
21.11.2021 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Księgi Proroka Daniela 7, 13-14; 
PSALM:  Pan Bóg króluje, pełen majestatu; 
Czytanie z Apokalipsy św. Jana Apostoła 1, 5-8; 
Ewangelia według św. Jana 18, 33b-37; 

                      LITURGIA   TYGODNIA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - ROK B 

   Niedziela 
  21.11.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Ewy i Michała Nikodemskich w 15 rocznicę ślubu o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi 

St. Thomas 
18.00 

Śp. Roman i Benigna Przybyszewscy 
Śp. Zofia i Stanisław Grzelak 

Poniedziałek 
  22.11.2021 

 
7.15 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Wtorek 
   23.11.2021 

 

           

7.15 
 

Śp. Helena i Józef Więcławscy 

Środa 
24.11.2021 

 

 
19.00 

           

Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

Czwartek 
25.11.2021 

 

           
             7.15 

Śp. Marianna, Jan Jędrzejczyk 
Śp. Felicja i Władysław Auguścik 

Piątek 
 26.11.2021 

 

 
19.00 

Intencja wolna 

Sobota 
27.11.2021 18.00 

Śp. Agnieszka Mastalerz 

1. NIEDZIELA ADWENTU – ROK C 

Niedziela 
 

28.11.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Charliego z okazji 13 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej 

 St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Andrzej i Krzysztof Krupowicz 

 

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 –14.11.2021 – 363 £.  Na potrzeby parafii na konto – 20 £.  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. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek : 

- I grupa i II grupa o godz. 17.30 w St. Mary and St. Pater 

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

- I grupa godz. 16.30 

- II grupa godz. 17.30 

6. Próba dzieci przygotowujących jasełka bożonarodzeniowe dziś o godz. 16.00 w kościele 

St. Mary and St. Peter 

7. Św. Mikołaj pragnie spotkać się z dziećmi naszej 

parafii. Zapisane dzieci zapraszam na to spotkanie 

5 grudnia (niedziela) o godz. 15.00 w kościele St. 

Mary and St. Peter  

 

 

 

 

 

 

 



POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA:  

Gdy kończymy kolejny rok kościelny 

naszego życia, lepiej rozumiemy to 

liturgiczne podkreślenie, że Jezus Chrystus 

jest Panem i Królem całego wszechświata. 

On jest „Słowem Ojca”, przez które 

„wszystko się stało”, początkiem i końcem 

ludzkich dziejów, Kluczem otwierającym 

nieskończone przestrzenie wspólnoty 

życia Boga z człowiekiem. Kiedy 

odczytujemy te słowa, że „Jezus Chrystus 

jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych” – wtedy przez wiarę stajemy 

się świadkami tej Prawdy, którą Bóg objawił człowiekowi i światu w Osobie swojego Syna. 

 

Potrzebne nam jest to przypomnienie, że „tylko w spotkaniu z Jezusem może zniknąć 

niepokój, w którym wyraża się to, co jest głęboko ludzkie: poszukiwanie prawdy, 

nienasycona potrzeba dobra, głód wolności, tęsknota za dobrem, głos sumienia. Tylko On 

jest rozwiązaniem wszystkich problemów, tylko On jest prawdziwym Zbawieniem świata, 

tylko On jest nadzieją ludzkości” (św. Jan Paweł II). Chrystus, wprowadzając człowieka w 

głębię tajemnic Boga, stał się „Zasadą” łączenia Boga z każdym człowiekiem. Daje nam 

przez to – wszystkim i każdemu z osobna – szczególną zdolność wizji historycznej, bez 

której człowiek nie rozpoznałby sensu swojego istnienia, wydarzeń, losów i nadziei na 

„spełnienie siebie”.  


