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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. 07797 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z   Księgi  Wyjścia 32,7-14 
PSALM: Wstanę i wrócę do mojego ojca 
Czytanie z   1 Listu  św. Pawła  Apostoła do  Tymoteusza 1,12-17 
Ewangelia według św.  Łukasza 15,1-32 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    24 NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  11.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

O Boże Miłosierdzie i życie wieczne dla  Ś.P. Bożeny Bosek  

     St. Thomas 
           19.30 

  

 Poniedziałek 
  12.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

O błogosławieństwo , zdrowie i potrzebne łaski dla całej parafii od Ks. 
Proboszcza 

    Wtorek 
   13.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

 

       Środa 
    14.082016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

 

      Piątek 
   16.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            19.00 

 

     Sobota 
    17.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

 

                                                                         25   NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  18.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

W intencji pewnej rodziny  

St. Thomas 
           19.30 

 

Dziękuję serdecznie Ks. Januszowi Kopeć w imieniu całej naszej wspólnoty za ofiarną pracę w naszej parafii przez 

ostatnie cztery lata i polecam jego osobę i nowych parafian modlitwie na nowej placówce w Blackpool. 

Decyzją Ks. Rektora obejmuję Waszą parafię po przejęciu dokumentacji przekazanej w tym tygodniu w obecności 

byłego Proboszcza i ks. Kanclerza. Polecam całą Waszą wspólnotę modlitwie i wstawiennictwu patronki naszej 

parafii. 

*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy świętych gregoriańskich   na ten 

lub następny rok 2017. Kalendarz intencji jest już otwarty. 

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.20. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M z dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

*Polska PRAY & PLAY GRUPA, zaprasza na spotkania w poniedziałki od g.10.00-12.00 w 

St.Thomas’ Hall.  Kontakt: Ewelina tel. 077 00 77 66 00. 

 OFIARY: Taca dla  parafii – 04.09.2016 - £ 189.92       Na  potrzeby parafii –  £           Jeżeli ktoś z  Parafian pragnie złożyć 

ofiarę czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY. Wszystkim ofiarodawcom składamy 

serdeczne podziękowanie za  złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.                                                

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

Za tydzień 18 września 2016 będzie zbierana druga taca dla Fundacji Kardynała Glempa. Dziękujemy za złożone ofiary. 
Zainteresowanych włączeniem się do Róż Różańcowych proszę o osobisty kontakt. Zmiana tajemnic w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej o g.19.30. 

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


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. 

Rodziców zainteresowanych katechizacją swoich dzieci w celu przygotowania do I Komunii świętej na rok 2017 

proszę o kontakt. Proszę podać dokładny adres na przygotowanych kartach zgłoszeniowych, telefon kontaktowy 

oraz przypominam o konieczności dostarczenia świadectwa chrztu. 

1. Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze 

grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie 

nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym 

doświadczamy Bożego miłosierdzia. 

2.  Przyszła niedziela będzie naznaczona wieloma intencjami modlitewnymi. Będzie to trzecia niedziela września, która w 

naszej Ojczyźnie jest Dniem Środków Społecznego Przekazu. Towarzyszyć nam będzie modlitwa w intencji dziennikarzy, 

reporterów i wszystkich pracujących w mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających 

wartości. 

Rozpoczniemy też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz szósty już Tydzień Wychowania. Te dni 

będą okazją do szczególnej modlitwy za młode pokolenie Polaków, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. 

Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o nie. 

3.W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na 

którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, 

miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok 

kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.  

4. W czwartek, 15 września Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina Matkę Bożą Bolesną. Msze Święte o zwykłej 

porze, do udziału w których serdecznie zachęcamy. 

5. Przyszła sobota to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach 

o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu.  Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie 

wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia. 

7. Przekazujemy najlepsze życzenia obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny. Zmarłych polecamy Bożemu 

miłosierdziu.     W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*13 IX – św. Jan Chryzostom, gorliwy pasterz i wspaniały 

kaznodzieja; barwne językowo kazania przyniosły mu popularność; nadano mu przydomek „Złotousty”;*16 IX – święci 

męczennicy: papież Korneliusz i biskup Cyprian, nieugięci obrońcy chrześcijańskiej wiary; złożyli swoje życie w ofierze 

podczas cesarskich prześladowań w połowie III w. 

 POCHYLENI NAD EWANGELIĄ -   Dostąpiłem miłosierdzia. 

     Minęły wakacje. Przed nami cały rok obowiązków, trudów, zmagań z problemami codziennego życia. Wzorem dzieci i 

młodzieży szkolnej warto rozpocząć nowy rok pracy gruntownym i dobrze przeżytym sakramentem pokuty i pojednania. 

Spowiedzią, która oczyści sumienie, pokojem natchnie serce i zregeneruje nasze siły duchowe .Biblijna, starotestamentalna 

Księga Wyjścia, z której pochodzi dzisiejsze pierwsze czytanie, jest dziełem wieków. One nie przyćmiły jednak podstawowej 

prawdy o ciągłym niebezpieczeństwie dla naszego zbawienia. Kult złotego cielca to bardzo szeroka metafora wielu zagrożeń 

wiary w prawdziwego i jedynego Boga. Nie tylko ziomkowie Mojżesza są ludem o twardym karku, ślepym i głuchym na 

wielkie dary Pana, bogatego w miłosierdzie. Fałszywa wiara w bożki - dzisiejsze neopogaństwo - to nie tylko spektakularne 

kanały telewizyjne z dziesiątkami wróżbitów, chiromantek i horoskopów, ale to delikatne i szatańskie w swej finezji powolne 

wsączanie fałszywych prawd i recept: żyj jakby Boga nie było; nazywaj zło dobrem, a dobro zacofaniem, przeżytkiem 

niemożliwym do zrealizowania; wejdź w pseudoreligie bez wymagań i jasnej moralności Nie jest to jednak demokracja dla 

ludzi wierzących, ale pokusa odejścia od Pana Boga i Jego przykazań .Sakrament pokuty i pojednania, którego elementy i 

obrazy pojawiają się w Psalmie 51 (50) Miserere i nowotestamentalnych przypowieściach wg św. Łukasza - ewangelisty 

miłosierdzia , jest aktem wszechmocy i miłości Boga.    Św. Tomasz z Akwinu umieszcza w swej Sumie Teologicznej 

lapidarne stwierdzenie: ”Przymiotem Boga jest to, że kieruje się miłosierdziem; w tym objawia się szczególnie Jego 

wszechmoc”. Wielki średniowieczny teolog podkreśla fakt, że miłosierdzie nie jest wyrazem tylko zewnętrznej postawy Boga 

ani tym bardziej słabości. Jest najwyższym atrybutem Jego wszechmocy. Bóg w Jezusie Chrystusie objawia się nie tylko jako 

byt transcendentny, święty, wieczny i wszechmocny, lecz także jako pełen miłosiernej miłości - agape. Bóg objawia się 

Mojżeszowi najpierw w słowach: ”Jestem, który Jestem”, a więc jako Obecność wszechmocnej opatrzności. Po tym 

pierwszym objawieniu imienia następuje drugie, które jest jego dopełnieniem: ”Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, 

cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność..., przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech”.      Znakomity włoski teolog i 

biblista Gianfranco Ravasi pisze: ”Wyznanie grzechu jest największym oczekiwaniem ze strony Boga w stosunku do 

człowieka. Załagodzenie skłócenia się z Bogiem dokonuje się nie przez jakiś magiczny i bezmyślny obrzęd, ale przez 

upokorzenie się, to znaczy przez zawierzenie siebie na nowo Jego miłości, uznając Jego sprawiedliwość. Wolna przestrzeń, 

jaką stwarza oczyszczenie w świadomości człowieka, pozwala wniknąć mądrości, darowi Bożemu, który przemienia ludzkiego 

ducha”. W ten sposób dokonuje się przemiana serca , serca zdradliwego i niepoprawnego, trudnego do uleczenia bez Bożego 



miłosierdzia. Każdy z nas może powtórzyć za św. Pawłem: ”Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym 

Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego”. 


