
26.09.2021 Jersey Nr.39 

        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 Liczb  11, 25-29; 
PSALM:  Nakazy Pana są radością serca; 
Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła 5, 1 - 6; 
Ewangelia według św. Marka 9, 38-43. 45. 47-48; 

                                      LITURGIA   TYGODNIA – 26.NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

   Niedziela 
  26.09.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji dzieci i ich rodzin z okazji I rocznicy przyjęcia komunii świętej 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi 

St. Thomas 
18.00 

W intencji Moniki i Simona z okazji 15 ślubu o Boże błogosławieństwo, 
łaski i opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek 
  27.09.2021 

 
7.15 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Wtorek 
   28.09.2021 

 

           

7.15 
 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Środa 
29.09.2021 

 

 
19.00 

           

W intencji Ewy i Radosława Graczkowskich z okazji 14 rocznicy ślubu o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Czwartek 
30.09.2021 

 

           
             7.15 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Piątek 
  1.10.2021 

 

 
19.00 

W intencji Barbary o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej 

Sobota 
2.10.2021 18.00 

W intencji Herbiego z okazji 7 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Maryi 

27. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

Niedziela 
 

3.10.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Nico Miller w dniu chrztu św. o Boże błogosławieństwo  

 St. Thomas 
18.00 

 

W intencji Ks. Jacka okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Maryi, Matki Kapłanów /od parafian/ 

 

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 –19.09.2021 – 379 £  Na  potrzeby parafii na konto – 20 £.  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, Krąg Biblijny 

 - 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.  Tym tygodniu: 

 - środa - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

- I czwartek miesiąca – modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; 

 - I piątek miesiąca – spowiedź św. od godziny 17.00. 

   Po Mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa; 

 - I sobota miesiąca – Msza św. o godz. 7.15 ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej; 

3. W czwartek o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.  

4. Zapraszam dziś Radę Parafialną na spotkanie o godzinie 15.00 

5. POLSKA PLAYGRUPA  CZYLI  GRUPA „PRAYS AND PLAY” 

Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach od 10:00 do 12:00 w St.Thomas’ Hall 

oprócz halftermów.  Zapraszamy dzieci i rodziców.  

Kontakt telefoniczny: Agnieszka tel. 07700 33 87 71 

6. W związku z nadesłanym listem Ks. Rektora i prośbą o wparcie działalności biura Polskiej 

Misji Katolickiej do której struktur należymy, dziś II kolekta. Bóg zapłać za wsparcie. 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA: 
Powszechne jest doświadczenie choroby i przemijalności ludzkiego bytu, a co za tym idzie – troski o 

zdrowie, która podpowiada nam, że nierzadko, w celu ratowania życia człowieka, trzeba usunąć chorą 

część ludzkiego ciała, czasami cały organ. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus nawiązuje do tego ludzkiego 

doświadczenia w perspektywie troski o życie wieczne, a tym samym przypomina nam prawdę o rzeczach 

ostatecznych.  

Jako chrześcijanie winniśmy nie tylko zdawać sobie sprawę z nieuniknionej konieczności śmierci, ale 

również pamiętać o możliwości utraty życia wiecznego z Bogiem. Słowa Chrystusa o piekle, „gdzie robak 

ich nie ginie i ogień nie gaśnie”, przypominają nam wielokrotnie poświadczoną przez Pismo Święte i 

potwierdzoną przez Kościół prawdę o tajemniczej i strasznej 

rzeczywistości potępienia wiecznego. Jest ona przeznaczona dla 

tych, którzy w sposób definitywny zamknęli się na miłość Bożą i 

odrzucili wezwanie do nawrócenia. Czy towarzyszy im postawa 

gotowości wzajemnego służenia i dzielenia się posiadanym 

dobrem, czy raczej postawa wyniosłości, zazdrości i pychy? 

Pamiętajmy o słowach Jezusa, który mówi: „Kto wam poda kubek 

wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mk 9, 41). 


