
7.11.2021 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 Pierwszej Księgi Królewskiej 17, 10-16; 
PSALM:  Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego; 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków 9, 24-28; 
Ewangelia według św. Marka 12, 38-44; 

                                      LITURGIA   TYGODNIA – 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 

Poniedziałek 
  8.11.2021 

 
7.15 

W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 

Wtorek 
   9.11.2021 

 

           

7.15 
 

Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Środa 
10.11.2021 

 

 
19.00 

           

Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Czwartek 
11.11.2021 

 

           
             7.15 

W intencji Bożeny Zdzienickiej z okazji 70 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Maryi 

Piątek 
 12.11.2021 

 

 
19.00 

Śp. Władysław Kilian w 20 rocznicę śmierci od syna i córki z rodziną  

Sobota 
13.11.2021 18.00 

Śp. Hanna Chojnowska 

33. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B 

Niedziela 
 

14.11.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

Śp. Zofia Duszkiewicz w 5 rocznicę śmierci 

 St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

 

W intencji Ojczyzny, Polaków mieszkających na Jersey o łaski Boże, 
błogosławieństwo i opiekę Maryi, Królowej Polski 

 

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 –31.10.2021 – 436 £.  Na potrzeby parafii na konto – 140 £.  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/


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.  

Wspominając ich imiona i nazwiska przed każdą niedzielną Mszą św. i 

w każdą środę 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.  

3. 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").  

4.   

5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek : 

- I grupa godz. 17.30 

- II grupa godz. 19.00 

6. Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. w piątek: 

- I grupa godz. 16.30 

- II grupa godz. 17.30 

7. 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. 

 

8. 5 grudnia św. Mikołaj pragnie spotkać się z dziećmi naszej parafii. Proszę o podanie 

imiona i nazwiska dziecka oraz wieku wysyłając zgłoszenie (do 20 listopada) na to 

spotkanie na email: jacter24@gmail.com Gdyby ktoś chciał i miał możliwość w jakiś 

sposób ubogacić paczki mikołajowe to zapraszam. 

9.  

Kongres Rodzin Polonijnych, 20 - 21 listopada - ZAPISY 

„Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii/lockdownu” - to temat kolejnego Międzynarodowego 

Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 20 – 21 listopada 2021 roku w formie online. W czasie 

Kongresu zostaną podjęte kwestie dotyczące relacji w małżeństwie i rodzinie oraz wychowania i edukacji dzieci i 

młodzieży w trudnym czasie pandemii. Będzie też czas na świadectwa małżeństw i rodzin, dyskusje, warsztaty, a 

także na wspólną modlitwę i wieczór artystyczny w wykonaniu rodzin z Polski i Polonii.  

Serdecznie zapraszamy! 

  

ZAPROSZENIE NA KONGRES - VIDEO 

ZAPROSZENIE BPA WIESŁAWA  LECHOWICZ A- VIDEO 

Program Kongresu 

ZAPISY za pomocą formularza - Kongres Rodzin Polonijnych 

Więcej informacji: F - Biuro  Duszpasterstwa Emigracji  ; emigracja.episkopat.pl 

Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy Kongresu: 

Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 

Fundacja Pomoc Rodzinie 

   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 

mailto:jacter24@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=BZfZ4dUxWZQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=aXqzjVGfj6k
https://drive.google.com/file/d/1GzhoEKjoYhHljj5rbB46QboEvnQnrJ6i/view?usp=sharing
https://forms.gle/NNh3cxoXVEEeyusM6
https://www.facebook.com/Biuro-Duszpasterstwa-Emigracji-2279995335569173/?modal=admin_todo_tour
https://emigracja.episkopat.pl/


 

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA: 

Ukazują się nam dziś w czytaniach dwie wdowy, a łączy jedna postawa, choć nie na tym 

samym poziomie moralnym. Widać też przy tym porównaniu różnicę obu Testamentów. 

Pierwsza wdowa z Sarepty jest poganką, którą Jahwe obarczył ryzykownym dla niej 

obowiązkiem utrzymania Jego proroka bez 

ludzkich rękojmi. Mogła się ona oprzeć tylko na 

zawierzeniu Bogu, który jej dał zapewnienie 

przez swoje ludzkie narzędzie. Ryzyko to ona 

podjęła, a po wiekach uznana została za 

przedmiot wyboru Bożego (por. Łk 4,26). 

Wdowa z Ewangelii nie słyszała jak tamta 

żadnych obietnic, żaden też cud nie potwierdził 

słuszności jej ryzyka. Pochwały Pańskiej o sobie wypowiedzianej tylko do uczniów mogła 

nie usłyszeć. Jej ryzyko i bezinteresowność wobec Boga osiągnęły swoisty absolutny 

pułap. Dłoni opróżnionej bez reszty Bóg nie odtrąci, lecz ją uściśnie. Ta myśl powinna nam 

pozostać jako wniosek praktyczny z czytań. Ewangelia według św. Marka rozwija dwa 

wątki. Pierwszy to ostrzeżenie przed tymi, którzy – jak niegdyś uczeni w Piśmie – podjęli 

odpowiedzialność za przekaz i objaśnianie słowa Bożego, ale nie idą drogą zalecaną 

innym. Co więcej, grzesząc pychą, arogancją i chciwością, potrzebują głębokiego 

nawrócenia. Zupełnie inaczej uboga wdowa: wrzucając do skarbony świątynnej ostatni 

grosz, daje wyraz dobroci i bezgranicznemu zaufaniu Bogu. Widząc jej czyn, Jezus stawia 

ją za wzór swoim uczniom, a więc i nam, oraz wskazuje, na czym polega jej heroizm: 

„Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 

wszystko, co miała na swe utrzymanie”. Hojność w niedostatku – oto przykład dla 

wyznawców Chrystusa, który przypomina nam trwałą wartość zawierzenia Bogu. 


