
19.11.2017 Jersey Nr.47 

        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  Przysłów 31,10-31 
PSALM: Błogosławiony, kto się boi Pana  
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła  do Tesaloniczan  5,1-6                                                                          
Ewangelia według św. Mateusza  25,14-30 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

      Piątek 
   24.11.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Za dusze w czyśćcu cierpiące  

      Sobota  
   25.11.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

W intencji wszystkich zmarłych wypominanych w naszej parafii  
 

                                                                                 34  Niedziela Zwykła  A – Chrystusa  Króla  

   Niedziela 
 26.11.2017 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie        
i opiekę Bożą dla Eweliny i Vincenta  Piron z okazji 9 rocznicy ślubu                   
oraz o błogosławieństwo dla całej ich rodziny  
CHRZEST: OLIVIA  ANNA  BRZOZOWSKA  

       St. Thomas 
            19.30 

+ Anna i Franciszek Padalec  od Sharon i Marii Sobejko  i Jana 
Lisowskiego z Bradford  

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 – 12.11.2017 - £ 434.28  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 ***   

26.11.2017 druga taca będzie przeznaczona dla Instytutu Akcji Katolickiej. Dziękuję za złożone ofiary. 

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. Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania 

mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus 

Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła i – jak to mówimy w każdym Credo 

mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda wiary znana już pierwszym chrześcijanom, a którzy 

bardzo się nią przejmując, kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym tropem, 

pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że Pismo Święte 

jednoznacznie stwierdza, iż data Pańskiego przyjścia jest nieznana i tak musi pozostać. 

 

2. We wtorek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy 

lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie 
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i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na 

Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto ofiarowanie, 

powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne 

wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie 

poświęcają przede wszystkim modlitwie. 

 

3. Rozpoczyna się ostatnia dekada listopada. W tych dniach codziennie modlimy się za naszych bliskich zmarłych 

podczas tak zwanych wypominków. Tym bardziej zachęcam do licznego udziału w tej modlitwie naszej wspólnoty 

parafialnej, która jednocześnie włącza nas w modlitwę całej wspólnoty Kościoła pielgrzymującego, pragnącej 

wspomóc naszych braci należących już do Kościoła oczyszczającego się. Oni sami sobie nie mogą już pomóc, za to 

za naszą modlitewną pamięć mogą odwdzięczyć się swoim wstawiennictwem przed tronem Bożym. 

 

4. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość  Chrystusa Króla jest świętem Akcji 

Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i 

wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków 

stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie 

zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród własnych 

członków, jak i w najbliższym otoczeniu.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

*20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, 

sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Panem Bogiem; jest patronem 

ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary. 

*22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, 

zespołów wokalno-muzycznych. 

*24 XI – św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań 

chrześcijan w latach 1773-1862. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. 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. 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. 
 
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.  
Pochyleni nad słowem Bożym. 

   Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską, miłością, zbawieniem. Przez swe życie, wiarę i dobrą 

wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Boga. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej 

zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On uczyni nas włodarzami 

nieba i uczestnikami swojej radości. 

    Jak słudzy bojaźliwi stajemy przed Bogiem z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, osłabieni przez brak gorliwości i 

słabość wiary. Prośmy o przebaczenie i pomoc, byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i mogli kiedyś wejść do radości 

naszego Pana 

 Każdy z ludzi otrzymał od Boga różne dary i zdolności. Człowiek ma tylko współpracować z Bogiem i pomnażać otrzymane 

dobra. Obrazowo ukazuje to ewangeliczna przypowieść o talentach. Kiedy powróci Chrystus rozliczy nas, czy umieliśmy 

współpracować z Nim, który dał nam wiarę, zbawienie i swoją sakramentalną obecność w Kościele. Zasłużymy wtedy na 

nagrodę i pochwałę, jaką sławi Księga Przysłów pracowitą kobietę. Przyjście Chrystusa jednak będzie niespodziewane, św. 

Paweł zachęca więc Tesaloniczan i nas do czujności i trzeźwości. 


