
10.10.2021 Jersey Nr.41 

        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 Mądrości  7, 7-11; 
PSALM:  Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem; 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków 4, 12 -13; 
Ewangelia według św. Marka 10, 17-30; 

                                      LITURGIA   TYGODNIA – 28.NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

   Niedziela 
  10.10.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Za zmarłych z rodziny Kukułka 

St. Thomas 
18.00 

W intencji Patrycji i Marty Zdzienickich z okazji urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek 
  11.10.2021 

 
7.15 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Wtorek 
   12.10.2021 

 

           

7.15 
 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Środa 
13.10.2021 

 

 
19.00 

           

W intencji Eweliny i Vincent Piron z okazji 13 rocznicy ślubu o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi 

Czwartek 
14.10.2021 

 

           
             7.15 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Piątek 
 15.10.2021 

 

 
19.00 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Sobota 
16.10.2021 18.00 

W intencji Ewy Graczkowskiej z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Maryi 

29. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

Niedziela 
 

17.10.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

Śp. Maria i Józef Czech 
 
Chrzest: Jessica Dos Reis 

 St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Izabela Soborak 

 

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 –3.10.2021 – 384 £ . Na  potrzeby parafii na konto – 45 £.   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 wpisywać przy wejściu do kościoła swoje dane kontaktowe. 

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich: 

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786 

2.  Rozpoczęliśmy miesiąc październik- nabożeństwa różańcowe: 

- w środy o godz. 18.30 

- w piątki w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu 

3. W czwartek  katecheza dla kandydatów do bierzmowania: 

- o godz. 17.30 – I grupa, 

- o godz. 19.00 – II grupa.  

4. W piątek katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św.: 

- o godz. 16.30 – I grupa, 

- o godz. 17.30 – II grupa.  

5. POLSKA PLAYGRUPA  CZYLI  GRUPA „PRAYS AND PLAY” 

Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach od 10:00 do 12:00 w St.Thomas’ Hall 

oprócz halftermów.  Zapraszamy dzieci i rodziców.  

Kontakt telefoniczny: Agnieszka tel. 07700 33 87 71 

6. Dziś Caritas Jersey na mszach św. wspólnot angielskiej, portugalskiej i polskiej zwróci się 

z prośbą o wsparcie finansowe dzieł, które podejmuje w ramach swojej działalności. 

Będzie możliwość, by to uczynić w ramach II kolekty. 

7. Z kalendarza liturgicznego: 

13 października - Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, 

15 października - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, 

16 października - Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA: 
Pozornie pobożny, bogobojny młodzieniec, przestrzegający przykazań przyszedł do Jezusa, bo musiał czuć 

pewien niepokój. Niby wszystko z jego religijnością było w porządku, a jednak czuł, że jego życie wieczne 

w niebie jest zagrożone. Zapytał więc o to Jezusa. Ten wymienił 

wszystkie przykazania odnoszące się do ludzi, ale nie do Boga. 

Religijność, którą wybrał, była wygodna dla niego, ale nie dla 

Boga: przestrzegał przykazań, które jemu pasowały, ale granic 

dla religii, które postawił, przekroczyć nie chciał. Brakło mu 

jednego. Mimo spotkania z Bogiem nie otworzył się na dar 

mądrości i poznania. Własna wizja życia i zabezpieczenia nie 

pozwoliły mu pójść za Chrystusem. Wobec spotkania z Jezusem i 

Jego słowem spochmurniał i odszedł zasmucony. Ale konfrontacja ze słowem Jezusa wywołała też 

konsternację Apostołów. Ewangelista Marek pisze wprost o przerażeniu. Ciągle jeszcze uważali, że bycie 

przy Chrystusie to dobra inwestycja, a może nawet pewny zysk.  


