
18.12.2016 Jersey Nr.48 

        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  7,10-14 
 PSALM: Przybądź o Panie, Tyś jest Królem chwały 
Czytanie z    Listu  św. Pawła  Apostoła do Rzymian 1,1-7 
Ewangelia według św.  Mateusza 1,18-24 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -   4  NIEDZIELA  ADWENTU   A 

   Niedziela 
  18.12.2016 
 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

O  zdrowie i potrzebne łaski  oraz błogosławieństwo Boże  dla Iwony                   
i Mariusza Kapinos oraz dla wnuków od rodziców 

     St. Thomas 
           19.30 

O  zdrowie, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski  oraz błogosławieństwo 
Boże  dla  pewnej rodziny                                                                                                                

 Poniedziałek 
   19.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Bolesława  Gralewska w 10 rocznicę śmierci  od  pani  Jolanty 

    Wtorek 
   20.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
 21.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
   23.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Sobota 
  24.12.2016 
PASTERKA 

St.Mary&St.Peter 
            24.00 

O błogosławieństwo Boże zdrowie, opiekę i wszelkie potrzebne łaski dla 
wszystkich  Parafian  od Ks. Proboszcza                                                                                             

                                                                                         BOŻE   NARODZENIE    A 

   Niedziela 
  25.12.2016 
      BOŻE  
NARODZENIE 

    St. Thomas 
          11.30 

+ Zofia  Duszkiewicz  od  córki  Ewy z mężem  

    St. Thomas 
           17.00 

+ Grzegorz  Gakan  

* 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  
 * Od 7 stycznia 2017 będą w Centrum Kultury Polskiej organizowane kursy j. angielskiego dla początkujących informacje 
na: info@konsul.co.uk oraz na przygotowanych ulotkach.  
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. NASTĘPNE SPOTKANIE 12.01.2017 !!!  

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 – 11.12.2016 - £ 379.24  Na  potrzeby parafii:  Anonimowo - £ 100.   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 ***  

Poświęcone opłatki na stół wigilijny, można nabyć  w zakrystii po Mszy św. niedzielnej oraz w ciągu 

tygodnia po Mszach św. w zakrystii lub na plebanii, także  po umówieniu się telefonicznie. Proszę zabrać 
także teksty liturgii wieczerzy  wigilijnej. Są też do nabycia piękne polskie kartki świąteczne.  

1. Coraz bliżej jest do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W sobotę jest Wigilia, a potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich 

przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować 
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radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w naszą 

historię i przez to nadaje naszemu życiu Boży wymiar. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne pośród nas, 

zamieszkało między nami na zawsze. 

2. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy 

z soboty, 24 grudnia, na niedzielę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o 

tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, 

wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy 

wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie 

się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu i tradycyjnie zachowajmy też 

wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy. 

3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Utrwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale 

nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i 

dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się 

trudzili.  

4. W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej 

tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. 

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.  
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

Następna katecheza dla dzieci przystępujących do I Komunii  św. w piątek 13 stycznia 2017 g.17.30.  

Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych będzie w piątek 20 stycznia 2017 o g.17.30 i po nim katecheza. 

!!! 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 – Do pełna. 

 

     Wielu ludzi uważa, że ich życie jest puste. I może to być prawda. Pełnię życia nie jest łatwo odnaleźć. Są tacy, którzy 

pustkę wypełniają chipsami i piwem, oglądaniem seriali, pracą i ciułaniem pieniędzy, podglądaniem przez okienko Internetu 

lub kolekcjonowaniem dyplomów. Co wypełnia ciebie? A może, kto ciebie wypełnia? 

    W krótkim opisie opowiadającym o przyjęciu przez Józefa brzemiennej Maryi pojawia się wzmianka, mówiąca o tym 

wydarzeniu jako o wypełnieniu się Pism świętych. Stało się tak w życiu Józefa, że w końcu wypełnił słowa Biblii. Zanim to 

się dokonało, przeżywał koszmary, w których anioł przyciskał go do wypełnienia woli Boga. Nie było łatwo, bo fakty 

przeczyły snom. Łatwiej uwierzyć logice faktów niż marzeniom sennym. Józef w końcu przyjął swoją Małżonkę i Dziecko, 

którym była wypełniona. Uczynił to, by wypełnić Pisma. Nasze pomysły na życie i nasze plany rzadko zgadzają się z 

planami Boga. Nie wypełniamy Słowa Bożego, dlatego wcześniej czy później czujemy się spustoszeni. 

     Życie jest projektem Boga, w którym On przewidział wydarzenia, spotkania, osoby, a nawet sny. Potrzeba tylko 

cierpliwości. „Cierpliwość jest postawą, która polega na spokojnym oczekiwaniu na dojrzewanie, czy wypełnienie się czasu. 

Wierzy ona głęboko, że wszystko przychodzi we właściwej porze i że wszelka niewczesna interwencja jest próżna”, czyli 

pusta (Roger Mehl). Nic z tego, co nam się przydarza, nie ma charakteru przypadkowego. Bóg zaplanował pewne dzieła na 

szlaku, po którym idziemy, a odczytanie ich ułatwia nam słuchanie Biblii. To podpowiedzi, których nie wolno lekceważyć. 

Przeznaczenie nie jest jakimś fatum, nie jest też chaotyczną przypadkowością. Wszystko jest po to, aby się wypełniły Pisma. 

Wypełnić to również uczynić całkowitym, zintegrowanym, doskonałym. Chodzi ostatecznie o przyjęcie Jezusa, ale trzeba 

zacząć od przyjęcie Maryi. Dlaczego? Podobnie jak Syn Boży nie mógł stać się człowiekiem, nie stając się najpierw synem 

tej KOBIETY, tak każdy chrześcijanin nie może zaczynać życia w Chrystusie, pomijając MIRIAM. Wiara też ma swoje 

etapy i początkiem jest jej zgoda na taki plan Boga. Józef przyjął Syna Bożego ukrytego w drugim człowieku, w swej 

małżonce. W dobie rozwodów ta informacja nabiera ogromnej mocy. Przyjąć człowieka, to przyjąć ukrytego w nim 

Chrystusa. Skoro to rozumiemy, to dlaczego z tego porządku miałaby być wyłączona Miriam? Skoro mówimy, że kochać 

Boga to kochać bliźniego, to dlaczego Ona miałaby być kimś pominiętym? Czyżby nie była naszym bliźnim? Ona jest 

pierwsza z naszych bliźnich! Tym pełniej JĄ trzeba przyjąć, im pełniej chcemy przyjąć Jezusa. Pełnię szczęścia daje ci tylko 

Bóg. Ale On ukrył się najpierw w Niej, bo chciał, abyś najpierw JĄ przyjął. Paweł w Liście do Filipian pisze w pewnym 

miejscu, iż Bóg według swego bogactwa wypełni wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą nasza potrzebę. Każdą potrzebę!        


