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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. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z  Księgi   proroka  Izajasza  45,1-6  
PSALM: Pośród  narodów głoście  chwałę Pana 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do  Tesaloniczan 1,1-5 
Ewangelia według św. Mateusza 22,15-21 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  29  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 22.10.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej  dla Hani  Munro  z okazji 5 rocznicy urodzin od rodziców  

       St. Thomas 
            19.30 

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

 Poniedziałek 
   23.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

Wtorek 
24.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

Środa 
25.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

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

      Piątek 
   27.10.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

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

      Sobota  
   28.10.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

                                                                                 30  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 29.10.2017 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

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

       St. Thomas 
            19.30 

O rozwiązanie problemów, poukładanie spraw z prośbą o zdrowie 
błogosławieństwo Boże w pracy i życiu osobistym dla pewnej osoby 

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 – 15.10.2017 - £ 441.32     Na  potrzeby parafii: - A. Chowaniec £20.    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 druga taca będzie przeznaczona na  Papieskie Dzieła Misyjne. 
  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. 
1.  Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w 

intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie 

i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy 

przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, 

jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i 
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zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary 

na Papieskie Dzieła Misyjne 

2.  Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia 

Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez 

Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym 

życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest 

budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. 

Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu. W tym miesiącu będziemy spotykać 

się na nabożeństwach różańcowych w środy o g.20.00 i w piątki po Mszy wieczornej o g.19.00. Wszystkich parafian 

zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.  

3.W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich 

świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi 

Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego 

stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych 

potrzebach. W wielu kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z 

odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego 

wspomnienia. 

Poniedziałek – g. 17.00 Zbiórka ministrantów- zapraszam  chłopców chętnych do włączenia się do służby liturgicznej 
ołtarza na kurs przygotowawczy oraz tych, którzy już służyli w kościele wcześniej  do St.Mary & St. Peter Church.  
Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne GRUPY 

SZKAPLERZNEJ. Zainteresowanych włączeniem się do Róż Różańcowych proszę o osobisty kontakt. Zmiana tajemnic 
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej o g.19.30.  
W czwartek Msza gregoriańska z Ś.P. Damiana Wnęk zostanie odprawiona prywatnie. 

Piątek – g.18.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w St. Mary’ & St. Peter.  
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 MA KATECHEZY  dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

Z soboty 29 na niedzielę 30.10.2017, nastąpi zmiana czasu. Wskazówki zegarów przesuniemy o godzinę  do tyłu. Czas 
nabożeństw  w naszym kościele nie ulegnie zmianie.   
  W sobotę 4 listopada 2017 w ośrodku przy kościele św. Tomasza, będzie organizowany przez parafię 
angielską dla dzieci „Bal Wszystkich Świętych”, w g.14.00-16.00. Wstęp Ł2 od dziecka powyżej trzeciego roku  
życia, młodsze za darmo. Wszyscy uczestnicy przebierają się w stroje  aniołów i  świętych. Dzieci w wieku 
szkolnym można zostawić, młodsze będą wymagały opieki rodziców. 
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 - Oddać czy zatrzymać? 

   Nieraz łapiemy się na tym, że stosujemy zasadę dochodzenia do swoich zamierzeń „po trupach”, nie bacząc na to, że innym 

wyrządzamy krzywdę. Staramy się tutaj, na ziemi, urządzić jak najlepiej, bez dodatkowych kosztów i zbytniego wysiłku. To 

samo czynią z nami politycy, managerowie, ludzie władzy, którzy widząc tylko jeden cel – rządzenie i korzyści z tego 

płynące – manipulują nami, obiecując cuda gospodarcze i finansowe, a przy okazji bratają się ze wszystkimi środowiskami, 

które mogą im to ułatwić. My jednak tak dbajmy o swoją własność osobową i osobistą, by nie wyrządzać nikomu, w tym 

również sobie, szkody. Innymi słowy, żyjmy i dajmy żyć innym w ich światopoglądzie, wierze, zainteresowaniach, w pełnej 

wolności, zarówno politycznej, jak i religijnej, bez przymuszania. Pamiętajmy jednak o naszej tradycji i o pochodzeniu, a 

szczególnie o naszej przyszłości, która zależy od Boga i należy do Boga.  

        Scena z dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam – jakże nadal aktualną – przewrotność faryzeuszy. To prosty zamysł, 

przecież wystarczy tak sprowokować drugiego, by całe odium złej odpowiedzi spadło na odpowiadającego, a nie pytającego. 

Chcieli oni, aby Pan Jezus zajął stanowisko wobec władzy świeckiej, a jeśli władza świecka, to pytanie może dotyczyć tylko 

kwestii podatków – w tym wypadku chodzi o Cezara. Mając świadomość przewrotnego pytania, już byli przygotowani na 

potępienie, gdyż płacenie podatków Cezarowi uważali za ograniczenie władzy Pana Boga nad Jego narodem, zaś odmowę 

płacenia za bunt przeciwko ustanowionej władzy. Mądrość Jezusa nie dała im satysfakcji wciągnięcia Go w intrygę 

polityczną. Chrystus odpowiedział krótko, ale rzeczowo: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga”(Mt 22,21).W tych prostych słowach Jezus ukazał, że władza polityczna powinna szanować prawa Boże, 

mając swój własny obszar działania w zakresie porządku i doczesnego dobra społecznego. Chrześcijanin może i powinien 

bronić swojej wolności oddawania czci Bogu ponad wszelkie prawo i ponad wszelką władzę polityczną. Już za czasów 

Platona mówiono o państwie (nazwanym potem Utopią Platońską), w którym wszystko miało działać zgodnie z regułami i 

zasadami prawa, kultury i religii. Również dzisiaj można dostrzec pewne tendencje prowadzące w kierunku podobnej utopii. 

Nie twierdzę, że to źle, ale droga polityczna i religijna powinny iść obok siebie, a nie stanowić jedną. Dlaczego? Na to 

pytanie odpowiedzieć musimy sobie sami. MARYJO, MATKO nasza, KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, prosimy 



ukształtuj serca nasze, abyśmy umieli rozgraniczyć wartości materialne od duchowych. 


