
25.12.2016 Jersey Nr.49 

        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 52,7-10 
PSALM: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków 1,1-6 
Ewangelia według św. Jana 1,1-18 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -       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 

 Poniedziałek 
   26.12.2016 
Św. Szczepana 

St.Mary&St.Peter 
            11.00 

O  zdrowie i potrzebne łaski  oraz błogosławieństwo Boże  dla córki Kasi 
od rodziców                   

    Wtorek 
   27.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
 28.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

Za zmarłych z rodziny Padalec, Haigh, Caffrey, Ochman, Cymer i 
Grochowski od Anny Padalec, Brian i Anieli Padalec-Caffrey z Bradford 

      Piątek 
   30.12.2016 
Św. Rodziny 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Sobota 
  31.12.2016 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                      Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok    A 

   Niedziela 
  01.01.2017 
   Adoracja  

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Janusz  Pszczółkowski  od Agaty Bors  z rodziną  

St. Thomas 
           19.30 

+ Józef i Maria Nowak od Matyldy i Edwarda  Kączkowskich z Bradford 

 * Od 7 stycznia 2017 będą w Centrum Kultury Polskiej organizowane kursy j. angielskiego dla początkujących informacje 
na: info@konsul.co.uk 
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 – 18.12.2016 - £ 449.22  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 ***  

26.12.2016 ŚW..SZCZEPANA - ST.MARY & ST.PETER MSZA g.11.00. ZAPRASZAM ! 
l. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i 

zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do 

zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy 

te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość. 
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2. Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, 

niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści 

teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą 

płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z naszych serc. 

3.Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czci św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina, że 

prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani do 

świętości.  

4. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. We wtorek, 27 grudnia, 

wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. W środę, 28 grudnia, wspominamy św. 

Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych. Tego dnia na 

świąteczną Eucharystię zapraszam szczególnie rodziców z małymi dziećmi – zostanie im udzielone specjalne 

błogosławieństwo. W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej 

Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem 

silne i promieniujące wiarą. 

5. W najbliższym czasie, po 12 stycznia 2017 w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, i będą trwać 

do Niedzieli Palmowej. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże 

błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do 

wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu 

wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie 

okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty 

parafialnej na przyszłość. Proszę zatem zainteresowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o wypełnienie formularza 

przynależności do parafii. 

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.  
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. 

 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

Zapraszamy wszystkich grających na instrumentach i śpiewających oraz pragnących włączyć się do scholii, o kontakt z panią 
Marzeną tel.  077 97 89 06 10. Natomiast  rodziców, dzieci pragnących włączyć się do scholii dziecięcej, prosimy o kontakt   z 
panią Agatą tel. 078 29 75 79 15. 

 

             „NARODZIŁ NAM SIĘ ZBAWICIEL..”           

     W tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia, wyznajemy wiarę w 

pokorną obecność Boga w nas  i pośród nas. Przyjmijcie godnie   i   z wiarą 

Jezusa, który rodzi się w noc betlejemską; dla naszego zbawienia. Niech to 

odkrywanie wielkiej tajemnicy objawienia się miłości Boga Ojca ku nam, w 

przyjściu Bożego Syna, napełni Wasze serca prawdziwą   radością, szczególnie 

tych, którzy z dala od najbliższych doświadczają przygnębienia i są dotknięci 

tęsknota do Ojczyzny. 

    Niech ten czas spotkania z miłosiernym Bogiem, który jest bliżej nas niż 

myślimy, przyniesie nam błogosławione owoce jakimi są pokój, cierpliwość, 

przyjaźń, dobroć  i łagodność. Nadchodzący zaś, Nowy 2017 Rok, niech będzie 

okazją do otoczenia troską każdego człowieka , poprzez znajdowanie dla 

Narodzonego Chrystusa szczególnego  miejsca      w naszym osobistym życiu. 

Niech Ten, który każdego wzywa po imieniu do życia w pełni - Jego miłością 



wszystkim Wam błogosławi -  Drogim Parafianom      -     Ks. Prob. Wiesław Duracz 

 

  


