
13.11.2016 Jersey Nr.43 

        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 Malachiasza  3,19-20 
 PSALM: Pan  będzie sądził  ludy  sprawiedliwie 
Czytanie z   2 Listu  św. Pawła  Apostoła do  Tesaloniczan  3,7-12 
Ewangelia według św.  Łukasza  21,5-19 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    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 

      Piątek 
   18.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna                                                                                       

      Sobota 
  19.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

Za wszystkich zmarłych wiernych wspomnianych w wypominkach 
Wypominki                                                                                                     

                                                                          NIEDZIELA  CHRYSTUSA  KRÓLA    C 

   Niedziela 
  20.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Wiktoria i Antoni  Kareccy  od  wnuczki 
CHRZEST: NATAN  CZERWIŃSKI  
CHRZEST: ZOFIA  SZCZYPTA 
Wypominki 

St. Thomas 
           19.30 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Eryka 
Święch   z okazji 12 urodzin od rodziców 
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 – 06.11.2016 - £ 411.07   Na  potrzeby parafii:  Anonimowo od pewnej rodziny £ 100;    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 ***  

1. Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam  

o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło 

ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z 

niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas motywować do 

prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu. 

2. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne 

(tytularne) Akcji Katolickiej, organizacji ludzi świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały realizować na co dzień w swoim 

życiu zawodowym i społecznym.  
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3. W przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z 

Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z 

nas.  W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*17 XI – św. Elżbieta Węgierska, jedna z pierwszych tercjarek 

franciszkańskich, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która prowadziła głębokie życie duchowe i oddawała się 

posłudze miłosierdzia – stąd też nazywa się ją patronką miłosierdzia chrześcijańskiego;*18 XI – bł. Karolina Kózkówna, 

która od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej; poniosła śmierć męczeńską na początku 

I wojny światowej, broniąc cnoty czystości i ludzkiej godności;*19 XI – bł. Salomea, klaryska, siostra Bolesława 

Wstydliwego, która w bardzo heroiczny sposób oddała się na służbę Bożą. 

Poniedziałek 14.11.2016 – g. 18.30 Zebranie Polaków w Centrum Kultury Polskiej z Panią 
Konsul. 
W środę zapraszam do Kaplicy Miłosierdzia na g.20.00. odmówimy różaniec. Po różańcu, spotkanie 
Grupy Charyzmatycznej 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 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 nie będzie katechezy dla  dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

Jak co roku na jesieni organizowany jest kolejny Festiwal Eisteddfod, który odbędzie się w tym roku 19 listopada o 
godz.14.00.Szczegółowe informacje i zgłoszenia u p. Agaty Bors tel.07829757915.Serdecznie zapraszamy. 
20.11.2016 będzie zbierana druga taca na potrzeby Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej. Po Mszach odmówimy AKT 
PRZYJĘCIA JEZUSA ZA KRÓLA. 
25.11.2016 – po katechezie spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
28.11.2016-/poniedziałek/ g.19.30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na plebanii. 
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

Dziękuję  serdecznie firmie General Carpenters,  za poświęcony czas i  bezinteresownie wykonane prace  na plebanii. 
Firma budowlana Genaral Carpenters, poszykuje do pracy stolarzy i pomocników w pracach wykończeniowych, 
zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 077 97 83 24 73.  
I  KOMUNIA ŚWIĘTA naszych dzieci będzie 28.05.2017/niedziela/  w St. Thomas  o g.12.00. 
POCHYLENI NAD EWANGELIĄ - Świat jako plac budowy. 

Świątynia jerozolimska była domem Boga, miejscem spotkania Wszechmogącego ze swoim ludem. Ale była też 

mikrokosmosem, miniaturą wszechświata, który przecież jest wypełniony obecnością Boga. Wszechświat jest świątynią, do 

której zamieszkiwania Bóg zaprosił też człowieka. Żeby sobie to uświadomić, człowiek potrzebował projektu, miniatury, 

jaką była właśnie ta budowla. Pierwsi chrześcijanie byli postawieni wobec nowej koncepcji, wobec nowego stworzenia 

zapoczątkowanego przez dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Jezus nie stworzył nowego kosmosu, lecz sam stał się światem 

dla swych uczniów, sam stał się świątynią, sam położył siebie jako fundament nowej więzi z człowiekiem. Taką koncepcję 

widzimy w Jego słowach, gdy mówi o kamieniu odrzuconym przez budujących, albo o świątyni swego ciała, zaraz po 

oczyszczeniu świątyni z handlarzy. Święty Piotr w Pierwszym Liście wraca do tej wizji Jezusa i rozszerza ją, określając 

Kościół jako Dom Duchowy, gmach zbudowany z dusz wiernych Jezusowi. My wszyscy jesteśmy kamieniami duchowymi, 

układającymi się warstwami pokoleń na fundamencie apostołów, gdzie kamieniem węgielnym, czyli tym, który rozpoczął 

budowę, jest Chrystus. Niekiedy mówimy tak zupełnie potocznie, że jesteśmy zbudowani czyimś przykładem. Pierwszym, 

który nas buduje duchowo, jest odrzucony przez budujących Jezus Chrystus. Odrzucony przez budujących, ale drogocenny w 

oczach Wszechmogącego Ojca. Potomkowie Abrahama odrzucili wprawdzie Jezusa ze swych projektów kontynuowania 

tego, co zaczął budować Mojżesz, ale to odrzucenie stało się początkiem nowego zamieszkiwania Boga pośród nas. Moment 

odrzucenia Jezusa stał się momentem przełomowym, początkiem ruiny starej świątyni i początkiem wznoszenia się nowej, 

czyli Kościoła. Historia potwierdziła to rozproszeniem się narodu wybranego. Izrael żył przez prawie dwa tysiące lat w 

diasporach i gettach, ale przez te dwa tysiące lat następowała budowa Kościoła. Pierwsze wieki to męczeństwo, 

ukrzyżowania, pożeranie przez dzikie zwierzęta, pogromy, lochy i uwięzienia. To był nasz, chrześcijański holocaust.  W 

całym tym zamieszaniu historii, które przypomina plac budowy, musimy znaleźć swoje miejsce, bo każdy z nas jest innym 

kamieniem. Musimy się dopasować, scementować, znaleźć swoją ścianę, swoją wspólnotę, swój charyzmat. Tych, na których 

się wesprzemy, i tych, którym damy wsparcie, jak cegły, które kładą się warstwami i są zarówno oparciem, jak i same 

szukają oparcia. Jest to czas pracy duchowej i pewnej czujności, jak podpowiada czytanie z Listu do Tesaloniczan. Czujność 

jest konieczna, by nie pomylić budowli i nie stać się elementem jakiejś atrapy sekciarskiej czy okultystycznej. Kościół jest 

jeden. Jeśli kamień węgielny był odrzucony i pierwsi uczniowie również, to nie dziwmy się, jeśli będąc przeznaczonymi do 

tworzenia nowej budowli, jesteśmy w jakikolwiek sposób odtrącani. 


