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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 56,1.6-7 
PSALM: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie Boże 
Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Rzymian 11,13-15.29-32                                                              
Ewangelia według św. Mateusza 15,21-28                   

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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  

Wtorek 
22.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

Środa 
23.08.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
   25.08.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 
 

      Sobota  
   26.08.2017 
  Matki  Bożej 
Częstochowskiej 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                 21  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 27.08.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Wiesław  Sobociński   od  wnuczki  Agnieszki  z  rodziną   

       St. Thomas 
            19.30 

W intencji Bogu wiadomej  

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 – 13.08.2017 - £ ……  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 ***   

   Od  22 sierpnia  podczas mojego urlopu posługę duszpasterską w naszej parafii będzie sprawował Ks. Paweł 

Traczykowski, którego w imieniu swoim i całej parafii serdecznie witam i życzę  mu wielu miłych chwil w gronie naszych 

parafian.   KS. PAWEŁ   BĘDZIE DOSTĘPNY POD NASTĘPUJĄCYM NUMEREM TELEFONU: 078 29 90 23 08. 

1. W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z 

największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali 

się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało 

Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan 

Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał 

ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i 

Pana wszystkiego. 

2. W środę, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Również w naszym narodzie nie 

brakuje osób, które były prześladowane za swoje poglądy, a nawet oddały swoje życie za prawdę. Najlepszym współczesnym 
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przykładem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Aby ofiara ich cierpienia zrodziła zbawienne dla naszej Ojczyzny owoce, będziemy 

prosili Chrystusa Króla oraz Jego Matkę.  

4. W czwartek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż 

do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. 

5. W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę 

Częstochowską. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na 

Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest 

dziedzictwem całych pokoleń”. Zapraszam na uroczystą Mszę o g.19.00. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

*21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu 

do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”. 

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.  
    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 – Potęga wiary. 
W naszych czasach chętniej zajmujemy się problemami obcych niż swoją własną rodziną, krewnymi czy znajomymi, gdyż 

obce problemy można o wiele łatwiej zrozumieć i zaakceptować niż własne. W gruncie rzeczy jednak każda pomoc udzielona 

natychmiast ma nieocenioną wartość, niezależnie od stopnia pokrewieństwa i więzi z osobą, która pomocy potrzebuje. Czy 

stać nas na bezinteresowną pomoc tym, którzy jej potrzebują, a nie mają na tyle odwagi, by o nią poprosić? Dla wielu z nas to 

problem nie tylko fizyczny, ale i emocjonalny, gdyż słowa, które nieraz do nas dochodzą, czasami brzmią odpychająco, a 

czasami wręcz wrogo. A jednak są tacy, którzy potrafią przełamać barierę wstydu, barierę emocji, wyciągając dłoń po pomoc i 

z pomocą. Nasze społeczeństwo dzieli się na trzy grupy: pierwsza to ta, która pomocy potrzebowała, druga – która pomocy 

potrzebuje i trzecia, która jej będzie potrzebowała, przy czym nie chodzi tutaj tylko o pomoc materialną, ale także 

psychologiczną, duchową, specjalistyczną oraz medyczną. Jakiejkolwiek udzielimy, zawsze będziemy odczuwać satysfakcję.                                                                                                                                          

Izajasz, cytując słowa Pana, daje nam radę: „Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje 

zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.”. Jak my mamy to zrozumieć? Otóż wspomagajmy się 

wzajemnie zgodnie z prawem, jakie nas obowiązuje, jednakże miejmy na uwadze, iż każda pomoc to przyczynek do Zbawienia, 

do wejścia w sprawiedliwość Pańską, w Jego Miłość, w Jego Miłosierdzie. Pomagając innym, sami sobie pomagamy, służąc 

innym – Bogu służymy. To właśnie ma na myśli święty Paweł, mówiąc do pogan „chlubię się posługiwaniem swoim w tej 

nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia.” . 

A zatem posługuje poganom z wiarą, że Bóg wykorzysta jego posługę również dla dobra tych, którzy w Niego nie uwierzyli. 

Na koniec słyszymy przypowieść o kobiecie kananejskiej, której odwaga i niezachwiana wiara, a zarazem przeświadczenie o 

słuszności prośby, są godne naśladowania. By pomóc swemu dziecku, z matczynej miłości godzi się na największe poniżenie. 

Jej córka prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z bezgranicznej ofiary matki, która jest gotowa poświęcić wszystko, aby 

uwolnić swe dziecko z jarzma zależności od złego. Miłość matki do dziecka sprawia cud. Pan Jezus mówi; „O niewiasto, wielka 

jest twoja wiara; niech ci się stanie jak chcesz!”. Oto cud miłości. Poruszony problem jest ponadczasowy. Swoi, obojętnie czy 

chodzi o własną rodzinę czy dalszych krewnych, mają zawsze pierwszeństwo. Potem przychodzi kolej na potrzeby obcych. 

Kobieta kananejska z pewnością to rozumiała. Jednak dla Boga najważniejszy jest człowiek, jego miłość i wiara. Ta pogańska 

kobieta doświadczyła łaskawości Pana, bo dała dowód wiary i nadziei umotywowanej miłością do dziecka. Bądźmy więc 

ludźmi, którzy w udzielaniu pomocy nie robią żadnych różnic i nie stwarzają barier.       
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