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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 6,1-7;PSALM: Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego; Czytanie z   1 Listu  św. Pawła  Apostoła do  
Tymoteusza 6,11-16; Ewangelia według św.  Łukasza 16,19-31 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    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 

 Poniedziałek 
  26.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

    Wtorek 
   27.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

       Środa 
    28.082016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
   30.09.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            19.00 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i wstawiennictwo św. Michała 
Archanioła dla Witolda i całej jego rodziny  

     Sobota 
    01.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                         27   NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  02.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Hani z okazji                 
4 rocznicy urodzin od rodziców  
Po Mszy - CHRZEST: MARIKA  ROXY  ROSE  

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. 

Przed ołtarzem znajduje się SKRZYNKA NA INTENCJE MODLITEWNE: wszystkie intencje przekazane przez 
Was będą polecane w  środowej modlitwie różańcowej, oraz w wyznaczonych i sprawowanych Mszach 
św. Datki na ofiarowane Msze wspólnotowe są dobrowolne. 

Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 24 i 25.10.2016 g.19.00-21.00. w St. Mary 

& St.Peter Church. Prosimy o zapisy. 

*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 – 18.09.2016 - £ 403.33; Dla Fundacji Kardynała Glempa £74.    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 lub 

indywidualnie na konto: Polish Catholic Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57,bądź 

indywidualnie   u skarbnika lub u księdza,  jednorazowo, rocznie lub miesięcznie. Wszystkim ofiarodawcom składamy 

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

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

W środę 28.09.2016 zapraszam na różaniec do naszego kościoła g.20.00. Spotkanie Rodziny 

Szkaplerznej po różańcu. Zapraszam serdecznie. 
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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 imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Administracyjnej po ostatnim zebraniu 20.09.2016, zwracam się  
z prośbą do wszystkich Parafian o większe zaangażowanie i ofiarność w celu płynnego utrzymania zobowiązań 
finansowych związanych z wynajmem kościoła i utrzymaniem mieszkania. W miesiącu sierpniu 2016 stan konta 
wyniósł na 26.08.2016 – Ł 102.20 !!! , z powodu braku środków na koncie nie dokonano „standing order” za 
wynajem kościoła. Aby uniknąć takich sytuacji potrzebujemy płynności finansowej, aby móc korzystać z 
budynków i normalnie funkcjonować. Obecnie bilans jest dodatni i wynosi Ł 1.265.03. Od września Polska 
Misja Katolicka i Diecezja Portsmouth podpisała kontrakt w sprawie wynajmu kościoła i mieszkania oraz 
warunków funkcjonowania wspólnoty i pracy księdza proboszcza w polskiej parafii . Koszt wynajmu budynków 
wzrósł                  o Ł 621.12 w skali roku w stosunku do ubiegłego roku  i wynosi obecnie Ł 11,280.00 
Proszę Was zatem o większą ofiarność ,zrozumienie,  i troskę o przyszłość naszej parafii. 
1. Dobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym rokiem szkolnym, do codziennych 

spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafialnej 

wspólnoty. 

2.W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pamiętamy  

z lekcji religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów 

i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, 

których będziemy wspominać w liturgii w najbliższy czwartek, nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii 

Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi. Zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy 

podczas Mszy św. 

3. Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października – miesiąca różańcowej modlitwy. W tym miesiącu będziemy 

spotykać się na nabożeństwach różańcowych w środy o g.20.00 i w piątki po Mszy wieczornej o g.19.00.  

4. Serdecznie pozdrawiamy solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując słowa najlepszych życzeń.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*27 IX – św. Wincenty à Paulo, prezbiter, który założył zgromadzenia księży 

misjonarzy i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym samym do lepszej formacji duchowieństwa i opieki nad ubogimi; 

*28 IX – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król przykładem własnego życia utwierdzał wiarę 

chrześcijańską w swoim kraju; został zamordowany na polecenie swojego młodszego brata Bolesława;*29 IX – święci 

Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał − „któż jak Bóg”, Gabriel − „moc 

Boża”, Rafał − „Bóg uzdrawia”;*30 IX – św. Hieronim, prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy 

rozpropagowanie znajomości Pisma Świętego w Kościele przez jego łacińskie tłumaczenie zwane Wulgatą;*1 X − św. 

Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością 

Bogu, patronka misji. 

9.10.2016 będzie zbierana druga taca dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia . Dziękujemy za złożone ofiary.  

*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 grających na instrumentach i śpiewających oraz pragnących włączyć się do scholii, o kontakt z panią 

Marzeną tel.  077 97 89 06 10. Natomiast  rodziców, dzieci pragnących włączyć się do scholii dziecięcej, prosimy o kontakt   z 

panią Agatą tel. 078 29 75 79 15. 

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. 

Jak co roku na jesieni organizowany jest kolejny Festiwal Eisteddfod, który odbędzie się w tym roku 19 listopada o 
godz.14.00. Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie. Można recytować wiersz, prozę lub 
śpiewać piosenkę związaną ogólnie z tematem przewodnim: "Piękna nasza Polska cała". Szczegółowe informacje i 
zgłoszenia u p. Agaty Bors tel.07829757915. Dzieci uczęszczające do polskich szkół mogą zapisać się u swoich nauczycielek. 
Oficjalne zgłoszenia przyjmowane są do 30 września ale dla tych, którzy potrzebują więcej czasu do namysłu postaramy się 
przedłużyć termin do końca października. Serdecznie zapraszamy. 

Polska Szkola Przedmiotów Ojczystych z siedziba w Springfield School poszukuje nauczyciela dla grupy uczniów w wieku  

4/ 5 lat (Reception Class).Kontakt tel: 07700339419 (Monika Pal, Dyrektor) Lub email: polskaszkolajersey@gmail.com 
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