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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 

 
I Czytanie z Księgi Wyjścia 17,8-13 
Psalm: Naszą pomocą jest nasz Pani Stwórca 
II Czytanie z drugiego Listy św. Pawła do Tymoteusza 3,14-4.2 
Ewangelia według św. Łukasza 18,1-8 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    29 NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  16.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

+ Halina Wasiak w 25  rocznicę śmierci  

     St. Thomas 
           19.30 

+ Leszek w  2  rocznicę śmierci  od córki                                                                                          

      Piątek 
   21.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Sobota 
   22.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                         30   NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  23.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie                                 
i błogosławieństwo na kolejne lata życia dla Moniki i Mateusza                            
z okazji 5 rocznicy ślubu 
PO MSZY CHRZEST: PETER ALEXANDER MIETKIEWICZ - VAZ 

St. Thomas 
           19.30 

+ Czesław  Witek w 12 rocznicę śmierci od córki z rodziną 

Po Mszy można zaopatrzyć się w kopertę wspominkową. Są one  wyłożone na stoliku obok  biuletynów.. Modlitwy za 
zmarłych WYPOMINKI , będą czytane przez  cały miesiąc listopad codziennie po Mszach świętych. Pamiętajmy o naszych 
zmarłych którym tak wiele zawdzięczaliśmy za życia, że najlepszym darem i wyrazem wdzięczności jest ofiarowana Msza, 
przyjęcie Komunii świętej, odpust zupełny i modlitwa. Uczmy także młode pokolenie tych pięknych gestów miłości i 
wyrazu wdzięczności oraz wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. W intencji zmarłych wypominanych będą 
ofiarowane także Msze święte. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za 

żyjących lub zmarłych oraz Mszy świętych gregoriańskich   na ten lub następny rok 2017. Kalendarz intencji jest już 

otwarty. 

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. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 09.10.2016 - £ 489.34 Druga taca –Fund. „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - £ 126.22 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 ***  

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


23.10.2016  będzie zbierana druga taca dla Fundacji „Papieskie Dzieła Misyjne” . Dziękujemy za złożone ofiary.  

Dzisiaj o g.15.00 w kościele św. Tomasza odbędzie się różaniec, Msza św. i  procesja Fatimska  we 
wnętrzu kościoła. 

Zwracam się z serdeczną prośbą  do osób, które zajmowały się poradnictwem rodzinnym, lub prowadziły 

wykłady i spotkania z zakresu poradnictwa rodzinnego  a także psychologów o kontakt ze mną.  

W środę zapraszam na różaniec do naszego kościoła g.20.00.Po różańcu spotkanie Rodziny 
Szkaplerznej. 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 .O g.20.00  BĘDZIE ODMAWIANY RÓŻANIEC MIĘDZYNARODOWY. 
W piątek  o g.17.30 w  St.Mary & St.Peter,  katecheza dla  dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, 

żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu 

tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo 

„modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy 

Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. 

2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w 

niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i 

rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka.  

3. We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty. 

4. W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego 

pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi.  

5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą 

modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – 

misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. 

6. Wszystkich obchodzących urodziny i imieniny zapewniamy o życzliwości i modlitwie. W modlitwach w sposób 

szczególny pamiętamy o naszych zmarłych parafianach. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

*17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w 

których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim; 

*18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii  

i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła; 

*19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze 

znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się 

zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”; 

*20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się 

wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością; 

*21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego 

Sakramentu i Matki Bożej; 

*22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego 

powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus. 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

Prosimy wszystkich zainteresowanych i kiedyś posługujących przy ołtarzu , czyli ministrantów i lektorów do włączenie się w 
posługę podczas Mszy świętych. Proszę także rodziców  o przysłanie chłopców na kandydatów na ministrantów. 

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. 

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. 

  


