27.07.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

           

Śp. Lubomir Kochan /greg.3/ 

Czwartek  
28.07.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Śp. Lubomir Kochan /greg.4/ 

Piątek 
 29.07.2022  

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

Śp. Lubomir Kochan /greg.5/ 

Sobota 
30.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

Śp. Lubomir Kochan /greg.6/ 

18. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C  
Niedziela 

 
31.07.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Gabrysi z okazji 7 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 

St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Lubomir Kochan /greg.7/ 

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 – 17.07.2022 –  £. Na potrzeby parafii na konto –  £ .  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 

 

   Święty Paweł uczy, 

że w Jezusie jesteśmy 

zanurzeni w chrzcie 

św., który jest 

udziałem w śmierci i 

zmartwychwstaniu 

Chrystusa, bo właśnie 

w Synu Bożym i przez 

Niego dostępujemy 

godności dziecka 

Bożego. Chrystus uczy, 

jak się modlić do 

Boga, naszego Ojca, 

formułując prośby: „Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! 

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, 

bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli 

pokusie”. Można powiedzieć, że te prośby są drogowskazem, co jest najważniejsze dla 

naszego życia duchowego: mieć odniesienie do Boga jako Ojca, pragnąć, aby we mnie i 

przez moje życie na świecie uwielbiane było imię Boże, aby ludzie rozpoznawali, że Bóg, 

nasz Ojciec, jest miłosierny i łaskawy, że pragnie obdarowywać nas szczęściem teraz i na 

wieki. 

 

Modlitwa jako rozmowa – relacja z Bogiem nie może być tylko formułą czy zlepkiem 

słów, ale powinna być szczerą, pełną miłości relacją do Boga. Nasza modlitwa musi być 

ufna i wytrwała, o czym uczy nas Pan Jezus: „Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto 

prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone”. 

 

Pierwsze czytanie ukazuje nam dialog Abrahama z Bogiem, w którym wstawia się za 

Sodomą. Modlitwa wytrwała i pełna całkowitego zaufania jest zawsze wysłuchana; taka 

modlitwa rozwija wiarę, pogłębia świadomość dziecka Bożego i daje duchowy rozwój. 

Psalm 138 uczy nas, że Bóg zawsze wysłuchuje modlitwy pokornego i daje łaskę, która 

sprawia w nas życie duchowe, a modlitwa w Duchu Świętym jest miłością 

wypowiedzianą Ojcu przez Syna... 


