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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 Księgi  proroka Izajasza 55,1-3; PSALM: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta; Czytanie z  Listu św. Pawła 
Apostoła do  Rzymian  8,35-39; Ewangelia według św. Mateusza 14,13-21 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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  

 Poniedziałek 
   07.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

    Wtorek 
   08.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
  09.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
   11.08.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo  
w pracy duszpasterskiej i potrzebne dary dla Ks. Andrzeja Żelazo z okazji 
urodzin od Magdy 

      Sobota 
   12.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                 19  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 13.08.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla Marka z okazji urodzin i  opiekę Bożą dla całej rodziny  
CHRZTY: GABRIELA  MROZIK  i   OLIWIA BUDKIEWICZ 

       St. Thomas 
            19.30 

W intencji wszystkich uczestników grupy Międzynarodowego Różańca   
przez wstawiennictwo Maryi  z okazji 3 rocznicy powstania oraz o opiekę              
i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkających na wyspie Jersey 

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 – 30.07.2017 - £ 325.20  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. W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed 

męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga 

na drodze sakramentów i modlitwy.  

2. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypadają dwa święta. Już w najbliższą środę, 9 sierpnia, oddamy cześć św. 

Teresie Benedykcie od Krzyża, dziewicy i męczennicy – Edycie Stein. Urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. 

Studiowała filozofię we Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku 

wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. 

Tam została aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował 

ją św. Jan Paweł II w 1998 roku, a rok później ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, 

jaką złożyła dla Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych, 

kulturowych i religijnych. 

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
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3. W czwartek, 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). 

Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto 

wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła warto wycierpieć, a z czego później rodzą się 

błogosławione owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara, zwłaszcza krew męczeńska 

tych, którzy poszli za Chrystusem, ich przykład, rodzi następne pokolenia wyznawców gotowych oddać wszystko za 

Ewangelię. Przemienieni ich przykładem idźmy i głośmy w świecie Chrystusowe orędzie zbawienia. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM (oprócz wyżej wymienionych):*8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), 

prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i 

świadectwo życia.*11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i 

założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami. 

POLSKIE CENTRUM KULTURY NA JERSEY organizuje Półkolonie Letnie  dla dzieci w g.8.00-

15.00/poniedziałek-piątek/od 24 lipca do 2 września 2017. Program na tablicy ogłoszeń. Kontakt: Andrea 

Moniz e-mail: a.moniz@polishedukationalassociation.co.uk, lub Agnieszka Babiak  tel: 01534- 529 204. 
Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne grupy 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.  
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 – Głód cielesny i duchowy 

  Statystyki FAO podają nam alarmujące liczby. Około 840 milionów ludzi, a więc 14% ludzkości przymiera głodem, prawie 

1/3 ludzkości nie jada do syta, rocznie umiera z głodu kilkadziesiąt milionów ludzi... Te fakty przerażają. Chrystus 

rozmnażający jedzenie byłby dzisiaj bardzo poszukiwany i miałby na pewno wiele pracy. Czy jednak za tym ludzkim głodem 

cielesnym nie kryje się innego rodzaju głód moralny drugiej, bogatszej części ludzkości? Czy nie jest tak, że jedni umierają z 

głodu tylko dlatego, że inni umierają z nadmiaru? Broń sprzedawana do Afryki, powodująca stałe i nie kończące się konflikty 

lokalne pozwala tym, którzy ją produkują i nią handlują żyć w luksusach. W żadnym kraju afrykańskim nie ma wystarczającej 

technologii do produkcji broni. Kto i jakim kosztem bogaci się na handlu bronią? Czy chociażby to nie wskazuje na innego 

rodzaju, głębszy głód ludzkości. Już od dawna wiadomo, że żadne administracyjne, ekonomiczne czy polityczne 

rozstrzygnięcia nie są w stanie zaradzić problemom niesprawiedliwości społecznej ani na wielką ani na małą skalę.    

Chrystusowe słowa: "Wy dajcie im jeść" są aktualne i dzisiaj. We współczesnym świecie, przy obecnej nadprodukcji żywności 

i rozwoju technologicznym nie musimy uciekać się do cudów, aby nakarmić głodnych, nie musimy szukać nadzwyczajnych 

środków aby zaspokoić potrzeby biednych i umierających z głodu. Wystarczy tylko cud zmiany ludzkiego serca, cud zmiany 

ludzkiej mentalności. Kiedy międzynarodowe kongresy i organizacje demograficzne alarmowały, twierdząc, że koniecznie 

należy wprowadzić skuteczne metody regulacji poczęć, bo ludzkości grozi przeludnienie i katastrofa demograficzna, Papież 

Jan Paweł II zdecydowanie się sprzeciwił i stwierdził, że ludzkości nie są potrzebne regulacje demograficzne, ale moralne. Nie 

należy wprowadzać skutecznych metod regulacji poczęć (= eksterminacji nienarodzonych dzieci), ale raczej skutecznie zmienić 

mentalność i nastawienie człowieka do człowieka. Nie cudu rozmnożenia chleba nam potrzeba, bo ten dokonuje się dzięki 

przyrodzie danej nam przez Boga i technologii, która jest wynikiem ludzkiej wiedzy. I nie ograniczenia populacji powinniśmy 

się domagać, ale cudu zmiany serca człowieka i cudu uczulenia na ludzką biedę i niedostatek. Współczesne zasoby biologiczne 

planety są w stanie zaspokoić głód nie 7 miliardów ludzi ale 40-tu i nie grozi nam widmo głodu biologicznego, ale głodu 

duchowego, który sieje niesamowite spustoszenie wśród ludzi. Ludzkości nie brakuje chleba, ale serca i nie jest dla nas 

zagrożeniem głód, ale egoizm... na wielką i na małą skalę. Obym zaspokajając głód doczesny nie zapomniał o innym głodzie. 
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