
     28.01.2018 Jersey Nr.4 

        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  Powtórzonego Prawa 18,15-20  
PSALM: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 
Czytanie z 1 Listu  świętego Pawła Apostoła  do Koryntian  7,32-35                                                                                     
Ewangelia według św. Marka 1,21-28 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  4  Niedziela  Zwykła   B 

    Niedziela 
28.01.2018 

 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Moniki           
i Mateusza Przewoźnych  

St.Thomas                                 
19.30 

+ Zofia i Mieczysław Oleś od syna z rodziną  

       Środa 
31.01.2018 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

       Piątek 
   02.02.2018 
 Ofiarowanie 
     Pańskie  

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Waleria i Roman Piłat od syna i córki  
 

      Sobota  
   03.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                           5  Niedziela Zwykła   B 

Niedziela 
04.02.2018 

 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Elżbiety    
i Dominika  Ołota  

St.Thomas                                 
19.30 

+  Jadwiga  Cichocka  od  rodziny  

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszamy i prosimy                                  
o wypełnienie przygotowanego  formularza i zwrócenie go duszpasterzowi. 
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 – 21.01.2018 - £   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 ***   

1. Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata 

duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem. 

2. Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo 

wieloletnich zabiegów, zbiera obfite śmiertelne żniwo. 

3.W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za 

grzechy świata. O 

4. Dnia 2 lutego będziemy świętować Ofiarowanie Pańskie, dawnej nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. 

Msza Święta o godz. 19.00. Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których blask ma wskazywać 

na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan.  
5. Tego samego dnia z ustanowienia św. Jana Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy 

Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które 

dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła. 

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
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6. W pierwszą sobotę miesiąca gromadzimy się wokół Niepokalanego Serca Maryi na Mszy Świętej i nabożeństwie o godz. 

7.15. W tym dniu z okazji wspomnienia św. Błażeja można przyjąć specjalne błogosławieństwo chroniące przed chorobami 

gardła. 

8. Niech Jezus, Święty Boży, ochrania i strzeże solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:* 31  I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, 

założyciel zgromadzeń salezjańskich. 

 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. W każdy piątek Koronka do 
Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę przed Mszą świętą o g.19.30.  
g.17.30 katecheza  dla dzieci przygotowujących się do I Komunii. 
 
11.02.2018 – Msza poranna o g.9.00 z liturgią dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
 
Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 9 i 10 kwietnia 2018/poniedziałek i 

wtorek/ g.19.00-21.00. w St. Mary & St. Peter Church. Prosimy o zapisy. 

 
   Duszpasterskie wizyty będą się odbywać  do Niedzieli Palmowej, wszystkich  Parafian, którzy 

zmienili numery telefonów  lub adresy zamieszkania, proszę o wypełnienie nowego formularza 

przynależności do parafii i podanie aktualnych danych oraz poprzedniego adresu. 

     
POCHYLENI NAD EWANGELIĄ  –  Szkoła modlitwy. 
  Niektórzy całe życie żyją byle jak, nie starają się o to, żeby spełniać przykazania, ale używają życia jak się da, a potem kilka 
chwil przed śmiercią nawrócą się, i tak samo jak ci, co całe życie się starali, mogą dostać zbawienie. Nic nie zmieniło się w 
mentalności ludzi i rozumieniu bądź nierozumieniu spraw Bożych od czasów proroków Starego Testamentu i nauczania 
Jezusa. Ci, którzy żyli w czasach proroków, chcieli, aby oni prorokowali im w imię Boga pomyślność, dostatek i zgodę Boga na 
ich życie, które nie miało wiele wspólnego z Bożym Prawem i Bożą wolą. Prorok, aby móc nauczać w Imię Boga musiał godzić 
się na to, że będzie odrzucony, co więcej, że zginie śmiercią męczeńską, bo to, czego będzie w Imię Boga nauczać, stanie się 
dla ludzi żyjących własnym wyobrażeniem Boga nie do przyjęcia. Jeremiasz, aby nabrać odwagi do przekazywania słów Pana, 
otrzymuje od samego Boga obietnicę mocy tak potężnej, że uczyni go zdolnym do stania się twierdzą warowną, kolumną ze 
stali i murem spiżowym, przeciw całej ziemi. Jednocześnie sam Bóg mówi mu, że przywódcy, kapłani i lud ziemi, będą walczyć 
przeciw niemu, ale go nie przemogą! Jak to nie przemogą?! – może pytać. 
Tak, ale go nie przemogli, bo nie przestał nauczać w Imię Pana, a jego nauczanie, ciągle jest aktualne i prawdziwe. Nie 

przemogli jego wiary, zaufania Bogu – któremu wszystko oddał – i pewności, że Bóg wie lepiej! 

Tej pewności, tej wiary, że „Bóg wie lepiej” ciągle nam brakuje! Mieszkańcom Nazaretu też jej brakowało. Dlatego odrzucili 

Jezusa. Przecież Go znali. Ich zdaniem, tak nie mógł nauczać prorok, ani tym bardziej Syn Boży! To było nie do przyjęcia! Oni 

wiedzieli, co trzeba robić, żeby kochać Boga i wiedzieli kim będzie Boży Syn, gdy przyjdzie na ziemię! Wiedzieli lepiej niż sam 

Bóg! 

 W czym nasze wyobrażenie o Bogu nie zgadza się z tym, jaki Bóg jest? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytanie warto 

przejrzeć uważnie listę swoich oczekiwań wobec Boga. Czego od Niego oczekuję? Zdrowia? Życiowej pomyślności? Wolności 

od cierpień? Ciepłych uczuć, żeby mi było miło na sercu? Spełnienia moich próśb? Szczęścia? Kto z nas pragnie łaski ukochania 

Boga? Kto pragnie, aby w pełni i za każdą cenę, spełniło się w nas to, co dziś przypomina drugie czytanie – Hymn o miłości św. 

Pawła? Tak, pragniemy być przez Boga kochani, ale czy chcemy Go kochać, taką miłością, która we wszystkim Jemu wierzy, 

ufa, pokłada w Nim nadzieję, wszystko przetrzyma!? Wszystko, a więc także to, że nie jestem w stanie pojąć Boga, ogarnąć 

Go swoim rozumem czy pragnieniem. Wszystko, więc też tajemnicę Jego Opatrzności i tego, jaką drogą mnie prowadzi. A w 

tę drogę może być wpisane cierpienie, wewnętrzna ciemność, doświadczenie życiowych klęsk i niepowodzeń. Życie zupełnie 

odmienne od tego, jakie sobie wyobraziłem i jakiego pragnąłem. Inne to nie znaczy złe i przegrane! 

Co zrobić, żeby Boga nie wyrzucić za „miasto swojego serca i swoich pragnień”? Co zrobić? Modlić się! Pokornie, wytrwale, 

czasem wbrew sobie i własnym uczuciom modlić się o łaskę wiary i zaufania do Boga. W tej modlitwie mówić Bogu o sobie, o 

swoich rozterkach, pragnieniach, tęsknotach, pytaniach. Modlić się z nastawieniem, że chcę przyjąć każdą odpowiedź, którą 

On mi da! Każdą! Również tę, która będzie trudna i całkowicie niezgodna z moimi oczekiwaniami. Bóg uczyni mnie zdolnym 

do przyjęcia Jego odpowiedzi. Zdolnym i mocnym! Tak mocnym, że w wierze i zaufaniu Bogu mogę się stać „twierdzą 

warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym!”. To jest w zasięgu możliwości człowieka, który się modli! Ale decyzja o tym, 

żeby się modlić należy do mnie! Nikt jej za mnie nie podejmie i nikt poza mną nie może pozostać jej wierny ani też od tej 

decyzji odstąpić. 


