
5.09.2021 Jersey Nr.36 

        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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  35, 4-7a; 
PSALM:  Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego; 
Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła 2, 1-5; 
Ewangelia według św. Marka 7, 31-37; 

                                      LITURGIA   TYGODNIA – 23.NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

   Niedziela 
  5.09.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Ks. Rektora Stefana Wylężek z okazji urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi 

St. Thomas 
18.00 

Śp. Stanisława Kowalczyk 

Poniedziałek 
  6.09.2021 

 
7.15 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Wtorek 
   7.09.2021 

 

           

7.15 
 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Środa 
8.09.2021 

 

 
19.00 

           

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Czwartek 
9.09.2021 

 

           
             7.15 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Piątek 
  10.09.2021 

 

 
19.00 

W intencji Roberta Toczyskiego w 13 rocznicę urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Sobota 
11.09.2021 18.00 

Śp. Eugeniusz Usiądek 

24. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

Niedziela 
 

12.09.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

Śp. Bożena Bosek w 11 rocznicę  śmierci 

 St. Thomas 
18.00 

 

W intencji Sławka o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki 
Bożej dla niego i całej rodziny 

 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

OFIARY: Ofiary dla  parafii –29.08.2021 – 370 £  Na  potrzeby parafii na konto – 315 £ , Jeżeli ktoś z  Parafian pragnie złożyć 

ofiarę czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY.  Można też wpłacić bezpośrednio na 

konto: Polish Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim ofiarodawcom 

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

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

 

 

 

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


Drodzy Parafianie 

1. Msze święte odprawiane są w kościele St. Mary and St. Peter przy Wellington Road: 

- w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 7.15 

- w środę o 18.30 modlitwa różańcowa i o 19.00 Msza święta 

 - w piątek o godz. 19.00,  

po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św. 

- w sobotę o godz. 18.00 (liturgia niedzielna), 

- w niedzielę o godz. 9.00 w St. Mary and St. Peter  i  o godz. 18.00 w St. Thomas 

Proszę wpisywać przy wejściu do kościoła swoje dane kontaktowe. 

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich: 

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786 
 

2. Od tego  tygodnia następuje zmiana w środę: 

O 18.30 modlitwa różańcowa, o 19.00 Msza św. a po niej Krąg Biblijny. Zapraszam 

 

3. 8 września w środę obchodzimy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

 

4. Za tydzień  II kolekta niedzielna na Fundację Kard. Józefa Glempa. Dziękuję za wparcie tego dzieła. 

 

5. I komunia święta 2022 – zapisy dzieci 
Dziecko, które w tym roku będzie uczęszczać do 4 klasy, będzie można zapisać na katechezy na 

spotkaniu rodziców w kościele St. Mary and St. Peter w niedzielę 19 września o godzinie 15.00 

 

6. Bierzmowanie 2022 – zapisy młodzieży 
Młodzież, która w tym roku będzie uczęszczać do 9 klasy i starsza, będzie można zapisać na katechezy 

przygotowujące do sakramentu bierzmowania na spotkaniu rodziców w kościele St. Mary and St. Peter 

w niedzielę 19 września o godzinie 13.00. 

 
7. Ofiary z niedziel wakacyjnych: 

28.07 – 222 £ 

1.08 – 290 £ 

8.08 – 292 £ 

15.08 – 248 £ 

22.08 – 333 £ 

29.08 – 370 £ 

Na konto w tym czasie 315 £ 

Bóg zapłać. 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA: 

 

Dzisiejszą Ewangelię możemy też odczytywać w sensie religijnym, otwarcia się na Jezusa i na Jego 

zbawcze Słowo. Gdy człowiek dorosły przygotowuje się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego, 

jednym z jego elementów jest właśnie obrzęd «Effata», mający kandydatowi do chrztu «otworzyć 

uszy» na słuchanie Słowa Bożego i «otworzyć usta» na głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak mało 

uświadamiamy sobie, że to «Effatha» z dzisiejszej Ewangelii dotyczy każdego z nas, wszyscy bowiem 

potrzebujemy całkowitego otwarcia się na Słowo Boże i gotowości, aby za nim pójść. Niestety, cała 

rzesza chrześcijan, naszych braci i sióstr, staje często w pozycji sędziego względem Słowa Bożego: to mi 

się podoba, co Jezus mówi, a to już nie, bo to nie na nasze czasy... 

 


