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

Czytanie z  Księgi   proroka  Izajasza  25,6-10 
PSALM: Po wieczne  czasy zamieszkam u Pana 
Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Filipian  4,12-20                                                  
Ewangelia według św. Mateusza 22,1-14 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    28 NIEDZIELA ZWYKŁA  A 

   Niedziela 
  15.10.2017 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

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

     St. Thomas 
           19.30 

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

      Piątek 
   20.10.2017 

St.Mary&St.Peter’ 
            19.00 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/ 

     Sobota 
    21.10.2017 

St.Mary&St.Peter’ 
            7.15 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/                                                                                                

                                                                         29   NIEDZIELA ZWYKŁA  A 

   Niedziela 
  22.10.2017 

St.Mary&St.Peter’ 
            9.00 

O  błogosławieństwo Boże, zdrowie,  potrzebne łaski oraz dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla Hanii Munro z okazji 5 urodzin od 
rodziców  

St. Thomas 
           19.30 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/                                                                                                    

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 – 08.10.2017 - £ 472.01 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 ***  

ZAPRASZAMY DZISIAJ NA WESOŁY DZIEŃ DZIECKA w g.13.00-17.00 w Les Ormes Resort adres: 
Mont a La Brune, St. Brelade, JE3 8FL/bliskolotniska/. 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. Obiekt będzie udostępniony dla nas dzięki życzliwości Les Ormes w celu wsparcia naszej 
parafii i cały dochód z imprezy będzie przeznaczony  dla polskiej parafii. 
 
    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 
wyrazuwdzięczności oraz wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. W intencji zmarłych wypominanych będą ofiarowane 
także Msze święte. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 
 

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


1. W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to 

Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie 

i życie.  

2. W niedzielę 22 października, przypada 63. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa 

Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był Naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także Rodacy 

wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: 

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo Sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś 

wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.  

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*17 X – św. Ignacy Antiocheńskiego (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń 

świętego Jana Ewangelisty i następca świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za 

cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych Ojców Kościoła.*20 X – św. Jan Kanty 

(1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.*21 

X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich . 
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 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu, 
którą zakończymy Apelem Jasnogórskim o g.20.45.W każdy piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w 
niedzielę przed Mszą świętą og.19.30. 

g.17.30 St. Mary & St. Peter - Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
W sobotę 21 października o g.15.00 /St. Mary/odbędzie się kolejna zbiórka kandydatów na  ministrantów, chętnych 
chłopców prosimy o wlączenie się do służby liturgicznej ołtarza. 
W niedzielę 22.10.2017 liturgię na Mszy o g.9.00 przygotowują rodzice i dzieci przygotowujące się do I Komunii swiętej. 
W niedzielę 22.10.2017 będzie zbierana druga taca na potrzeby Papieskich Dzieł Misyjnych. 
W tym miesiącu spotykamy się na nabożeństwach różańcowych w środy o g.20.00 i w piątki po Mszy wieczornej. 
Z soboty 29 na niedzielę 30.10.2017, nastąpi zmiana czasu. Wskazówki zegarów przesuniemy o godzinę do tyłu. Czas nabożeństww 
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 – Uczta. 

    Odrzucenie zaproszenia jest zniewagą. Jeszcze gorszą zniewagą jest być na weselu i mieć pogrzebową minę, być 

obdarowanym łaską i nie cieszyć nią, lecz smucić. Uczta z przypowieści jest obrazem Eucharystii. Spójrzmy na swoje 

zaangażowanie na Mszy świętej. Ilu z nas nie ma, nie tyle stroju, co nastroju weselnego i po prostu nie odzywa się ani słowem? 

Przypomnijmy sobie komunię z Ostatniej Wieczerzy. Judasz zjadł chleb umaczany w winie i wyszedł, milczący i smutny. A 

była noc. Wszedł od razu w ciemność, ponieważ zrezygnował z czułości Boga. Jan zaś został w Wieczerniku i przytulił się do 

piersi Jezusa. On nie wyszedł na zewnątrz, pozostał wewnątrz i nasłuchiwał serca Jezusa. 

       Msza święta jest chwilą jedyną w swoim rodzaju. Niczego nie da się z nią porównać. Każdy z nas został stworzony dla 

zbawienia. Każda chwila w życiu przeznaczona jest dla wypełnienia tego właśnie celu. Każda chwila jest niepowtarzalna. Jeśli 

nie odkrywamy tej eucharystycznej chwili i pozwalamy Jezusowi przejść obok nas, nie da się już wrócić tego czasu. Nie 

możemy przyjmować Komunii, jeśli jesteśmy w stanie grzechu śmiertelnego. Trzeba o to bardzo dbać, by czystym sercem 

przyjmować Jezusa. By nie być Judaszem, ale Janem. Zbyt łatwo wracamy do grzechów. Zbyt łatwo wchodzimy w ciemną 

noc, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, jak Judasz. Przyjmować Jezusa z sercem brudnym to coś więcej niż zuchwałość. 

Moment Komunii jest po to, by się modlić. Byłoby jednak niewłaściwe, gdybyśmy modlili się modlitwą faryzeusza – 

porównując się z innymi, albo modlitwą, w której bardziej liczą się nasze kłopoty i problemy niż Jezus. Mniej próśb, a więcej 

miłości do Jezusa! Powiedz Mu, że Go kochasz, że całym sercem dziękujesz Mu za to, co dla ciebie uczynił. Nie chciej tylko 

„zjeść” Komunii, chciej przyjąć Jezusa. Taka modlitwa nie powinna być litanią smutnych próśb i skarg albo stanem 

odrętwiałego zaniemówienia, ale bukietem czci i podziwu. 

Kiedy trzymam Hostię, myślę o przypowieści o robotnikach, którzy otrzymali denara za różny czas pracy (Mt 20,1–16). Za 

pracę duchową w winnicy mojej duszy, za pracę dla innych dusz w winnicy Kościoła zawsze jest ta sama nagroda: komunia z 

Jezusem. To moja zapłata! 

Święty Piotr Damiani był małym dzieckiem, kiedy stracił rodziców. Był wychowywany przez starszego brata, który bardzo 

źle go traktował. Dziecko chodziło bez właściwego ubrania i często niedożywione. Pewnego dnia na drodze chłopiec znalazł 

srebrny pieniądz, a nie mogąc odszukać właściciela, pomyślał, że kupi sobie coś z ubrania. Nagle w pamięci ujrzał zmarłych 

rodziców. Zdecydował się ofiarować swój skarb na Mszę za rodziców. Od tego dnia jego życie się zmieniło. W niedługim 

czasie jego losem zajął się drugi brat, który zadbał o jego edukację i traktował go z miłością.                                                           

Ta zmiana pozwoliła mu zostać kapłanem, a później świętym. 

  
 


