
23.10.2016 Jersey Nr.40 

        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. 07797 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z  Księgi  Syracha 35,12-18; PSALM: Biedak zawołał i Pan  go wysłuchał ; Czytanie z   2 Listu  św. Pawła  Apostoła do  
Tymoteusza  4,6-18; Ewangelia według św.  Łukasza 18,9-14 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    30 NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  23.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie                                 
i błogosławieństwo na kolejne lata życia dla Moniki i Mateusza                            
z okazji 5 rocznicy ślubu 

     St. Thomas 
           19.30 

+ Czesław  Witek w 12 rocznicę śmierci od córki z rodziną 

 Poniedziałek 
   24.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   26.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
   28.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            19.00 

+ Maria i  Leopold  Klich  od  wnuczki  

                                                                          31   NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  30.10.2016 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie                                 
i błogosławieństwo na kolejne lata życia dla Henryka i Genowefy                            
z okazji  22 rocznicy ślubu oraz w  intencji Wiolety i Wandy z okazji 
urodzin               PODCZAS MSZY CHRZEST: OSCAR CIECHOMSKI 

St. Thomas 
           19.30 

+ Zbigniew  Obuchowicz  w  7 rocznicę śmierci od syna  

Po Mszy można zaopatrzyć się w kopertę wspominkową. Są one  wyłożone na stoliku obok  biuletynów.. Modlitwy za 
zmarłych WYPOMINKI , będą czytane przez  cały miesiąc listopad codziennie po Mszach świętych. Pamiętajmy o naszych 
zmarłych którym tak wiele zawdzięczaliśmy za życia, że najlepszym darem i wyrazem wdzięczności jest ofiarowana Msza, 
przyjęcie Komunii świętej, odpust zupełny i modlitwa. Uczmy także młode pokolenie tych pięknych gestów miłości i 
wyrazu wdzięczności oraz wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. W intencji zmarłych wypominanych będą 
ofiarowane także Msze święte. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za 

żyjących lub zmarłych oraz Mszy świętych gregoriańskich   na ten lub następny rok 2017. Kalendarz intencji jest już 

otwarty. 

*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 ten poniedziałek 24 nie ma zajęć. !!!! 

Po Mszy  można zakupić piękne kalendarze katolickie dla rodzin oraz dla dzieci  na rok 2017 w cenie Ł 2. 

*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 – 16.10.2016 - £ 470.46     Na  potrzeby parafii –  E. i K. z rodziną- £ 100  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 ***  

Dzisiaj  będzie zbierana druga taca dla Fundacji „Papieskie Dzieła Misyjne” . Dziękujemy za złożone ofiary.  
Zwracam się z serdeczną prośbą  do osób, które zajmowały się poradnictwem rodzinnym, lub prowadziły 

wykłady i spotkania z zakresu poradnictwa rodzinnego  a także psychologów o kontakt ze mną.  

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

i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 24 i 25.10.2016 g.19.00-21.00. w St. Mary & St.Peter Church. 

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


Prosimy o zapisy. 

 

W środę zapraszam na różaniec do naszego kościoła g.20.00. 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 piątek ! NIE MA  katechezy dla  dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

Z soboty 29 na niedzielę 30.10.2016, nastąpi zmiana czasu. Wskazówki zegarów przesuniemy o godzinę  do tyłu. Czas 
nabożeństw  w naszym kościele nie ulegnie zmianie.   

1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w 

prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi 

swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. 

Zapraszamy was, drodzy parafianie, do wspólnego odmawiania różańca codziennie  w domach i w środę o godz. 20.00 

w naszym kościele parafialnym oraz w piątek o g.20.00 po Mszy świętej. 

2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas 

różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy polecać dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj na tacę 

przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjonarzom. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*28 X – święci 

Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów jako krewni Pana Jezusa; według 

niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską. 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

Prosimy wszystkich zainteresowanych i kiedyś posługujących przy ołtarzu , czyli ministrantów i lektorów do włączenie się w 
posługę podczas Mszy świętych. Proszę także rodziców  o przysłanie chłopców na kandydatów na ministrantów. 

Zapraszamy wszystkich grających na instrumentach i śpiewających oraz pragnących włączyć się do scholii, o kontakt z panią 
Marzeną tel.  077 97 89 06 10. Natomiast  rodziców, dzieci pragnących włączyć się do scholii dziecięcej, prosimy o kontakt   z 
panią Agatą tel. 078 29 75 79 15. 

Jak co roku na jesieni organizowany jest kolejny Festiwal Eisteddfod, który odbędzie się w tym roku 19 listopada o 
godz.14.00. Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie. Można recytować wiersz, prozę lub 
śpiewać piosenkę związaną ogólnie z tematem przewodnim: "Piękna nasza Polska cała". Szczegółowe informacje i 
zgłoszenia u p. Agaty Bors tel.07829757915. Dzieci uczęszczające do polskich szkół mogą zapisać się u swoich nauczycielek. 
Oficjalne zgłoszenia przyjmowane są do 30 września ale dla tych, którzy potrzebują więcej czasu do namysłu postaramy się 
przedłużyć termin do końca października. Serdecznie zapraszamy. 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – FARYZEUSZ CZY CELNIK  ?  

Ocena i samoocena – jakżeż trudny problem. Jakie kryteria oceny stosujemy wobec innych i wobec siebie? Czy identyczne? 

Patrząc na życie swoje i cudze, na wydarzenia, działania, klęski i sukcesy, każdy z nas postrzega je w inny sposób. Gdyby 

kazano nam ubrać w słowa to, co myślimy, powstałoby tyle wersji oceny, ilu nas jest. Jednak teraz postarajmy się skupić 

wyłącznie na naszym życiu i naszej wierze. Słowo, które kieruje do nas dzisiaj Pismo Święte, winno wzbogacać nasze 

refleksje nad tym, jak i w jaki sposób patrzymy na Boga, jak Go postrzegamy, jak Go traktujemy. Człowiek zdrowy często 

nie potrafi zrozumieć problemów ludzi chorych, niesprawnych, a jednak każdy z nas, zdrowy i chory, sprawny i chromy, 

widzący i niewidzący odczuwać powinien radość z tego, że został nam dany przywilej wiary, która pozwala odczuwać 

miłość, nadzieję i radość z opieki naszego Jedynego Ojca w niebie. Wiara, nasza własna wiara, nie do końca jest wiarą, którą 

zaszczepił w nas Jezus Chrystus, którą poprzez chrzest przekazał nam Duch Święty, której oczekuje nasz Bóg Ojciec – 

Stworzyciel. Jakże często opieramy się na naszej własnej interpretacji i staramy się wiarę naginać do swoich potrzeb.  To nie 

przypadek, że właśnie dzisiaj w całej Liturgii Słowa słuchamy o dobroci Boga, o poświęceniu się dla Niego i o głębokiej 

wierze. Bowiem Bóg „Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie 

przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków.” U schyłku życia św. Paweł w Liście do Tymoteusza ocenił swoje życie, 

mówiąc: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 

sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 

pojawienie się Jego.” . Czy wiedział, czy tylko przeczuwał, jaką cenę zapłaci za miłość do Pana, trudno nam ocenić. 

Jednakże widząc prostą drogę do zbawienia, nie wahał się ani chwili, by głosić Ewangelię o Bogu, o Jezusie, o Wierze, która 

jest miłością. No i na koniec podany przez samego Jezusa Chrystusa ewangeliczny przykład dwóch rodzajów wiary – wiary 

faryzeusza i wiary celnika – uczy nas, jak strzec wiary i unikać fałszywej samooceny. Odpuszczenia grzechów nie sami sobie 

udzielamy, lecz czyni to Bóg prawdziwy, w Trójcy Jedyny. Co więcej, Bóg daje przewodników, z ludu wziętych, dla ludu 

powołanych – kapłanów, by ci wskazywali nam właściwą drogę. Może warto przeanalizować te czytania pod kątem naszej 

wiary i zastanowić się, w którym szeregu stoimy? Po co nam to wszystko? Nie dla zaszczytów i chwały ziemskiej, lecz po to, 



byśmy w swoim zadufaniu nie stracili widoku mety, sądząc, iż już sama przynależność do Kościoła wszystko usprawiedliwi. 

Spokorniejmy, by w konsekwencji cieszyć się Niebem. „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony”. 

  


