
01.10.2017 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. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z  Księgi   proroka  Ezechiela 18,25-28 
PSALM: Wspomnij, o Panie na swe miłosierdzie 
Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Filipian 2,1-11                                                    
Ewangelia według św. Mateusza 21,28-32 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  26  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 01.10.2017 
ADORACJA 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Oliviera Brown z okazji  9 rocznicy urodzin od rodziców 

       St. Thomas 
            19.30 

+ Czesław Witek w 12 rocznicę śmierci  od córki z rodziną 

 Poniedziałek 
   02.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Anna Padalec od Teresy  Flammer  z  Bradford 

Wtorek 
03.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

Podziękowanie z łaski otrzymane z prośbą o  błogosławieństwo Boże, 
zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla cioci Henryki 
Sroki od Teresy Flammer  z Bradford 

Środa 
04.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla rodzeństwa  od pewnej rodziny 

      Piątek 
   06.10.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za dar kaplicy oraz  z prośbą o  błogosławieństwo Boże, 
zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej za wstawiennictwem 
św. siostry Faustyny za wszystkich modlących się w tym miejscu 

      Sobota  
   07.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            12.00 

Za zmarłych z rodzin: Padalec, Skiba, Haigh, Caffrey, Cymer, 
Grochowski, Lee, Ingham od Brian, Anieli Padalec-Caffrey z Bradford 

                                                                                 27  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 08.10.2017 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla wszystkich polskich kapłanów, którzy pracowali i pracują na 
Jersey 

       St. Thomas 
            19.30 

+ Józef  Giera  w 10 rocznicę śmierci od syna z rodziną  

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 – 24.09.2017 - £ 394.16  Fundacja Kardynała Glempa  £ 71. 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 ***   

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 
1. Dziś jest pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa 

różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i 

całego świata. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które 

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


przypada pod koniec tygodnia, w sobotę, 7 października. W tym dniu zapraszam do włączenia się w modlitwę 

RÓŻANIEC DO GRANIC. Jest to odpowiedź na wezwanie Maryi z Fatimy, aby go odmawiać, jest bowiem skutecznym 

narzędziem zmieniającym ludzi i świat. W całej Polsce i na jej granicach o g.14.00/czasu polskiego/ będzie odmawiany 

różaniec. Zapraszam w tym dniu do naszej kaplicy Miłosierdzia Bożego na Eucharystię i modlitwę różańcową 

wszystkich. Oto porządek czuwania. O g.11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i I i II część różańca, g.12.00 

Msza święta, g.13.00 III  i IV część różańca. Prosimy szczególnie róże różańcowe i grupy modlitewne Miriam i Grupę 

Szkaplerzną do włączenia się w to wspólne modlitewne czuwanie w naszej parafii.  

2. W jutrzejszy poniedziałek w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów. To wspomnienie ma nam przypominać, że każdy 

z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest obrona nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak żeby to 

było możliwe, sami musimy być wyczuleni na jego natchnienia. Pamiętajmy też, aby każdego dnia polecać się opiece tego 

Bożego wysłannika, choćby przez dołączaną do porannego i wieczornego pacierza modlitwę: Aniele Boży, stróżu mój… 

3 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny 

franciszkańskiej, stygmatyk, którego duchowość do dziś wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła 

(wspomnienie obowiązkowe); w jego liturgiczne wspomnienie imieniny obchodzi Ojciec Święty Franciszek – przez 

wstawiennictwo św. Franciszka z Asyżu polecajmy go Bożej Opatrzności;*5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), 

dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; św. Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego 

miłosierdzia”, która wyszła z Polski. 

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. Po Mszy zapraszam na adorację 
Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim o 20.45. Podczas adoracji możliwość  
spowiedzi . W każdy piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę przed Mszą 
świętą o g.19.30.  
    Rodziców zainteresowanych katechizacją swoich dzieci w celu przygotowania do I Komunii świętej na rok 2018 

proszę o kontakt. Proszę podać dokładny adres, na przygotowanych kartach zgłoszeniowych, telefon kontaktowy 

oraz przypominam o konieczności dostarczenia świadectwa chrztu w najbliższym czasie. Pierwsze spotkanie                          

z rodzicami 6.10.2017 g.17.30 St. Mary & St. Peter Church, pierwsza katecheza 13.10.2017 g.17.30. 

 
Zapraszam  chłopców chętnych do włączenia się do służby liturgicznej ołtarza na kurs przygotowawczy oraz tych, którzy 
już służyli w kościele wcześniej na sobotę 7 października 2017 g.16.00 do St.Mary & St. Peter Church.  
 
Za tydzień 08.10.2017  będzie zbierana druga taca dla fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dziękuję za złożone ofiary. 

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

i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 13 i 14 listopada2017/poniedziałek i wtorek/ g.19.00-21.00. w St. 

Mary & St.Peter Church. Prosimy o zapisy. 

   Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, 

można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć. W 

niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – 

bolesne, w czwartki – tajemnice światła. W tym miesiącu październiku będziemy spotykać się na nabożeństwach 

różańcowych w środy o g.20.00 i w piątki po Mszy wieczornej o g.19.00. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim 

Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując 

ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1). 

              „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby od    grzechów  byli  uwolnieni”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Mach 12,45. Z  naszej  wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności: 25.09.2017  Ś.P.  MICHAŁ  KNUK  L. 40 .                           
Polećmy go Bożemu Miłosierdziu  w naszych osobistych,  prosząc o życie wieczne i zbawienie  dla niego . Wyrażając rodzinie 
zmarłego głębokie współczucie w tym trudnym czasie obejmujemy ich także naszą pamięcią w modlitwie powierzając Maryi, 
patronce naszej parafii.  

     
POLSKA PARAFIA ZAPRASZA NA WESOŁY DZIEŃ DZIECKA  NA JERSEY – w niedzielę 15.10.2017  
g.13.00-17.00 w Les Ormes Resort adres: Mont a La Brune, St. Brelade, JE3 8FL/blisko lotniska/. W 
programie liczne atrakcje dla dzieci: dmuchany labirynt, dmuchany tor przeszkód, strzelnica, dwa 
dmuchane  zamki, malowanie twarzy, specjalne atrakcje dla najmłodszych dzieci. Wstęp od każdego 
dziecka Ł 5 z możliwością korzystania  z wszystkich obiektów i atrakcji do końca zabawy . Możliwość 
zakupienia kawy, herbaty i zimnych napojów oraz ciast. Prosimy naszych parafian o upieczenie ciast i 
pomoc w pilnowaniu porządku podczas imprezy. Obiekt będzie udostępniony dla nas dzięki życzliwości 



Les Ormes w celu wsparcia  naszej parafii i cały dochód  z imprezy będzie przeznaczony dla  polskiej 
parafii. 


