
04.12.2016 Jersey Nr.46 

        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 11-1-10 
 PSALM: Pokój zakwitnie kiedy Pan przybędzie 
Czytanie z    Listu  św. Pawła  Apostoła do Rzymian  15,4-9 
Ewangelia według św.  Mateusza 3,1-12 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -   2  NIEDZIELA  ADWENTU   A 

   Niedziela 
  04.12.2016 
 ADORACJA 

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  

 Poniedziałek 
   05.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

    Wtorek 
   06.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
 07.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

   Czwartek 
   08.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.00                                                                                                     

   
                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
   09.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Sobota 
  10.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
                                                                                                   

                                                                         3  NIEDZIELA  ADWENTU    A 

   Niedziela 
  11.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

O cierpliwość w chorobie, powrót do zdrowia i potrzebne łaski  oraz 
błogosławieństwo Boże  dla Zygmunta Kukułki  od  syna  Stanisława 

St. Thomas 
           19.30 

+ Tadeusz  Łodziana  od Sharon i  Marii Sobejko  oraz Jana Lisowskiego            
z Bradford 

! 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 – 27.11.2016 - £ 488.11 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 ***  

Dzisiaj, podczas Mszy poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które będzie można nabyć  w zakrystii po 

Mszy oraz w ciągu tygodnia po Mszy w zakrystii lub na plebani. Będą też do nabycia piękne polskie kartki 

świąteczne.  Po Mszy  będzie zbierana druga taca na potrzeby Kościoła na Wschodzie. 

Stowarzyszenie Polonica zaprasza na Mikołajki do Parish Hall,St.Helier, we wtorek o g.18.00, zainteresowanych 

prosimy o kontakt na e-mail: mikolajkinajersey@gmail.com 

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania 

więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na 

siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić.  

2. Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomy III i IV wieku, 

która jest szczególną patronką górników i hutników. 

3. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie 

III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie 

obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja usposobi nas także do 

szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Oprócz wielu podarunków niech 

nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa. 

4. W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się 

nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu 

pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł 

chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat 

o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej 

Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM *4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, 

autor kanonów Kościoła Wschodniego.*7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i 

uczony teolog, wielki doktor Kościoła.*9 XII – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął 

chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach 

miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. 

W środę zapraszam do Kaplicy Miłosierdzia na Mszę g.19.30 o  g.20.00. odmówimy różaniec.  
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.  
*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. 

!!! MSZE ŚWIĘTE W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA:  
23.12.2016 ST.MARY & ST.PETER /piątek/ g.18.30-20.30. Spowiedź adwentowa dla wszystkich parafian i Msza święta g.19.00.  
24.12.2106 PASTERKA - ST.MARY & ST.PETER g.24.00 /30 min przed Mszą wspólne kolędowanie poprowadzi nasza schola/. 
25.12.2016 BOŻE NARODZENIE – ST.THOMAS: MSZE ŚWIĘTE: g.11.30 i 17.00.  
26.12.2016 ŚW..SZCZEPANA - ST.MARY & ST.PETER MSZA g.11.00. ZAPRASZAM ! 
Pochyleni nad Ewangelią- Statystyka i nadzieja.  "W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 

słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Jan Chrzciciel – to już przeddzień wystąpienia Jezusa. Ale prorok 

Izajasz, wołający: "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, żył siedem wieków wcześniej. A i dzisiaj 

kaznodzieje powtarzają to samo: "Zmieńcie się! W pierwszej przemowie apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy wróciły 

słowa tego samego wezwania: "Nawróćcie się... i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 

grzechów waszych”. Widzimy w świecie tyle moralnego zła, brudu i nieporządku. Zbrodnie przeciw życiu. Grzechy przeciw 

rodzinie. Nadużycia własności. Manipulacje prawdą – żeby wymienić tylko te cztery fundamentalne wartości i obszary 

ludzkiego świata. Czy nawrócenie jednostek, a nawet tysięcy w skali milionów coś znaczy? Tym bardziej że ci, którzy mają 

największy wpływ na kształtowanie opinii publicznej i wzorców postępowania, tak często nie dorastają do minimalnego 

poziomu moralnego. Jakie więc znaczenie będzie miało moje nawrócenie? Może nie warto sobie tym głowy zawracać?" To, 

co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą 

Pisma, podtrzymywali nadzieję”. O nadziei pisze do Rzymian i do nas apostoł Paweł. Nadzieja bywa wątła, słaba, gasnąca. I 

nie dziwię się. Zło zda się dominować. Dlatego nadzieję trzeba podtrzymywać, umacniać, rozpalać. I to jest zadanie 

chrześcijan. Dlatego nie pytam, czy moje nawrócenie, czy mój wysiłek ku dobremu zdoła zmienić świat. Nadzieja to 

przeświadczenie, że Bóg dostrzeże każdy, najmniejszy nawet okruch dobra i wkomponuje w wielkie dzieło stworzenia i 

odkupienia. Wielkie sprawy? Tak. Ale te małe też są potrzebne. Już kolejny w naszym życiu Adwent – czas nadziei. Wszyscy, 

którzy od wieków wołają: "Nawracajcie się!”, są ludźmi nadziei. Wiedzą, że gdy nawraca się jeden człowiek, to cały świat 

staje się lepszy. Bo wzrostu królestwa niebieskiego nie mierzy się miarą statystyki. 


