
24.01.2021 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Księgi Proroka Jonasza 3, 1-5. 10; 
PSALM:  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami; 
Czytanie z Pierwszego Listu  św. Pawła Apostoła do Koryntian 7, 29-31; 
Ewangelia według św. Marka 1, 14 – 20; 

                           LITURGIA   TYGODNIA – 3 NIEDZIELA  ZWYKŁA – ROK B 

   Niedziela 
  24.01.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Śp. Władysław Papiernik  /greg./ 

18.00 W intencji Agnieszki Targiel z okazji urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi od przyjaciół 

 Poniedziałek 
  25.01.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 
 

7.15 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

Wtorek 
   26.01.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

7.15 
 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

Środa 
27.01.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
 

7.15 
           

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

Czwartek 
28.01.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
             7.15 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

     Piątek 
  29.01.2021 

    

 
19.00 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

Sobota 
30.01.2021 

 

 
18.00 

 Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

4 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

   Niedziela 
   31.01.2021 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

Śp. Władysław Papiernik /greg./ 

           18.00 W intencji Ewy Konys o łaskę zdrowia i Bożą opiekę na czas 
rekonwalescencji 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Ofiary dla  parafii –17.01.2021 - £ 235.50 ,   Na  potrzeby parafii na konto – 90.00 £     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/


1. Drodzy Parafianie 

W Mszach św. niedzielnych może uczestniczyć  max. 20 osób (+ 5 osób służby liturgicznej) w związku 

z wprowadzonymi przez rząd Jersey obostrzeniami.  

Msze św. niedzielne są sprawowane  

w kościele St. Mary and St. Peter w następującym porządku: 

 

Sobota        godz. 18.00 (liturgia niedzielna) 

Niedziela    godz.   9.00 

                    godz. 18.00 

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać w ciągu tygodnia, wysyłając sms na numer  0 7797 77 87 86  

 z podaniem imienia i nazwiska, dnia, godziny i liczby osób. 

Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy św. online z naszego kościoła.  

w każdą niedzielę o godzinie 9.00 i 18.00  

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber  

 

Codziennie można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 7.15 od poniedziałku do czwartku 

 

Również w każdy piątek  w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia  

we Mszy św. o godzinie 19.00.  

Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej. 

Dziękuję za wyrozumiałość i niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki 

 

2. Katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św. w piątek 29 stycznia: 

I grupa – godz. 16.30 

II grupa – godz. 17.30 

 

3. Kalendarz na 2021 rok jest już otwarty dla zamawiania intencji Mszy św. Jeżeli miałby ktoś takie 

pragnienie - zapraszam. 

 

4. W imieniu Ks. Rektora oraz kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu bardzo 

serdecznie dziękuję za Wasze ofiary – £ 559.87 przekazane na potrzeby seminarium.  

 

5. 25 stycznia – święto Nawrócenia Św. Pawła 

 

SŁOWO, KTÓRE DAJE ŻYCIE 

Czym  jest nawrócenie? To odwrócenie się od zgnuśnienia i grzechu i zwrócenie się ku osobowemu 

Bogu i Jego przykazaniom. Każdy musi rozeznać, co to konkretnie oznacza w jego życiu. Bóg nie 

tylko oczekuje od nas nawrócenia, ale też chce nas posyłać, byśmy stawali się „rybakami ludzi”, 

byśmy pomagali innym chodzić ścieżkami Pana. Szczególnie ważne jest przekazywanie wiary w 

naszych rodzinach. Nie chodzi tu o ciągłe moralizowanie i pouczanie, ale o świadczenie przez własne 

nawracanie się. Relatywizacja doczesności, w tym życia rodzinnego, do której wzywa nas św. Paweł w 

II czytaniu, nie oznacza życia pozornego, jakiejś alienacji, ucieczki od świata, ale wskazuje na 

właściwą hierarchię wartości. Ważne jest bowiem, by dzieci były dobrze wykształcone, ale jeszcze 

ważniejsze jest, by miały Boga w sercu. 

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber

