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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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786
e-mail: jacter24@gmail.com ; www.parafiajersey.org.uk
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7;
PSALM: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie;
Czytanie z Pierwszego Listu do św. Pawła Apostoła do Koryntian 1, 3-9;
Ewangelia według św. Marka 13, 33 – 37;

Niedziela
29.11.2020

LITURGIA TYGODNIA – 1 NIEDZIELA ADWENTU – ROK B
St.Mary&St.Peter’
Śp. Sebastian Kowalczyk od najbliższych z rodziny
9.00
18.00

O łaskę zdrowia dla Lili, Izy i Martyny

Poniedziałek
30.11.2020

St.Mary&St.Peter’

Intencja wolna

Wtorek
1.12.2020

St.Mary&St.Peter’

Intencja wolna

Środa
2.12.2020

St.Mary&St.Peter’

Intencja wolna

Czwartek
3.12.2020

St.Mary&St.Peter’

W intencji Mai z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej

St.Mary&St.Peter’

W intencji Bogu wiadomej

Piątek
4.12.2020
Sobota
5.12.2020

19.00
St.Mary&St.Peter’
7.15

Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla
rodziny Kochan
W intencji rodziców i rodzeństwa

18.00
Niedziela
6.12.2020

St.Mary&St.Peter’
9.00
18.00

2 NIEDZIELA ADWENTU – ROK B
Śp. Andrzej Łopatnik w 7 rocznicę śmierci

Dziękczynna z dar życia Rafałka Kuczmy z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Niego i Jego rodziców z okazji Chrztu świetego

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 –22.11.2020 - £ 315.10 , 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 ***

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
Niedziela

godz. 18.00 (liturgia niedzielna)
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.
Od następnej niedzieli będzie też możliwość uczestniczenia we Mszy św. online z naszego kościoła.
Dokładna informacja zostanie podana na stronie naszej parafii pod koniec tygodnia.
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. 30 listopada – święto Św. Andrzeja Apostoła
3.

4 grudnia – pierwszy piątek miesiąca. Zapraszam dzieci, które we wrześniu przyjęły po raz pierwszy
komunię św. na spotkanie o 17.30, możliwość spowiedzi św. i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z ich
udziałem.

4. 5 grudnia – pierwsza sobota miesiąca. Msza św. - Roraty o godzinie 7.15
5. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny oraz okres Adwentu, który ma nas przygotować do
Świąt Bożego Narodzenia. Słowa zachęty w związku z tym skierował do nas Ks. Prałat Stefan Wylężek –
Rektor Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii. List zostanie odczytany na każdej Mszy św. oraz można się
zapoznać z jego treścią na stronie parafialnej: parafiajersey.org.uk
W tym czasie w każdą sobotę o godzinie 7.15 sprawowana będzie msza św. ku czci Najświętszej Maryi
Panny czyli Roraty. Zapraszam po uprzednim zgłoszeniu smsem chęci uczestnictwa.
6. 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
7. 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.

