
25.10.2020 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z  Księgi Wyjścia 22,20 – 26; 
PSALM: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja; 
Czytanie z Pierwszego Listu do św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 1, 5c -10; 
Ewangelia według św. Mateusza 22, 34 – 40 ; 

                                    LITURGIA   TYGODNIA - 30 NIIEDZIELA ZWYKŁA  ROK A 

   Niedziela 
  25.10.2020 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 
 
Chrzest: Kamil Hyjek 

19.30 Dziękczynna za dar życia Magdaleny z prośbą o Boże błogosławieństwo na 
dalsze lata życia 

 Poniedziałek 
   26.10.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Wtorek 
    27.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

 

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Środa 
28.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Czwartek 
29.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
          

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

     Piątek 
  30.10.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

         19.00 

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Sobota 
31.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 

 

18.00 

O łaskę zdrowia dla rodziców Barbary i Franciszka 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIETYCH 

   Niedziela 
   1.11.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

Śp. Maria i Leopold Klich  
Śp. Wiktoria i Antoni Kareccy 

           18.00 Śp. Zofia Duszkiewicz w 4 rocznicę śmierci 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Ofiary dla  parafii –18.10.2020 - £ 293.00 ,   Na  potrzeby parafii –     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/


1. Drodzy Parafianie 

Widząc Wasze pragnienie uczestnictwa we Mszach św. niedzielnych z jednoczesnym zachowaniem 

limitu osób w związku z pandemią od przyszłego tygodnia  

Msze św. niedzielne będą sprawowane  

w kościele St. Mary and St. Peter w następującym porządku: 

 

Sobota        godz. 18.00 (liturgia niedzielna) 

Niedziela    godz.   9.00 

                    godz. 18.00 

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać w ciągu tygodnia, wysyłając sms na numer  0 7797 77 87 86  

 z podaniem imienia i nazwiska, dnia, godziny i liczby osób.  

Również w każdy piątek  w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia  

we Mszy św. o godzinie 19.00.  

Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej. 

Niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki 

 

2. Bóg zapłać za ofiary na działalność Biura Polskiej Misji Katolickiej złożone w ostatnią niedzielę w 

kwocie 227,05 funtów. 

 

3. Spotkanie ministrantów i chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu zapraszam na spotkanie w 

najbliższy wtorek o godzinie 16.00 w kościele St. Mary i St. Peter 

 

4. Trwa miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 

 Nabożeństwa różańcowe w piątek po Mszy świętej oraz w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 

  

5. Listopad to miesiąc, w którym modlimy się w szczególny sposób za naszych bliskich zmarłych.  

Nie będziemy mogli być i zapalić znicz na ich grobach, ale szczególnym wyrazem pamięci o nich i 

wdzięczności jest modlitwa.  

Wspominając ich imiona i nazwiska przed każdą niedzielną Mszą św. i na adoracji w każdy piątek 

wraz z modlitwą różańcową, będziemy prosić Boga o miłosierdzie i życie wieczne w światłości dla nich. 

Każdą Mszę św. której intencja będzie wolna w miesiącu listopadzie będę sprawował za zmarłych, 

polecanych w modlitwie wypominkowej.  

Kartki do zapisania zmarłych można zabrać ze stolika przy wyjściu. Bóg zapłać za ofiary składane 

wraz z prośbą o modlitwę za zmarłych.  

6.  

1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych 

Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 

listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych winna być jednym z najbardziej radosnych dni dla 

chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych 

znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym 

ukryciu. Uczcimy ich w najbliższą niedzielę i będziemy prosić Boga przez ich wstawiennictwo w 

różnych naszych potrzebach, a zwłaszcza o ustanie pandemii. 

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem 

Zmarłych" ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej 

uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień 

modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. 

Jest możliwość wparcia finansowego naszej parafii.   Można ofiary wpłacić bezpośrednio na konto: Polish Catholic  

Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57.      

Bóg zapłać za Waszą troskę, odpowiedzialność i ofiarność w tych trudnych okolicznościach w jakich nam 

przyszło żyć.     


