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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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z  Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła 7,2-4.9– 14; 
PSALM: Oto lud wierny, szukający Boga; 
Czytanie z Pierwszego Listu do św. Jana Apostoła 3, 1-3; 
Ewangelia według św. Mateusza 5, 1 – 12a ; 

                                    LITURGIA   TYGODNIA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

   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 

 Poniedziałek 
   2.11.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 
 

19.00 

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Wtorek 
    3.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

 

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Środa 
4.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Czwartek 
5.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
          

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

     Piątek 
  6.11.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

         19.00 

W intencji Marcina i Tatiany Poczobutów z okazji 20 rocznicy ślubu o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi 

Sobota 
7.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 

 

18.00 

Śp. Teresa Sacha 
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   Niedziela 
   8.11.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

O pokój i zgodę w naszej ojczyźnie, poszanowanie godności każdego 
człowieka i opiekę Maryi Królowej Polski dla wszystkich Polaków 

           18.00 Śp. Elżbieta Czubek w 20 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 –25.10.2020 - £ 395.00 ,   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. 6 listopada – pierwszy piątek miesiąca. Zapraszam dzieci, które we wrześniu przyjęły po raz pierwszy 

komunię św. na spotkanie o 17.30, możliwość spowiedzi św. i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z ich 

udziałem. 

3. 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.  

4. 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. 

5. Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą 

być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest "przedsionkiem nieba". 

Jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w 

pełni w miłości do Boga, bliźniego i samego siebie. Stan czyśćca nie należy pojmować jedynie jako kary lecz 

jako przygotowanie do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli udział w Chrystusowym 

zwycięstwie nad śmiercią, oczyszczenie winno być całkowite. 

Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły jeszcze 

na ziemi całej doczesnej kary za grzechy. Istotą kary doświadczanej po śmierci wydaje się tymczasowa 

rozłąka z Bogiem i oczekiwanie na spotkanie z Nim. Dusza ludzka, poznając po śmierci Boga jako pełnię 

miłości, pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i szuka 

możliwości oczyszczenia. Bóg w swoim miłosierdziu odpowiada na to pragnienie poprzez działanie, które 

nazywamy czyśćcem. 



 

6. W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty dla nich. Należy nawiedzić pobożnie 

cmentarz, w tym roku  przez cały miesiąc listopad zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej i modlić się za 

dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym 

dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca 

Świętego (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario"). W samym dniu 2 listopada - przy zachowaniu tych samych 

warunków - również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej 

kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". 

7. 2 listopada Msza św. o 19.00 z modlitwą wypominkową za zmarłych w kościele St. Mary and St. Peter. 

 

 

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.     


