
22.11.2020 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z  Księgi Proroka Ezechiela  34, 11-12. 15-17; 
PSALM: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego; 
Czytanie z Pierwszego Listu do św. Pawła Apostoła do Koryntian 15, 20-26. 28; 
Ewangelia według św. Mateusza 25, 31 – 46; 

 LITURGIA   TYGODNIA – UROCZYSTOŚĆ – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA  – ROK A 

   Niedziela 
  22.11.2020 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Śp. Jadwiga i Zdzisław Ząbek 

18.00 Śp. Zofia Duszkiewicz w 4 rocznicę śmierci 

 Poniedziałek 
   23.11.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 
 

 

Śp. Bronisław Targiel od współpracowników Agnieszki i Marcina 

Wtorek 
    24.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

 

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Środa 
25.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Czwartek 
26.11.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
          

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

     Piątek 
  27.11.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

         19.00 

W intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Sobota 
28.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 

 

18.00 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

rodziny Mielec 

1 NIEDZIELA ADWENTU – ROK B 

   Niedziela 
   29.11.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

Śp. Sebastian Kowalczyk od najbliższych z rodziny 

           18.00 O łaskę zdrowia dla Lili, Izy i Martyny 

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 –15.11.2020 - £ 392.30 ,   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 

W Mszach św. niedzielnych może uczestniczyć  max. 20 osób w związku z wprowadzonymi przez rząd 

Jersey obostrzeniami.  

Msze św. niedzielne są 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.  

Zachęcam do uczestnictwa we Mszach św. transmitowanych z Polski. 

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. 

Dziękuję za wyrozumiałość i niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki 

 

2.  W najbliższy piątek  katecheza dla dzieci przygotowujących się do I komunii świętej: 

I grupa – 16.30,  II grupa – 17.30. 

 

 

3. Kurs przedmałżeński w naszej  parafii  zostanie przeprowadzony w dniach 30 listopada (poniedziałek) i 

1 grudnia (wtorek) o godzinie 19.00 w kościele St. Mary and St, Peter , Wellington Rd.  

Chętnych proszę o zgłoszenie smsem na numer 0 7797 77 87 86 

 

4. Św. Mikołaj spotka się dziećmi w kościele 6 grudnia (niedziela) w godzinach popołudniowych. 

Rodziców bardzo proszę o zgłoszenie chętnych dzieci na to spotkanie wysyłając imię i nazwisko dziecka 

na email: jacter24@gmail.com do 1 grudnia włącznie. Następnie prześlę godzinę spotkania, tak by 

zachować maksymalną liczbę 10 dzieci w danej grupie i przerwę czasową dla zmiany grup. 

 

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.     

 

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. 

 

 

mailto:jacter24@gmail.com

