
17.10.2021 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Księgi Izajasza 53, 10-11; 
PSALM:  Okaż swą łaskę ufającym Tobie; 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków 4, 14 -16; 
Ewangelia według św. Marka 10, 35-45; 

                                      LITURGIA   TYGODNIA – 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 

Poniedziałek 
  18.10.2021 

 
7.15 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Wtorek 
   19.10.2021 

 

           

7.15 
 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Środa 
20.10.2021 

 

 
19.00 

           

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek 
21.10.2021 

 

           
             7.15 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

Piątek 
 22.10.2021 

 

 
19.00 

W intencji Teresy Aleksander z okazji imienin o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo 

Sobota 
23.10.2021 18.00 

O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

30. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

Niedziela 
 

24.10.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Ks. Jacka z podziękowaniem za przygotowanie i posługę 
sakramentalną od dzieci pierwszokomunijnych 
 

 St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Bronisław Targiel 

 

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 –10.10.2021 – 397 £ . Na  potrzeby parafii na konto – 150 £. Caritas Jersey- 296 £  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. W tym tygodniu w piątek 22 października obchodzimy wspomnienie 

liturgiczne św. Jana Pawła II, papieża. Za przyczyną naszego Rodaka 

modlimy się za Ojczyznę, za polskie rodziny, a zwłaszcza za 

małżeństwa, które starają się o potomstwo i dar rodzicielstwa. 

W związku z tym za tydzień proszę o finansowe wsparcie, w ramach II 

kolekty, żywego pomnika ku czci św. Jana Pawła II jakim jest Fundacja 

Dzieła Trzeciego Tysiąclecia, pomagająca zdolnej młodzieży z 

biednych rodzin w podjęciu studiów. Bóg zapłać. 

 

7. MODLITWA WYPOMINKOWA. Wkrótce rozpoczniemy miesiąc listopad. Karty 

do zapisu imion i nazwisk zmarłych,  znajdują się na stoliku przy wejściu do 

kościoła. Będziemy się za nich modlić przez cały listopad przed Mszą św. 

niedzielną. Pamiętajmy o naszych zmarłych, którym tak wiele zawdzięczaliśmy 

za życia, że najlepszym darem i wyrazem wdzięczności jest ofiarowana Msza 

święta, 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  będą ofiarowane 

także Msze święte 1 i 2 listopada. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Bóg zapłać za ofiary 

składane przy tej okazji. 



 

8. Z kalendarza liturgicznego: 

18 października - Święto św. Łukasza, ewangelisty, 

20 października - Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, 

22 października - Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, 

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA: 
Mistrz z Nazaretu miał prawo być 

głęboko rozczarowany swoimi 

uczniami. Wygląda na to, że nic 

nie zrozumieli z Jego nauk. Jakub i 

Jan kombinują, jak tu zapewnić 

sobie pierwsze miejsca. Inni mają 

im to za złe. Apostołowie 

zaczynają się kłócić. Kto większy, 

kto lepszy itd. A jednak ta scena 

może być dla nas pocieszająca – 

m.in. dlatego, że pokazuje nam, iż 

Jezus oferuje swoją bliskość nie 

jakimś herosom cnót wszelakich, 

ale słabym, grzesznym ludziom. A 

skoro tak, to we wspólnocie 

uczniów Chrystusa, w Kościele jest 

miejsce także dla mnie, słabego i 

grzesznego. Bóg powołuje 

człowieka do świętości. Syn Boży 

umarł na krzyżu i 

zmartwychwstał, a Duch Święty 

został posłany do naszych serc 

właśnie po to, abyśmy byli święci, 

czyli radośnie zjednoczeni z Trójcą 

Świętą na wieki. Ale zarazem Bóg jest wobec nas cierpliwy. Widzi naszą niewierność, ciągłe upadki w te 

same grzechy, ale nas nie odrzuca. Bo Bóg brzydzi się grzechem, ale kocha człowieka. W czasie 

największej próby, kiedy Jezus zostaje aresztowany i ukrzyżowany, wydaje się, że Jego uczniowie 

całkowicie zawiedli. Przestraszeni uciekli. Nic nie rozumieją. W najlepszym przypadku mówią: „A myśmy 

się spodziewali...”. A jednak Jezus raz jeszcze ich gromadzi. Spotyka się z nimi już jako Zmartwychwstały. 

Naucza, cierpliwie tłumaczy. A po swoim Wniebowstąpieniu posyła obiecanego Ducha. I wreszcie się 

udaje. 

 Apostołowie już się nie kłócą, kto z nich jest największy, choć zapewne różnych dyskusji między 

nimi nie brakowało, jak to pokazują nam Dzieje Apostolskie. Nie szukają jednak dla siebie pierwszych, 

wygodnych miejsc, ale są gotowi oddać życie w głoszeniu Ewangelii. Rozumieją, co znaczą słowa: „Kto 

by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym”.  


