
20.11.2016 Jersey Nr.44 

        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  2 Księgi  Samuela 5,1-3; PSALM: Idźmy z radością na spotkanie Pana; Czytanie z    Listu  św. Pawła  Apostoła do Kolosan 
1,12-20 ; Ewangelia według św.  Łukasza  23,35-43 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -    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 

 Poniedziałek 
   21.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
Wypominki                                                                                       

      Piątek 
   25.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Za wszystkich zmarłych wiernych wspomnianych w wypominkach 
Wypominki                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Sobota 
  26.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
Wypominki                                                                                                     

                                                                         1  NIEDZIELA  ADWENTU    A 

   Niedziela 
  27.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Zofia   Duszkiewicz  w 30 dzień po śmierci od dzieci 
Wypominki 

St. Thomas 
           19.30 

+ Bogusława  Dzwonek  w 1 rocznicę śmierci od Ani  
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 – 13.11.2016 - £ 448.81   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 ***  

20.11.2016 będzie zbierana druga taca na potrzeby Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej. Po Mszach odmówimy AKT 
PRZYJĘCIA JEZUSA ZA KRÓLA. 

1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie 

roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za 

dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest 

święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich 

zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. 

2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas 

w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. 
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Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, 

jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.  

3.Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku 

czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego 

całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy 

zachęcamy wszystkich parafian. Msze Święte zostaną odprawione według stałego porządku. 

4.Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku 

będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i 

przemieniania tego świata na bardziej Boży.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;*24 

XI – święci męczennicy wietnamscy: Andrzej Dung-Lac z towarzyszami, którzy za wiarę ponieśli śmierć w XVIII w. 

i XIX w. 
W środę zapraszam do Kaplicy Miłosierdzia na g.20.00. odmówimy różaniec. 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  g.17.30 katecheza dla  dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Po katechezie spotkanie z 
rodzicami. 
28.11.2016-/poniedziałek/ g.19.30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na plebanii. 

 
W  niedzielę  4 grudnia, podczas Mszy poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które będzie można nabyć                                  
w zakrystii. Będą też do nabycia piękne polskie kartki świąteczne.  
 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

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 - Zmartwychwstanie zaczyna się w śmierci. 
     Królestwo Chrystusa dokonuje się teraz. Teologia pozwala mieć nadzieję, że zmartwychwstanie rozpoczyna się już w 

śmierci. Jezus nie powiedział do złoczyńcy: "na końcu czasów będziesz w raju", tylko DZIŚ! Nie miał na myśli raju 

utraconego. Do żadnego starego raju nie wrócimy. Jezus mówił o zupełnie nowym układzie bliskości między Bogiem a 

człowiekiem, w którym nie będzie miejsca dla żadnego „węża”! Taki układ, pozbawiony ewentualności grzechu i śmierci, 

jest możliwy, gdy w tym życiu nasz wybór przylgnięcia do Jezusa stanie się nieodwracalny jak śmierć. Apokalipsa mówi o 

błogosławieństwie tych, którzy już teraz w Panu umierają. Chodzi o tak silne przylgnięcie do Jezusa w miłości, że da się je 

jedynie porównać ze śmiercią. Jest ono po prostu nieodwracalne. Któż nie pamięta tych słów z Pieśni nad pieśniami: „połóż 

mnie jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol”? 

Jest więc taka miłość do Chrystusa, która sprawia, że nawet złoczyńcy wchodzą do raju DZIŚ! Możemy mieć nadzieję, że 

zmartwychwstanie cały człowiek, ze swym konkretnym światem, uczuciami, bogactwem przeżyć i myśli, czynów, słów, ze 

świadomością siebie samego, a nade wszystko ze swymi relacjami miłości, na jakie się zdobył nie tylko w stosunku do 

Chrystusa, ale też do swych braci i sióstr. Wydarzenie zmartwychwstania dokona się całkowicie dopiero wtedy, gdy wszyscy 

osiągną zmartwychwstanie, gdy powstanie Niebieska Jerozolima, czyli nowy świat więzi międzyludzkich, gdy Bóg będzie 

wszystkim we wszystkich, to znaczy, gdy każdy wypełni się Nim całą pojemnością swego istnienia. 

    Zmartwychwstania ciała w dniu śmierci nie możemy pojmować jako zmartwychwstania dotychczasowej fizyczności ciała. 

Jezus ukazujący się Marii Magdalenie w cielesnej postaci nie podlega prawom fizyki. Ma ciało, które jest ponad 

fizycznością. Potrafi znikać, przenosić się z miejsca na miejsce, nawet przenikać mury i zamknięte drzwi, przemawia 

niewidoczny do Szawła na galopującym koniu pod Damaszkiem. Choć też potrafi zamanifestować głód i spożywa rybę, albo 

pozwala dotykać nawet swe bezbolesne już rany. Takie niefizyczne ciało, jak można mieć nadzieję, otrzymamy i my, gdy 

przekroczymy przepaść śmierci, by wpaść w ramiona Tego, którego wybraliśmy na tej ziemi. Moc komunii z Jezusem okaże 

się silniejsza niż śmierć, gdyż miłość jest potężna jak śmierć, a zazdrość, czyli nieustępliwe i niezwyciężone pragnienie 

nieutracenia kogoś, kogo się kocha, będzie silniejsza niż umieranie. Tym pełniejsze zmartwychwstanie, im pełniejsza 

komunia, i mam na myśli nie tylko komunię z Jezusem, ale też z braćmi i siostrami. Mieć ciało to być zdolnym do komunii 

miłości. To nie przypadek, że Komunię świętą przeżywamy jako spożywanie ciała Chrystusa. 

 


