
23.01.2022 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 Nehemiasza 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 
PSALM:  Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem; 
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 12, 12 -30; 
Ewangelia według św. Łukasza 1, 1-4; 4, 14-21; 

                      LITURGIA   TYGODNIA – 3. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C 

     Niedziela 
 
     23.01.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Sebastiana Armaty z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Maryi 

St. Thomas 
18.00 

Śp. Józef Kuczma i zmarłych z rodziny Kuczmów 

Poniedziałek 
     24.01.2022 

 
7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
     25.01.2022 

 

           

7.15 
 

Intencja wolna 

Środa 
26.01.2022 

 

 
19.00 

           

Intencja wolna 

Czwartek 
27.01.2022 

 

           
             7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
 28.01.2022 

 

19.00 
 

Intencja wolna 

Sobota 
29.01.2022 18.00 

W intencji o. Edwarda Czaja SJ z okazji urodzin o zdrowie, 

błogosławieństwo Boże w posłudze kapłańskiej i opiekę Maryi – Matki 

Kapłanów 

4. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C 

Niedziela 
 

30.01.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Anny z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej – int. od męża i syna 
 
Chrzest: Wojciech Śliwka 

 St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Alicja i Bolesław Jesion 

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 –16.01.2022 – 460 £.  Na potrzeby parafii na konto – 10 £. 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 przy wejściu do kościoła: 

- wpisanie swoich danych kontaktowych, 

- założenie maseczki. 

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich: 

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786 

  

2. W dniach 21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Zapewniamy ich o naszej 

modlitwie. Żyjącym niech Bóg udziela łaski zdrowia a zmarłym da radość życia 

wiecznego w domu naszego Ojca.  

3. W czwartek katecheza kandydatów do bierzmowania: I grupa – 17.30, II grupa – 19.00 

4. W piątek katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św.: I grupa – 16.30, II 

grupa – 17.30. 

5. Zapraszam do zapisów do wylotu do Meksyku na pielgrzymkę do Matki Bożej z 

Guadalupe. Program pielgrzymki i wszelkie informacje można znaleźć na stronie 

internetowej parafii oraz przy wyjściu z kościoła. Spotkanie chętnych i zapisy – 6 lutego 

(niedziela) o godz. 16.00 w kościele St. Mary and St. Peter 

6. Do 2 lutego w naszej polskiej tradycji śpiewamy jeszcze kolędy… Zapraszam w najbliższą 

sobotę o godz. 19.00 w kościele St. Mary and St. Peter na koncert kolęd w naszym 

wspólnym wykonaniu pod przewodnictwem scholii parafialnej a po nim na gorącą 

czekoladę i ciasto. 

7. Wizytę duszpasterską czyli kolędę rozpocznę w tym roku po uroczystości Objawienia 

Pańskiego - 2 lutego. Parafianie, którzy mają życzenie bym odwiedził ich dom, 

pobłogosławił oraz spotkał się z nimi, mogą już kierować swoje zaproszenie (tel. 

07797778786). 

8. Z KALENDARZA LITURGICZNEGO: 

24 STYCZNIA- Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła,  

25 STYCZNIA - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

26 STYCZNIA - Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 

28 STYCZNIA -  Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła 

 

 

 

 

 

 



POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA  

Podano Jezusowi księgę proroka 

Izajasza. A kiedy otworzył księgę, 

znalazł miejsce, w którym jest 

napisane: 

„Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ mnie namaścił, abym 

głosił ewangelię ubogim; Posłał 

Mnie, abym uzdrowił złamanych 

na sercu, aby głosił więźniom 

wolność, a niewidomym wzrok, 

aby uwolnić uciśnionych; ogłosić 

rok łaski Pańskiej ”.  

 Kiedy Izajasz po raz pierwszy napisał te słowa około 700 lat wcześniej, miały one na 

celu pocieszenie na przyszłą nadzieję, na dzień, w którym Mesjasz przyjdzie, aby zbawić 

lud Izraela. Teraz Mesjasz jest na scenie – pojawił się, aby wybawić i zaszczycił ten tłum 

swoją obecnością. Zbawienie weszło do pokoju, a jednak… oni nie rozumieją.  

 

Oczywiście fakt, że Jezus właśnie twierdził, że jest Mesjaszem, byłby szokiem dla Jego 

rodzinnego miasta. Jednak zarówno jego twierdzenie, jak i jego opis nie rozwścieczyły 

Jego słuchaczy. Z pewnością byli oszołomieni i zdumieni. Ale nie byli źli. Jeśli już, Łukasz 

opisuje stan tłumu jako mile zaskoczony. Łukasz informuje nas, że wszyscy „podziwiali 

łaskawe słowa, które wyszły z Jego ust”. Na początku obecni słuchali uważnie, 

prawdopodobnie pochylając się, aby niczego nie przegapić z czytanych słów. Ale im dłużej 

Go słuchali, przekonywali się o odmienności swojego rozumienia Mesjasza od tego, kogo 

prezentował Jezus. Jego przyjście nie jest dla wyłącznej korzyści jednego 

uprzywilejowanego narodu; On oferuje zbawienie wszystkim narodom. Jak się 

przekonaliśmy, nie jest to rodzaj mesjasza, jakiego oczekiwała większość Żydów. 

 


