
8.11.2020 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z  Księgi Mądrości 6,12-16; 
PSALM: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza; 
Czytanie z Pierwszego Listu do św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 4, 13-18; 
Ewangelia według św. Mateusza 25, 1 – 13 ; 

                                    LITURGIA   TYGODNIA – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A 

   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 

 Poniedziałek 
   9.11.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 
 

 

Śp. Bronisław Targiel od Natalii i Janusza 

Wtorek 
    10.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

 

O łaskę zdrowia dla Władysława i całej rodziny oraz opiekę Matki Bożej 

Środa 
11.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Czwartek 
12.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
          

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

     Piątek 
  13.11.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

         19.00 

Śp. Jadwiga Witkowska w 2 rocznicę śmierci 

Sobota 
14.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 

 

18.00 

Śp. Bronisław Targiel od przyjaciół i znajomych 

33 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A 

   Niedziela 
   15.11.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

W intencji Zuzanny w 1 rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej 
 
Chrzest: Filip Tyniec 

           18.00 Śp. Stanisław Karasowski 

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 –1.11.2020 - £ 409.00 ,   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,  

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.  W najbliższy piątek o 17.30 katecheza dla dzieci przygotowujących się do I komunii świętej. 

3. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. 

 

Jedna jest Polska — wspólna Matka! Jej ramiona — dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy 

znajdują w nim miejsce. Powiedzcie młodzieży, że ta Polska wyciąga do nich ramiona, przyzywa ich i 

pociąga, aby nigdy nie zapomnieli o Ojczyźnie, aby wszędzie, gdziekolwiek rzucą ich obowiązki i zadania 

życiowe, pamiętali, iż należą do wspólnej Ojczyzny. 

 

            Kard. Stefan Wyszyński                                                                  Komańcza 1956 

 

Zachęcam do modlitwy za Polskę, naszą Ojczyznę słowami Ks. Piotra Skargi: 

Boże, Rządco i Panie narodów, 

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, 

by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu 

a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, 

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 

byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, 

mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 

rządy kraju naszego sprawujące, 

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

4. 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.  

 

5. 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". 

 

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.     


