
31.10.2021 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 6, 2-6; 
PSALM:  Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja; 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków 7, 23-28; 
Ewangelia według św. Marka 12, 28b-34; 

                                      LITURGIA   TYGODNIA – 31.NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

   Niedziela 
  31.10.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Czesławy Nikodemskiej z okazji 71 rocznicy urodzin o łaskę 
zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

St. Thomas 
18.00 

Śp. Martin Blair 

Poniedziałek 
  1.11.2021 

Uroczystość 
Wszystkich  
Świętych 

7.15 

W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 

19.00 
Śp. Władysław Papiernik, zmarłych z rodziny Papiernik i Skarbek 
oraz zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 

Wtorek 
   2.11.2021 

Dzień  
Zaduszny 

 

           

7.15 
 

Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

19.00 
Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Środa 
3.11.2021 

 

 
19.00 

           

Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Czwartek 
4.11.2021 

 

           
             7.15 

Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Piątek 
 5.11.2021 

 

 
19.00 

Śp. Maria i Leopold Klich 

Sobota 
6.11.2021 7.15 

Intencja wolna 

18.00 
Śp. Maria Małecka, Kazimiera i Wojciech, Jan Aleksandrowicz, Teresa i 

Konstanty Małeccy 

32. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

Niedziela 
 

7.11.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

Śp. Stanisław Skarbek od kuzyna Krzysztofa z rodziną 

 St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Henryk Kowalczyk od rodziny 

 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

OFIARY: Ofiary dla  parafii –24.10.2021 – 368 £ Na potrzeby parafii na konto – 110 £.Fundacja Nowego Tysiąclecia– 165 £. 

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. 

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

 

 

Drodzy Parafianie 

1. Msze święte odprawiane są w kościele St. Mary and St. Peter przy Wellington Road: 

- w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 7.15 

- w środę o 18.30 modlitwa różańcowa i o 19.00 Msza święta, Krąg Biblijny 

 - w piątek o godz. 19.00,  

po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św. 

- w sobotę o godz. 18.00 (liturgia niedzielna), 

- w niedzielę o godz. 9.00 w St. Mary and St. Peter  i  o godz. 18.00 w St. Thomas 

Proszę wpisywać przy wejściu do kościoła swoje dane kontaktowe. 

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich: 

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786 

2. 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.  

3. 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 jutro i będziemy prosić 

Boga przez ich wstawiennictwo w różnych naszych potrzebach. 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. Msze święte w tych dniach w kościele St. Mary and 

St. Peter o godzinie 7.15 i 19.00. 

W poniedziałek i wtorek po Mszy św. o godz. 19.00 wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i modlitwa różańcowa za zmarłych, których polecać będziemy w modlitwie 

wypominkowej. 



4. 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". 

5.  W tym tygodniu: 

- pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza 

z naszej parafii, 

- pierwszy piątek miesiąca – spowiedź św. od godziny 17.00; 

- pierwsza sobota miesiąca – Msza św. o godz. 7.15 ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek : 

- I grupa godz. 17.30 

- II grupa godz. 19.00 

7. Dzieci pierwszokomunijne w sobotę będą mieć spotkanie związane z przedstawieniem 

znajomości  prawd katechizmowych: 

- I grupa godz. 15.30 

- II grupa godz. 16.30 

8. 11 listopada będziemy obchodzić Święto Narodowe. W łączności z naszymi rodakami w 

kraju pragniemy je uczcić 14 listopada w niedzielę wieczorem o godzinie 18:00 Mszą 

Świętą w kościele St. Mary and St. Peter w intencji Ojczyzny, rodaków w kraju i 

zagranicą oraz mieszkających na Jersey,  

a po niej wieczór pieśni i poezji patriotycznej połączony z wystawą orłów polskich i 

pamiątek historycznych z prywatnej kolekcji p. Tomasza Obuchowicza.  

Zapraszamy wszystkich rodaków mieszkających na Jersey. 

   Wieczór Pieśni i Poezji Patriotycznej 
 

 
 
 

                                    Święto Narodowe 

                             11 Listopada 
 
 
 
Program: 

 14.11.21 - Niedziela 
18:00 - Msza święta w intencji Ojczyzny i rodaków w Kościele St Mary & St Peters Church na Wellington Road 

19:00 - Wieczór patriotyczny: pieśni historyczne, najpiękniejsze wiersze polskie, wspomnienia z dziejów Naszej 

Ojczyzny; niepowtarzalna wystawa polskich orłów oraz pamiątek związanych z historią Polski z prywatnej 
kolekcji; spotkanie przy kawie i herbacie 



 

9. 5 grudnia św. Mikołaj pragnie spotkać się z dziećmi naszej parafii. Proszę o podanie 

imiona i nazwiska dziecka oraz wieku wysyłając zgłoszenie na to spotkanie na email: 

jacter24@gmail.com Gdyby ktoś chciał i miał możliwość w jakiś sposób ubogacić paczki 

mikołajowe to zapraszam. 

10. Pragniemy w tym roku przygotować Jasełka Bożonarodzeniowe z udziałem dzieci. Na 

pierwsze spotkanie organizacyjne zapraszam dzieci w wieku o 4 do 12 lat do kościoła St. 

Mary and St. Peter w przyszłą niedzielę 7 listopada o godzinie 16.00. 

 

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA: 

Pierwsze przykazanie brzmi: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Niestety, ja tego nie potrafię, 

przykro mi. Ty dajesz radę tak kochać? Gdyby ludzie miłowali Pana Boga całym swoim 

czasem, święciliby niedzielę! Kochać Boga wszystkimi pieniędzmi. To bogaty młodzieniec 

odszedł, kiedy Jezus mu zaproponował: kochaj Boga całym swoim majątkiem – sprzedaj 

wszystko. Kochasz bliźniego jak siebie samego? To daj mu swoje pieniądze (por. Mt 19, 

16-22). 

 

Jezus to przykazanie wypełnił, stając się arcykapłanem – jak mówi drugie czytanie. Całym 

sercem ukochał Boga i pozwolił włócznią przebić swoje serce. Całym umysłem – i pozwolił 

głowę ukoronować cierniem. Ukochał całą swoją mocą, ponieważ unieruchomił się 

przybity do krzyża. Całą swoją duszą, ponieważ 

oddał ją Ojcu, umierając na krzyżu (por. Łk 23, 

46). Przez pragnienie i wiarę, mocą Ducha 

Świętego, który został nam dany, jest to 

możliwe. Ewangelia daje mam obietnicę: 

„Będziesz miłował...”. Bóg to sprawi, Jezus w 

Tobie będzie kochał. 

mailto:jacter24@gmail.com

