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

Czytanie z 1 Księgi  Królewskiej 3,5-12; PSALM: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie; Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Rzymian  
8,28-30; Ewangelia według św. Mateusza 13,44-52 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

 Poniedziałek 
   31.07.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

    Wtorek 
   01.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla Tomasza Stawowczyk i Jolanty Stawowczyk  z Bradford od Anny, 
Brian i Anieli-Padalec Caffrey                                                                                             

      Środa 
  02.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

 O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla Joanny i Jamesa Bonny oraz ich dzieci Holly i Dawida.                      

      Piątek 
   04.08.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+  Waldemar  Wydro  w  1  rocznicę  śmierci  

      Sobota 
   05.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla Anny Padalec i James Bird od Brian i Anieli Padalec-Caffery                          
z Bradford 

                                                                                 18  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
  06.08.2017 
ADORACJA 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla Theo Vautier z okazji 7 urodzin od babci 

       St. Thomas 
            19.30 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla  Nelly Święch  z okazji 19 urodzin od rodziców i rodzeństwa  

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 – 23.07.2017 - £ 396.06  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 ***   

1. Mija połowa wakacji. Wraz z początkiem obecnego tygodnia rozpoczniemy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny na 

płaszczyźnie tak religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów 

zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w 

wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, 

znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. 2. W najbliższy wtorek, 1 sierpnia, przypada 73. 

rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W połowie miesiąca przedmiotem refleksji staną się sierpniowe dni narodowego 

przebudzenia na przełomie lat osiemdziesiątych na polskim Wybrzeżu. Wspomnijmy też „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Niech 

to bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich świąt utwierdzi naszą wiarę i ufność w moc i potęgę Pana wieków. 3. W środę, 2 

sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią św. Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest 

wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie 

parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. 

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


Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a 

jeszcze przez nas nienaprawione. 4.W przyszłą niedzielę, 6 sierpnia, będziemy przeżywali święto Przemienienia Pańskiego. 

W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane jest od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam 

zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Panu Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. I dzisiaj 

każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o 

tym, co dla nas Pan Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili 

i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich. W 

TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego 

najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów.*1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-

1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, 

założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.*4 VIII – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, proboszcz, gorliwy 

spowiednik, który miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej parafii w Ars koło Lyonu. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne Grupy Szkaplerznej. 

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. Prosimy o odebranie na plebanii pozostałych 56  wygranych loterii 

fantowej do 13 sierpnia 2017, oto numery: 171, 34, 71, 186,103, 261, 340, 268,371, 79, 230, 197, 292,11,546,37, 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, 355,380,384, 24,61, 374, 323, 

81, 499,257, 342, 70. 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. 

    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 – Ukryty skarb. Jezus chcąc opisać rzeczywistość Królestwa Bożego posługuje się różnymi obrazami, by bardziej trafić 
do swojego słuchacza. Obraz skarbu ukrytego w roli, który zostaje wykupiony wraz z ziemią przez znalazcę, kupca, który kupuje znalezioną perłę, 
zarzucanej sieci, to są obrazy, które ukazują rzeczywistość bardzo dynamiczną, a nie statyczną. Chodzi o to aby szukać, iść, działać, wybierać, kopać, 
zarzucać, coś poświęcać, angażować się. A tego, trzeba przyznać, za bardzo my nie lubimy. Musimy zaznaczyć jedno, że Królestwo Boże nie ma nic 
wspólnego z królestwem ziemskim. Królestwo Boże jest ponadczasowe, nadziemskie i wieczne. Królestwo to jest w nas. I tyle jest tego Królestwa w nas, 
ile jest w nas zabiegania o obecność samego Chrystusa. Naszym nieustannym zadaniem i obowiązkiem jest troska o rozwój tego Królestwa. Zwłaszcza 
w dwóch pierwszych omawianych przypowieściach z dzisiejszej Ewangelii widzimy porównanie związane z odkryciem. Jednak za ten skarb i perłę odkrytą 
należy zapłacić. To dokonane odkrycie nie jest małoistotnym wydarzeniem. Dzięki tym skarbom i perle zmienia się życie odkrywców, przyczynia się do 
niespotykanego zwrotu w ich życiu. Tylko takie wartości mogą pobudzać do tak wielkich wyrzeczeń i poniesienia takich wielkich kosztów.  
    Zachowaniem swoim obydwaj ludzie z dzisiejszej przypowieści udowodnili, że jeśli coś posiada prawdziwą i bezcenną wartość, należy za wszelką cenę 
dążyć, do zdobycia tej wartości. Taką wartością w naszym życiu jest Chrystus i Jego panowanie w naszym sercu. Dlatego warto w życiu postawić na 
Chrystusa, warto podejmować wszelkie wysiłki i trudy, żeby się z Nim zjednoczyć. Nie można wejść do Królestwa bez przejścia przez fazę rezygnacji, 
wyrzeczenia. Ofiara nie jest celem ostatecznym w zdobywaniu Królestwa Bożego, ale radość. Człowiek uradowany do szaleństwa sprzeda wszystko. 
"Sprzedać wszystko" jest naszą życiową szansą, gdy przeniknięte jest ogniem radości. Człowiek wiary i głębokiego poszukiwania Królestwa Bożego, to 
człowiek, który wpisuje w tą drogę wyrzeczenia i ofiarę, ale jednocześnie doświadcza znalezienia i radości. Rezygnacja i strata jest początkowym 
nieodzownym warunkiem, by zaspokoić najgłębsze pragnienie ludzkiego życia. Pozorna strata doprowadza do wielkiego bogactwa. Nagle wszystko staje 
się proste, wszystko nabiera sensu, wiemy odtąd, dlaczego i jak będziemy żyć. Jeśli dla Chrystusa rezygnujemy z wielu wartości, nawet dobrych i 
dozwolonych, to pozornie tracimy, w oczach wielu światowych ludzi uchodzimy za nieroztropnych, naiwnych, ale wewnętrznie bardzo się wzbogacamy. 
     W przypowieści o sieci zarzucanej w morze zauważamy, że ta przypowieść dotyka historii ludzkości i zagarniania ludzi wszelkiego rodzaju, dobrych i 
złych. Selekcja zostaje odłożona na koniec czasów i powierzona ekspertom. Jest to operacja delikatna i dlatego nią zajmą się aniołowie. Tak jak 
apostołowie, powinniśmy nieustannie zarzucać sieć, nawet jeśli wyniki często nas rozczarowują. A przede wszystkim powinniśmy powstrzymać się od zbyt 
pośpiesznego robienia selekcji na własną rękę. Sieć trzeba wyciągnąć na brzeg wraz z tym wszystkim co się w niej znajduje, jako dobre, doskonałe i złe, 
niedoskonałe. Nie wiemy, co się zdarzy na brzegu wieczności i jakie są kryteria, którymi będą się kierować aniołowie. 
    Po wygłoszeniu całej tej nauki Jezus zapytał uczniów, czy zrozumieli to, co do nich mówił? Oni odpowiedzieli, że tak. A my, czy rozumiemy tą dzisiejszą 
naukę, nie tylko w przyjęciu rozumem, ale czynem? Czy skorzystamy, z przekonywującej nas przez przypowieść, szansy? My bardzo chcielibyśmy 
posiadać skarb, bardzo chcielibyśmy mieć perłę, zarzucać sieć Bożego działania, ale często nie potrafimy się na te zadania całkowicie zdecydować. 
Zastanówmy się, czego boimy się sprzedać, co nas tak mocno trzyma i stoi na przeszkodzie w nabyciu tego najcenniejszego "skarbu" i "perły", jakim jest 
sam Jezus. Starajmy się, by "rzeczy nowe", o których mówi Chrystus, nie zostały podporządkowane naszym starym przyzwyczajeniom i wygodom.     


