
06.11.2016 Jersey Nr.42 

        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  Mądrości 11,22-12,2 
 PSALM: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu  
Czytanie z   2 Listu  św. Pawła  Apostoła do  Tesaloniczan  1,11-2,2 
Ewangelia według św.  Łukasza 19,1-10 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    32 NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  06.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski, narodzenie dziecka Apolonii                   
oraz  o błogosławieństwo dla Magdaleny i Adama oraz Amelii Hollis od 
rodziców                     
Wypominki 

     St. Thomas 
           19.30 

+ Andrzej brat w  9 rocznicę śmierci oraz  + Elżbieta od Joanny  
Wypominki 

 Poniedziałek 
   07.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

 Za wszystkich zmarłych wiernych wspomnianych w wypominkach 
Wypominki                                                                                                     

    Wtorek 
08.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
Wypominki 

      Środa 
  09.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 
Kaplica Miłosierdzia 

  Za wszystkich zmarłych wiernych wspomnianych w wypominkach 
Wypominki                                                                                             

      Piątek 
   11.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 
Wypominki         /Święto Niepodległości/                                                                                        

      Sobota 
  12.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
Wypominki                                                                                                     

                                                                            33   NIEDZIELA ZWYKŁA  C 

   Niedziela 
  13.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Grzegorz  Gakan  od  Krzysztofa  Skarbek  z  rodziną 
Wypominki 

St. Thomas 
           19.30 

+ Tomasz Kądziora w 1 rocznicę śmierci od żony i syna 
Wypominki 

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.  

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 – 30.10.2016 - £ 424.37     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 ***  

Dzisiaj po Mszy Pani Konsul Magdalena Chmielewska, przedstawi  zakres działania Polskiego Ośrodka i zaprosi do 

współpracy. 

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


1. Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, a modlitwa za zmarłych 
pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. 
2. W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą 
biskupa Rzymu – papieża. To wspaniała okazja, aby w modlitwie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego. 
Pamiętamy częste apele papieża Franciszka o modlitwę za niego. Przyjdźmy więc do kościoła na wspólną 
modlitwę. 3. W piątek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu 
pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. 
Chcemy także modlić się o to, by każdy Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest jego kraj. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny o godz.19.00 podczas której będziemy zawierzać dobremu 
Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski, a także będziemy Go prosić, aby każdy jej mieszkaniec czuł się 
dobrze jako obywatel i jako chrześcijanin.  
4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.  
Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać 
dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania 
odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się 
jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej 
pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

*10 XI – św. Leon Wielki, papież i Doktor Kościoła, który bronił Rzymu przed najazdami barbarzyńskimi oraz 

wytrwale zwalczał błędy w wierze, zwłaszcza te dotyczące natur w Jezusie Chrystusie; 

*11 XI – św. Marcin z Tours, początkowo żołnierz, a potem biskup – dobry pasterz dla swojego ludu, który 

śmierci się nie lękał i przed życiem się nie wzbraniał; 

*12 XI – św. Jozafat, biskup i męczennik, który przelał krew za jedność Kościoła; gorliwie pracował dla jedności, 

charakteryzując przy tym się wielką łagodnością, co dało mu przydomek „duszochwat”. 
W środę zapraszam na Mszę św. do Kaplicy Miłosierdzia na g.19.00 i po Mszy odmówimy 
różaniec.  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. 
W piątek g.17.30- katecheza dla  dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

                                                                                

W środę 16.11.2016 po różańcu, spotkanie Grupy Charyzmatycznej MIRIAM. Zapraszamy. 
20.11.2016 będzie zbierana druga taca na potrzeby Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej. 
21.11.2016-/poniedziałek/ g.19.30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na plebanii. 
26.11.2016 – po katechezie spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

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. 
Firma budowlana Genaral Carpenters, poszykuje do pracy stolarzy i pomocników w pracach wykończeniowych, 
zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 077 97 83 24 73. 
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. 


