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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  Proroka Ezechiela 34,11-17 
PSALM: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła  do Koryntian 15,20-28                                                                        
Ewangelia według św. Mateusza  25,31-46 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  34  Niedziela Zwykła  - 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  

 Poniedziałek 
   27.11.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ John  Reidy  od  Bogusławy Sudoł 

Wtorek 
28.11.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla Charlie 
Kaye z okazji urodzin od rodziców 

      Piątek 
   01.12.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Wiktoria i Antoni Kareccy, + Maria i Leopold  Klich od wnuczki                     
i prawnuka  

      Sobota  
   02.12.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O rozwiązanie pewnej sprawy i opiekę Matki Bożej dla pewnej osoby  

                                                                                    1  Niedziela  Adwentu  B 

   Niedziela 
 03.12.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Kingi 
Dworak  z okazji 11 urodzin od rodziców 

       St. Thomas 
            19.30 

+ Andrzej Jankowski  w 10 rocznicę śmierci od żony, wnuków i dzieci  

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 – 19.11.2017 - £ 514.76  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 ***   

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

27.11.2017 – g.19.30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na plebanii. 
 

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. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym 

wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie 

przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę 

roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W 
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dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego 

celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem 

Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem 

możemy zdążać do jedności królestwa, w którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich. 

2. Dziś, w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po wszystkich Mszach Świętych wystawiamy Najświętszy 

Sakrament i odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu 

Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

3. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Przypomnijmy, że Akcja Katolicka jest publicznym 

stowarzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem 

dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary 

i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią 

Kościoła. 

4. W najbliższy czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez 

Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, 

ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk 

andrzejkowych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy przez wstawiennictwo tego 

szczególnego patrona. 

5. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty. Zachęcam też do chwili adoracji Najświętszego Sakramentu w 

piątek oraz modlitwy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, również z naszej wspólnoty parafialnej.  

6. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten 

piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni. 

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.  

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. 

 

W  niedzielę  3 grudnia, podczas Mszy poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które będzie można nabyć                                  
w zakrystii. Będą też do nabycia piękne polskie kartki świąteczne.  
 

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.  

 
CHRYSTUS KRÓL - W ostatnią niedzielę roku kościelnego zbieramy się na Eucharystii, by oddać cześć Chrystusowi 

Królowi, który umarł i zmartwychwstał, by przygotować nam królestwo za każdy dobry czyn, za to żeśmy Go dostrzegli w 

świecie i przypominali światu, że On ukochał każdego człowieka. Jesteśmy grzeszni i słabi. Chrystus nie raz stawał przed nami 

w osobach potrzebujących prosząc nas o pomoc, a myśmy Go nie dostrzegali Prośmy więc o przebaczenie, byśmy się znaleźli 

w Jego Królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat. Chrystus Król to sprawiedliwy Sędzia i Dobry Pasterz, który będzie sądził ludzi 

za to, czy umieli Go dostrzec w potrzebujących i za Jego przykładem przyjść im z pomocą. Ludzie otrzymali możność czynienia 

dobra, zwycięstwa nad słabością i grzechem dzięki zmartwychwstaniu Nowego Adama — Chrystusa. 

Polecamy Tobie, Panie, w tej modlitwie naszych bliźnich i prosimy Cię, abyś raczył im udzielić swych darów, a nas 

kiedyś przyjął do swego Królestwa obiecanego tym, którzy usłużą Tobie w ludziach potrzebujących pomocy.  
Dziękujemy Bogu za to, że należymy do Królestwa Chrystusa wysłużonego męką i zmartwychwstaniem. Dziękujemy Mu za 

każdy nasz dobry czyn, który włącza nas w zwycięstwo krzyża i przybliża przyjście Bożego Królestwa do wszystkich ludzi. 

Idziemy z błogosławieństwem Bożym, by budować Królestwo Chrystusa, by dostrzegać naszego Pana w ludziach 

potrzebujących pomocy. 
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