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        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  Izajasza 5,1-7; PSALM: Winnicą  Pana jest dom Izraela; Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Filipian  
4,6-9; Ewangelia według św. Mateusza 21,33-43 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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  

 Poniedziałek 
   09.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Ernest  Brandon od Brian i Aniela Padalec-Caffrey z Bradford 

Wtorek 
10.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

Środa 
11.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

Za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  

      Piątek 
   13.10.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O zdrowie duszy i ciała, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  i opiekę 
dla Joanny  

      Sobota  
   14.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.00 

+ Anna Padalec od Brian  i  Anieli Padalec-Caffrey  z Bradford 

                                                                                 28  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 15.10.2017 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla dziadków  z rodziny Adamskich i Hollis od wnuczek  

       St. Thomas 
            19.30 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne  łaski za wstawiennictwem 
św. Teresy z Avila  dla mieszkańców naszej wyspy Jersey 

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 – 01.10.2017 - £ 473.23 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 
Dzisiaj   będzie zbierana druga taca dla fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,  która została powołana przez Episkopat 

Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża 

Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi 

fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin.  
1. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i 

doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, 

sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. 
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Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć 

różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. W tym miesiącu będziemy spotykać się na 

nabożeństwach różańcowych w środy o g.20.00 i w piątki po Mszy wieczornej o g.19.00 
2. W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. 

To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej w Polsce. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca 

gorącą modlitwą.  

3. W poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, 

stąd przyszła niedziela, 15 października, będzie dorocznym Dniem Papieskim. Ten dzień na trwałe wpisał się w kalendarz nie 

tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*9 X – bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik 

Soboru Laterańskiego IV; dziełem jego życia są „Kroniki polskie”, w których zebrał wszystkie podania i mity o początkach 

Polski; jest uznawany za naszego pierwszego historyka.*13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn, 

który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia.  PO RÓZAŃCU SPOTKANIE GRUPY 

MODLITEWNEJ MIRIAM. 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 o g. 20.10 zapraszam na Różaniec 
Międzynarodowy, który będzie w St. Thomas. 
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 St. Mary & St. Peter - Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

     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. 
Z soboty 29 na niedzielę 30.10.2017, nastąpi zmiana czasu. Wskazówki zegarów przesuniemy o godzinę  do tyłu. Czas nabożeństw  
w naszym kościele nie ulegnie zmianie.   
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. 

Pochyleni nad Ewangelią – Winnica.   

      Zabito syna, bo nie chciano oddać korzyści z winnicy. Zabijamy Jezusa zawsze, gdy boimy się utracić to, co, jak sądzimy, 

należy się nam od życia. Istnieje pokusa, by zinterpretować tę przypowieść, zganiając wszystko na żydów, którzy odrzucali 

proroków i samego Jezusa, ale przecież... sami jesteśmy w takiej sytuacji. Jesteśmy w winnicy Boga. To do nas posyłani są 

prorocy, do nas przychodzi Jezus. Życie nie jest dla „wyżycia się”. Sytuacja opisana w przypowieści kojarzy się z podstępem 

węża, który skusił Ewę do spożycia owocu. Nie potrafiła się wyrzec tej przyjemności. Tym razem jednak obiektem pożądania 

stał się już nie tylko owoc, ale cała winnica. Winnica to ogród, to raj, który powinniśmy wyhodować w tym życiu. Ale nawet 

to, do czego doszliśmy w życiu, nie jest ważniejsze od samego Boga. Nie ma raju bez wolności od Niego. Każde dobro staje 

się zasadzką, kiedy okazuje się bardziej pożądane niż Bóg. Prawdziwe wyrzeczenie nie zaczyna się od wielkich poświęceń, 

lecz od małych kęsów. Tak było w przypadku Adama i Ewy. Wielkie upadki zaczynają się od małych zaniedbań i drobnych 

przywiązań. Wielka świętość zaczyna się w małych wyrzeczeniach. Tym bardziej że Bóg nie patrzy na ogrom naszych czynów 

ani nawet na przeciwieństwa, które pokonaliśmy, ale na miłość, która pobudza nas do ich spełnienia. Człowiek ma tylko dwie 

ręce, ale chciałby nimi zgarnąć cały świat, tracąc przy tym głowę. Pracownicy nie chcieli się wyrzec owocu, dlatego w końcu 

musieli wyrzec się Syna właściciela. Kiedy nie umiemy się uwolnić od zachłanności, wcześniej czy później stracimy Jezusa. 

Owoc winnicy w porównaniu z przyjaźnią z Synem właściciela całego świata jest doprawdy czymś znikomym, ale właśnie to 

jest groteskowo tragiczne, że marne przywiązania do bezwartościowych przyjemności są dla nas potężniejszymi kajdanami niż 

więzy miłości z Jezusem. Przyjemności zawsze grozi niebezpieczeństwo zawłaszczenia, dlatego święci woleli znosić 

przykrości, gdyż serce ich było wówczas wolne od tej pokusy. Oddać Bogu cokolwiek, to oddać siebie, zatrzymać cokolwiek 

dla siebie, to stracić Bożą przyjaźń. Izrael musiał opuścić Egipt, aby stać się narodem wybranym, Mojżesz musiał wyrzec się 

kariery na dworze faraona, by stać się prorokiem, Eliasz musiał porzucić sławę pogromcy 450 proroków Baala, by stać się 

godnym oglądania Boga na Horebie, Apostołowie musieli opuścić domy, pola i najbliższych, by stać się godnymi Chrystusa. 

Nawet miłość łatwo bywa mylona z zależnością. Wyrzeczenie daje człowiekowi to, czego zawsze bardzo pragnął – wolność. 

Wszyscy czujemy się zniewoleni, ale gdy przychodzi zerwać jakiekolwiek kajdany, krzyczymy: Nie! Naród wybrany musiał 

wyrzec się nie tyle Egiptu, co bogów Egiptu: pracy i tyranii, bogów Asyrii: złości i wojny, bogów Babilonu: rozpusty i magii. 

A my? Jacy bogowie rządzą naszym sercem? 


