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        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. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z  Księgi  Mądrości 6,12-16 
PSALM: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła  do Tesaloniczan  4,13-18                                                                          
Ewangelia według św. Mateusza  25,1-13  

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  32  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 12.11.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/ 
 

       St. Thomas 
            19.30 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę dla Macieja 
Rożek z okazji 35 rocznicy urodzin od rodziny 

 Poniedziałek 
   13.11.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/ 

Wtorek 
14.11.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/ 

Środa 
15.11.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/ 

      Piątek 
   17.11.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/ 

      Sobota  
   18.11.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Damian Wnęk od rodziców Małgorzaty i Stanisława /Msza gregoriańska/ 
 

                                                                                 33  Niedziela Zwykła  A 

   Niedziela 
 19.11.2017 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

W intencji wszystkich zmarłych wypominanych w naszej parafii  
CHRZEST: DANIEL OLSZEWSKI  

       St. Thomas 
            19.30 

O  błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla Andrzeja Draguły 
z okazji urodzin i imienin oraz o błogosławieństwo dla całej jego rodziny 

Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*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.  
*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 – 05.11.2017 - £ 399.49  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 ***   

 Modlitwy za zmarłych WYPOMINKI , będą czytane przez  cały miesiąc listopad codziennie po Mszach świętych. Pamiętajmy 
o naszych zmarłych którym tak wiele zawdzięczaliśmy za życia, że najlepszym darem i wyrazem wdzięczności jest 
ofiarowana Msza, przyjęcie Komunii świętej, odpust zupełny i modlitwa. Uczmy także młode pokolenie tych pięknych 
gestów miłości i wyrazu wdzięczności oraz wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 
1. Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, 

możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na 

świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane 

przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą 

cenę – oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej 

pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden 

Pasterz. 
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2. Pamiętajmy też, że najlepszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, zanim osiągną 

niebo, jest Msza Święta. Wyrazem naszej pobożności i troski o dusze zmarłych są tak zwane Msze Święte gregoriańskie, czyli 

trzydzieści Mszy w intencji zmarłego, sprawowanych bez przerwy dzień po dniu. Msze za naszych bliskich zmarłych możemy 

też zamawiać w rocznicę ich śmierci, w dniu ich imienin czy urodzin. Nie szczędźmy tego daru modlitwy, jeśli zależy nam na 

ich zbawieniu wiecznym.  

3. Odwołując się do Bożego miłosierdzia w trosce o drogich nam zmarłych, warto pamiętać, że 16 listopada, czyli w najbliższy 

czwartek, w wielu diecezjach wspomina się Najświętszą Maryję Pannę Ostrobramską – Matkę miłosierdzia. Nasze myśli 

pobiegną tego dnia do Ostrej Bramy w Wilnie. Niech to będzie również dzień pamięci o Polakach, którzy na skutek 

historycznych i politycznych zmian znaleźli się poza granicami Ojczyzny. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*13 

XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za 

Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze.*17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), 

zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, 

modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki św. Franciszka.*18 XI – bł. Karolina 

Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, 

broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc. 
Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 13 i 14 listopada2017/poniedziałek i 

wtorek/ g.19.00-21.00. w St. Mary & St.Peter Church. Prosimy o zapisy. 
Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne grupy MIRIAM. 

Zainteresowanych włączeniem się do Róż Różańcowych proszę o osobisty kontakt. Zmiana tajemnic w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej o g.19.30.  
W czwartek Msza gregoriańska za Ś.P. Damiana Wnęk będzie odprawiona prywatnie. 

Piątek – g.18.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w St. Mary’ & St. Peter. 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. Po katechezie będzie spotkane 

z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
26.11.2017 – Msza poranna o g.9.00 z liturgią dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
27.11.2017 – g.19.30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na plebanii. 

8.12.2017 g.19.00 - Pragniemy zaprosić wszystkich do wspólnej modlitwy uwielbienia, w której chcemy 

podziękować Bogu za dar naszego Zbawiciela.  Msza Święta, śpiew i modlitwa uwielbienia, śpiewana koronka 

do Bożego Miłosierdzia. Oprawa modlitewna i muzyczna: chór oraz grupa modlitewna Miriam. Możliwość 

spowiedzi podczas uwielbienia.  
                                                                                       Dusze w czyśćcu  
     Obserwując świat i znając siebie można przyjąć, że większość ludzi nie jest gotowa na przyjęcie daru zbawienia w momencie 
śmierci. Wtedy człowiek poznaje swój duchowy stan w kontraście do blasku świętości Boga. To dotkliwe poczucie niegodności 
sprawia, że wola Boża i wola ludzka się spotykają i wreszcie zgadzają. Dlatego czyściec nie jest narzuconą przez Boga karą. 
Dusza z akceptacją i wdzięcznością korzysta z tej możliwości przejścia. Brak czystości serca umożliwiającej oglądanie Boga 
rodzi konieczność oczyszczenia. Ale skończył się czas zasługiwania. Dlatego Bóg sam przejmuje inicjatywę, aby dokończyć 
proces świętości.  
    Czyściec obejmuje zmarłych w jedności z Bogiem, którzy podjęli drogę nawrócenia, ale jej nie ukończyli. Jakże tych, którzy 
dopiero pod koniec życia zerwali ze złem, którego skutki trwają. Czyściec jest dopełnieniem słabej lub żadnej pokuty za życia 
i zamknięciem procesu nawrócenia.  
      Pierwszym cierpieniem jest czasowe wyłączenie z oglądania Boga. A Bóg jest jedynym przedmiotem miłości dusz. Wynika 
stąd bolesna tęsknota i - palący jak ogień - głód bliskości Boga, który nie może być zaspokojony. Jedynym sposobem 
osiągnięcia jedności z Bogiem jest więc poddanie się oczyszczającemu cierpieniu. Celem jest wyzwolenie z wszelkich grzechów 
i przywiązań do rzeczy i stworzeń. Trzeba nauczyć się kochać Boga, aby być zdolnym żyć z Nim w wieczności.    Dusze wiedzą, 
że są po stronie zbawienia, a ich cierpienia mają kres. Czyściec to stan przejściowy. Nie będzie istniał po Sądzie Ostatecznym. 
Po końcu świata będą tylko: niebo i piekło.   
      Czyściec jest zadośćuczynieniem i wielopłaszczyznowym procesem dojrzewania do nieba. To swoisty proces leczenia 
człowieka, stopniowa i bolesna transformacja duszy, której celem jest reintegracja osoby "do miary wielkości według pełni 
Chrystusa"(Ef 4, 13). Czyściec nie jest taki sam dla wszystkich. Podstawą odpowiedzialności jest nie tylko wykonane dobro lub 
zło, ale i to, czy człowiek uczynił całe dobro, które mógł spełnić za życia. W tym sensie niewiele dusz uniknie czyśćca.. Ale i na 
czyściec też trzeba "zasłużyć". Natomiast świadomie przyjęte męczeństwo motywowane miłością Boga i bliźniego przekreśla 
wszystkie czyśćcowe kary.     Nie sposób coś powiedzieć o sposobie upływu "czyśćcowego czasu". W rzeczywistości 
niematerialnej czas nie istnieje. Jest tylko poczucie trwania we własnej tożsamości (osobowości).    
      Wszystkie trudności, których w życiu doczesnym doświadczamy, mogą być sposobem moralnego doskonalenia. Jeżeli są 
ofiarowywane Bogu - stają się szansą na skrócenie czyśćca lub nawet odbycie go na ziemi.                                      
 
 


