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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 19,9-13:PSALM: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie:Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła 
do  Rzymian  9,1-5;Ewangelia według św. Mateusza 14,22-33                   

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

    Wtorek 
   15.08.2017 
Wniebowzięcie    
      NMP 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla Marii Kukułka z okazji imienin od syna Stanisława                                                                                                       

      Piątek 
   18.08.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Józef Surowiec  od  córki  i  przyjaciół  
                                  MSZA UWIELBIENIA  

                                                                                 20  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 20.08.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Zofia  Duszkiewicz  od córki Magdaleny z rodziną 

       St. Thomas 
            19.30 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej 
dla syna Marka Rożek z okazji 40 rocznicy urodzin od mamy  

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 – 06.08.2017 - £ 328.54  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. Dzisiaj, 13 sierpnia, przypada 19. niedziela zwykła w roku liturgicznym. Natomiast w najbliższy wtorek, 15 sierpnia, 

będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim 

życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius 

XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem 

w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia.  

2. W Polsce ta uroczystość znana jest i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na wtorkową liturgię do kościoła 

przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione podczas świątecznej Mszy Świętej o godz. 

19.00. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby 

błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość 

w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię 

zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do 

Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku 

niebu. 

 3. W najbliższy poniedziałek w liturgii wspominamy też kapłana i męczennika, franciszkanina, św. Maksymiliana Marię 

Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w 

oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym 

przykładem. 

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


4. Przez ostatnie dni myśli i serca nas, Polaków podążają razem z tłumami pielgrzymów na Jasną Górę, gdzie od wieków z 

głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej, Królowej Polski, nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. 

Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii, także tej 

najnowszej. Wszystkich, którzy nie mogą wyruszyć na pielgrzymie szlaki, zachęcam do pielgrzymki duchowej, choćby poprzez 

nawiedzenie naszej parafialnej świątyni, adorację, modlitewny przystanek przy rozsianych po naszej okolicy krzyżach, figurach 

świętych – możliwości mamy naprawdę wiele.  

5. Wraz z wtorkowym świętem maryjnym tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” 

z 1920 roku, a także myślimy o naszych siłach zbrojnych, o polskim wojsku, które tego dnia ma swoje święto. Pamiętajmy, że 

zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają – doświadczamy tego naocznie. 

Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan 

i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia; jest to jeden z najbardziej znanych świętych na świecie; 

ogarnięty pragnieniem zdobycia całego świata dla Maryi szerzył Jej cześć wszelkimi możliwymi środkami, wykorzystując 

również najnowsze zdobycze techniki; beatyfikowany jako wyznawca, a kanonizowany jako męczennik.*17 VIII – św. Jacek 

Odrowąż (1200-1257), polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było 

przepełnione czcią do Matki Bożej. 

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.  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 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.  

    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 – Wiara o trzeciej nad ranem.  Pewien amerykański psycholog obliczył, że większość ludzi umiera nad ranem, 

tj. między godziną trzecia a piątą. Również matki stwierdzają, że o tej porze najczęściej budzą się małe dzieci. Dzieje się tak być może 

dlatego, że sprawność ludzkiego organizmu jest wówczas najmniejsza. Ciekawe, że właśnie wtedy dokonała się, ukazana w dzisiejszej 

perykopie ewangelijnej, próba wiary Apostołów.„Łódź była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. 

Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus” (Mt 14,24). Przyszedł do nich między trzecią a szóstą godziną, idąc po falach. Nie 

dziwi więc fakt, że się przerazili. Jednak Jezus zwraca się do nich słowami otuchy: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27). I wtedy 

odezwał się Piotr. Był tak samo przerażony jak inni, ale on jeden zwrócił się do Chrystusa: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie” 

(Mt 14, 28). I Piotr wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie. Już dochodził do Chrystusa, jednak wobec silnego uderzenia wiatru – uląkł 

się. Zaczyna tonąć i krzyczy: „Panie, ratuj mnie!” (Mt 14,30). I wówczas Jezus wyciągnął do niego rękę i powiedział: „Czemu zwątpiłeś małej 

wiary?” (Mt 14,31). Piotr przeżył coś niezwykłego. Doświadczył swojej wiary i miał okazję przekonać się jaka ona jest. Zobaczył jak była 

krucha i słaba. Gdy się zląkł, zaczął tonąć i tylko Jezus go uratował – podał pomocną dłoń. Piotr zobaczył, że jego serce dalekie jest od wiary 

głębokiej i rzeczywistej, mimo jego wielkich deklaracji, które składa Jezusowi, że Go nigdy nie opuści; jak również wyznając słowami wiarę 

w Chrystusa prawdziwego Mesjasza. Jego wierze zabrakło oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej 

próby, zabrakło całkowitego pokładania w Nim nadziei. „Wiara i nadzieja – jak mówił Jan Paweł II – z miłością stanowią fundament życia 

chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus”. Jakże każdy z nas jest podobny do Piotra w swojej wierze – „małej 

wierze”. Chcielibyśmy przejść łatwą drogą przez życie. A tymczasem idziemy drogą trudną, pośród burz życiowych. Czasami nawet wydaje 

się nam, że Chrystus nas opuścił. Nie czujemy namacalnie Jego obecności. I gubimy toniemy w morzu problemów, bo zabrakło ufności do 

Chrystusa. 
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