
27.11.2016 Jersey Nr.45 

        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   Księgi  proroka Izajasza 2,1-5 
 PSALM: Idźmy z radością na spotkanie Pana 
Czytanie z    Listu  św. Pawła  Apostoła do Rzymian  13,11-14 
Ewangelia według św.  Mateusza 24,37-44 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -   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 

 Poniedziałek 
   28.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

 Za wszystkich zmarłych wiernych wspomnianych w wypominkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wypominki                                                                                       

    Wtorek 
29.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
Wypominki 

      Środa 
  30.11.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Elżbieta  Czaja  
Wypominki 

      Piątek 
   02.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Kingi z okazji           
10 urodzin od rodziny 

      Sobota 
  03.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
                                                                                                   

                                                                         2  NIEDZIELA  ADWENTU    A 

   Niedziela 
  04.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Zofia  Duszkiewicz  od   koleżanki 

St. Thomas 
           19.30 

O błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej  dla 
członków Żywego Różańca oraz ich rodzin  oraz za zmarłych członków od 
Żywego Różańca  

! Dzieci w wieku 6-12 lat, spędzające Święta Bożego Narodzenia na Jersey, które lubią i umieją ładnie śpiewać i chciałyby 
wziąć udział  w koncercie kolęd prosimy o kontakt z Panią Agatą tel. 07829757915 lub email: borsaga@outlook.com  
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 – 20.11.2016 - £ 411.97    Dla Akcji Katolickiej  - £ 58.17         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 ***  

1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono 

program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku. W tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i 

osobiste relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo 

odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać się 

autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, 

abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście. 

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
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2. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na 

przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni 

mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać 

dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym 

wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej 

krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom. 

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi 

Pannie, tak zwaną Mszę roratnią. I będzie to zawsze Msza poranna. 

4. W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek 

wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W pierwszą sobotę w modlitwach Matce Najświętszej 

polecajmy dzieła Papieskiej Unii Misyjnej. Już w ten sposób – poprzez to modlitewne wsparcie – stajemy się świadkami 

Chrystusa, przyczyniamy się do szerzenia królestwa Bożego w świecie. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:* 30 XI – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra. Tradycja mówi, że 

ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach 

wschodnich.* 2 XII – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.3 XII – św. 

Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła. 

28.11.2016-/poniedziałek/ g.19.30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na plebanii. 
W środę zapraszam do Kaplicy Miłosierdzia na Mszę g.19.30 o  g.20.00. odmówimy różaniec. Po 
różańcu spotkanie 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.  

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.  

3.12.2016 o g.18.00 w St.Mary,  będzie zbiórka wszystkich ministrantów, zapraszam także nowych, chętnych do 
włączenia się do służby liturgicznej oraz tych, którzy już służyli w kościele wcześniej. 

04.12.2016 będzie zbierana druga taca na potrzeby Kościoła na Wschodzie. 

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.  

Zapraszamy wszystkich grających na instrumentach i śpiewających oraz pragnących włączyć się do scholii, o kontakt z panią 
Marzeną tel.  077 97 89 06 10. Natomiast  rodziców, dzieci pragnących włączyć się do scholii dziecięcej, prosimy o kontakt   z 
panią Agatą tel. 078 29 75 79 15. 

Firma budowlana Genaral Carpenters, poszykuje do pracy stolarzy i pomocników w pracach wykończeniowych, 
zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 077 97 83 24 73. 

                                                                                  ADWENT ! 

  Rozpoczął się Adwent, czyli czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Lecz jak można 

czekać z radością na taki czas, kiedy ludzie mdleć będą ze strachu, gdy moce niebios zostaną wstrząśnięte, a 

na ziemi zapanuje trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy? Czy można z niecierpliwością 

wyglądać dnia, który ludzie żyjący w średniowieczu nazywali "dies irae" - dzień sądu, pomsty i kary z grzechy? 

Jakże można wołać, tak jak pierwsi chrześcijanie, marana tha - przyjdź Panie Jezu? Czyżby nie zdawali sobie 

sprawy z tego co ich wówczas czeka, czyżby byli odważniejsi od nas? A może to właśnie oni mieli rację, może 

lepiej niż my potrafili zrozumieć, że od opisu katastrof i klęsk towarzyszących końcowi czasów ważniejsze są 

słowa Chrystusa: "A gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie." Czekali na Chrystusa, czekali na Tego dla którego gotowi byli poświęcić wszystko - majątek, sławę, 

życie nawet. Wyglądali z niecierpliwością nadejścia tego upragnionego dnia gdy Pan powróci, by odnowić 

wszystko, ostatecznie zniszczyć grzech, niesprawiedliwość, obłudę i fałsz, dnia w którym zapanuje królestwo 

wiecznego szczęścia, miłości i pokoju.  

My także, prawie na każdej mszy św. wypowiadamy słowa: "Głosimy śmierć twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje 



zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale". Ale czy rzeczywiście oczekujemy? A może serca 

nasze są już ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych?     


