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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. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z  Księgi   proroka Izajasza 55,6-9 
 PSALM: Pan  bliski  wszystkim, którzy Go wzywają  
Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Filipian 1,20-27                                                      
Ewangelia według św. Łukasza 8,4-15 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  25  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
  24.09.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla dzieci z naszej parafii, które w tym roku przyjęły I Komunię 
świętą  od rodziców 

       St. Thomas 
            19.30 

Podziękowanie za łaski otrzymane z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie 
dla Iwony i Tomasza Dworak w 12 rocznicę ślubu i błogosławieństwo oraz 
dobre wybory i decyzje dla całej rodziny 

 Poniedziałek 
   25.09.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

Wtorek 
26.09.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

Środa 
27.09.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

Za zmarłego Ś. P.  wujka Mieczysława  

      Piątek 
   29.09.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski za wstawiennictwem  Michała 
Archanioła z prośbą o błogosławieństwo i łaski oraz szczęśliwe narodzenie 
dziecka, przyszłej chrześnicy córki Marii Miller  oraz o błogosławieństwo 
dla wszystkich mieszkańców wyspy 

      Sobota  
   30.09.2017 

St.Mary&St.Peter 
            14.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Mayi Rożek w dniu chrztu świętego od babci i rodziców 
CHRZEST: MAYA WIKTORIA ROŻEK 

                                                                                 26  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 01.10.2017 
ADORACJA 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Oliviera Brown z okazji  9 rocznicy urodzin od rodziców 

       St. Thomas 
            19.30 

+ Czesław Witek w 12 rocznicę śmierci  od córki z rodziną 

Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*Polska PRAY & PLAY GRUPA, zaprasza na spotkania w poniedziałki od g.10.00-12.00 w 
St.Thomas’ Hall.  Kontakt: Gosia tel. 077 00 32 88 54.  
*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.20. Dziękuję 
firmie transportowej  J&M z dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 17.09.2017 - £ 356.38  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 ***   

W niedzielę 24 września po Mszy o g. 9.00, zapraszam na zebranie  Parafialną Radę  Duszpasterską w celu omówienia 
Wesołego Dnia Dziecka. Spotkanie będzie na plebanii. 
1. Dzisiaj przypada ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu świętych, 

polecaliśmy Panu Bogu losy naszej Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, 

nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. 

2. W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej 

niedzieli, 2 października, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg 

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


troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla 

dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. 

Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową 

bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy 

zaczyna brakować nadziei. Tym bardziej zapraszam na świąteczną Mszę Świętą o godz. 19.00. 

3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich 

parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału  w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy 

celebrowali w środę o godz.20.00. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w 

domach. 

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. W naszych modlitwach pamiętajmy też o 

studentach, wszak z początkiem października rozpoczyna się nowy rok akademicki.   

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do 

zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą 

czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań.*27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), 

prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – 

szarytek.28 IX – św.Wacław(ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, 

patron Czech.* 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie 

Pisma Świętego na język łaciński. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia.  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 każdy piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę przed Mszą 
świętą o g.19.30.  
   Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą  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. 

    Rodziców zainteresowanych katechizacją swoich dzieci w celu przygotowania do I Komunii świętej na rok 2018 

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

oraz przypominam o konieczności dostarczenia świadectwa chrztu w najbliższym czasie. Pierwsze spotkanie                          

z rodzicami 6.10.2017 g.17.30 St. Mary & St. Peter Church, pierwsza katecheza 13.10.2017 g.17.30. 

 

Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla narzeczonych  

i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 13 i 14 listopada2017/poniedziałek i wtorek/ g.19.00-21.00. w St. 

Mary & St.Peter Church. Prosimy o zapisy. 

 

Zapraszam  chłopców chętnych do włączenia się do służby liturgicznej ołtarza na kurs przygotowawczy oraz tych, którzy 
już służyli w kościele wcześniej na sobotę 7 października 2017 g.16.00 do St.Mary & St. Peter Church.  
 
Młodzież, która  jest zainteresowana  przygotowaniem do Sakramentu Bierzmowania proszona jest   o kontakt z parafią  św. 
Tomasza  w celu zapisów na katechizację.   
    POLSKA PARAFIA ZAPRASZA NA WESOŁY DZIEŃ DZIECKA  NA JERSEY – w niedzielę 
15.10.2017  g.13.00-17.00 w Les Ormes Resort adres: Mont a La Brune, St. Brelade, JE3 
8FL/blisko lotniska/. W programie liczne atrakcje dla dzieci: dmuchany labirynt, dmuchany tor 
przeszkód, strzelnica, dwa dmuchane  zamki, malowanie twarzy, specjalne atrakcje dla najmłodszych 
dzieci. Wstęp od każdego dziecka Ł 5 z możliwością korzystania  z wszystkich obiektów i atrakcji do 
końca zabawy . Możliwość zakupienia kawy,herbaty i zimnych napojów oraz ciast. Prosimy naszych 
parafian o upieczenie ciast i pomoc w pilnowaniu porządku podczas imprezy. Obiekt będzie 
udostępniony dla nas dzięki życzliwości Les Ormes w celu wsparcia  naszej parafii i cały dochód  z 
imprezy będzie przeznaczony dla  polskiej parafii. 
Uczciwą pracą i życiem chrześcijańskim wypełniamy swe powołanie. 

  
     Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej — Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy 

wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od 
Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. 
Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat. Należymy do 
winnicy Bożej — Kościoła, ale jaka jest nasza w nim obecność, jak mało jest w nas gorliwości o Bożą sprawę. Jednak 
każdy czas jest dobry, by odpowiedzieć na Boże wezwanie, dlatego przepraszajmy za nasze grzechy, by otrzymać zapłatę 



od Boga. Usłyszymy dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Winnicą jest Kościół, do którego Bóg wzywa ludzi w 
różnym czasie, aby wszystkich obdarować jednakową zapłatą — zbawieniem. Często tak trudno ludziom zrozumieć Boże 
drogi i Jego wezwanie, prorok Izajasz poucza więc, że Bóg ma swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie od jego 

postępowania. Naszą odpowiedzią na tę zbawczą miłość ma być uwielbienie Boga, owocna praca i życie z Chrystusem. 
Tak wypełnił swą misję św. Paweł — tak mamy wypełniać ją my, by otrzymać zapłatę od Boga. 


