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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  proroka Amosa 8,4-7 
 PSALM: Pana pochwalcie on dźwiga  biednego 
Czytanie z   1 Listu  św. Pawła  Apostoła do  Tymoteusza 2,1-8 
Ewangelia według św.  Łukasza 16,1-13 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    25 NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  18.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

W  intencji  pewnej  rodziny 

     St. Thomas 
           19.30 

O  Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne laski dla Huberta Jukiel         
w 2 rocznicę urodzin od babci 

 Poniedziałek 
  19.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

    Wtorek 
   20.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

       Środa 
    21.082016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
   23.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie 
oraz opiekę Bożą dla Moniki i Simon w 10 rocznicę ślubu 

     Sobota 
    24.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                         26   NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  25.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

Za zmarłego ojca,  o spokój duszy,  od Krzysztofa  z rodziną  

St. Thomas 
           19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

Po Mszy  można zakupić piękne kalendarze katolickie dla rodzin oraz dla dzieci  na rok 2017 w cenie Ł 2. 

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

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

Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie pod koniec października. Prosimy o zapisy. 

Spotkanie Rodziny Szkaplerznej 28.09.2016 w środę po różańcu. Zapraszam serdecznie. 

*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 – 11.09.2016 - £ 482.34       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 ***  

Dzisiaj  będzie zbierana druga taca dla Fundacji Kardynała Glempa. Dziękujemy za złożone ofiary.  

Poniedziałek g.19.00 /w sali obok kościoła/  zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską i Administracyjną. 

W środę 21.09.2016 zapraszam na różaniec do naszego kościoła g.20.00. 
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. 

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


*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. 

Zapraszamy wszystkich pragnących włączyć się do scholii, grających na instrumentach i śpiewających o kontakt z 

Marzeną 07797890610 lub ze mną. 

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 w najbliższym czasie. 

1. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe 

nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu. 

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy 

modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się 

przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości. 

3. Rozpoczynamy także dzisiaj kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VI Tydzień 

Wychowania. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani 

do troski o młode pokolenie. W tym tygodniu, zapraszamy do wspólnej modlitwy za dzieci  i młodzież, za ich 

rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców 

4. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia zdrowia i wielu Bożych łask.  

O dar miłosierdzia i życia wiecznego pomódlmy się dla naszych ostatnio zmarłych parafian. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się 

wielką pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli 

rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny;*20 X – święci męczennicy z Korei; 

pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich 

towarzysze;*21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego 

okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;*23 X – św. 

Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych minionego stulecia; z jego kapłańskiej posługi, 

zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San 

Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki. 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ - Majątek do rozdania. 

    Życie jest frustrujące, gdy nie jest życiem dla innych, a życiem tylko dla siebie. Rządca, który naraził się swemu panu, jest 

w sytuacji beznadziejnej. Złe administrowanie majątkiem doprowadziło właściciela do decyzji o usunięciu go z zarządzania. 

Przerażony zastanawia się, co uczynić. Wpada na genialny pomysł. Przywołuje dłużników swego pana i zmienia wysokość 

długów z korzyścią dla nich. Zapewne, by ukryć ten postępek i nie wzbudzać podejrzeń swego pana, eliminuje każdemu 

tylko część długu. Darowanie całości mogłoby się wydać. Ale pan i tak się o wszystkim dowiedział i, ku zaskoczeniu 

ordynata, pochwalił go! 

    Wszyscy na początku jesteśmy w sytuacji owego rządcy, który żyje tylko dla siebie. W języku greckim ów majątek to 

HYPARCHONTA, i słowo to ma związek etymologiczny z rdzeniem HYPARCHO, który może oznaczać także bytowanie, 

egzystencję, czyli istnienie w sensie filozoficznym. Moje życie jest prawdziwym majątkiem, który łatwo przychodzi mi 

marnować. Zmarnować życie to nie tyle uczynić coś złego. 

   Marnowanie zaczyna się już wtedy, gdy nie czynię nic dobrego dla kogoś drugiego. Ów starożytny menedżer dopiero w 

ostatnim dniu pracy zdobył się na uczynienie czegoś dobrego dla innych. Życie jest frustrujące, gdy nie jest życiem dla 

innych, a życiem tylko dla siebie. Takie życie czyni mnie kimś pustym, kurczącym się jedynie do biologii, ograniczonym do 

chemicznych procesów organizmu. By zbliżyć się do niezwykłości Boga, trzeba przekroczyć granice tego, co zwykłe. 

    Zawsze można uczynić coś dobrego dla kogoś obok nas, nawet używając „niegodziwej mamony”. Jeśli angażowanie się w 

czyjeś problemy i doprowadzenie do ulgi tych, którzy mają ciężko, potrafi pomnożyć w nas majątek bytu, czyli spowodować, 

że jeszcze intensywniej odczuwamy w sobie istnienie, to jak bardzo pomnoży się ono w nas, gdy czynić to będziemy z 

miłością Chrystusa, której pozwolimy przez nas działać! W słynnym Hymnie o miłości św. Paweł pisze, że tylko wtedy 

jałmużna jest cenna w oczach Boga, gdy jest czynem z miłości. Życie jest majątkiem, ale tylko wtedy procentuje, gdy je 

rozdajemy z miłością tym, którzy są wokół nas. Dzięki Chrystusowi mamy łaskę poznania Boga i zostaliśmy obdarowani, 

niczym fortuną, drogocennymi obietnicami, wprowadzającymi nas w uczestnictwo w Boskim życiu. Ale ten majątek, jak 

pisze św. Piotr, trzeba pilnie pomnażać, dokładając nieustannie wiary, cnoty, poznania, powściągliwości, cierpliwości, 

pobożności, przyjaźni braterskiej i miłości. Istnienie, jakie dał nam Bóg, i dary łaski są największymi skarbami, które 

domagają się pomnażania. O dziwo, mnoży się je wtedy, gdy się je dzieli z innymi. Nasz majątek wzrasta, gdy go rozdajemy. 

Im więcej z siebie dajemy, tym więcej posiadamy. Kiedy o tym wszystkim myślę, odczuwam pragnienie, by tak czynić. A jak 

mówi św. Teresa z Lisieux: „Bóg zaś nigdy nie wzbudza pragnień, których nie jest w stanie spełnić”. 


