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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  Izajasza  63,16-19:PSALM: Odnów nas,  Boże, i daj nam zbawienie;Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła  
do Koryntian 1,3-9; Ewangelia według św. Marka 13,33-37 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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  

 Poniedziałek 
   04.12.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Maureen Binns od Brian i Anieli Padalec-Caffrey z Bradford 

Wtorek 
05.12.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Roberta 
Bird   od Brian i Anieli Padalec-Caffrey z Bradford                                                                                                

Środa 
06.12.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Piotra 
Rożek z okazji 41 urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny od mamy        
i rodziny   

      Piątek 
   08.12.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Irena oraz o łaski potrzebne i Boże prowadzenie dla Daniela  

      Sobota  
   09.12.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O rozwiązanie pewnej sprawy i opiekę Matki Bożej dla pewnej osoby  

                                                                                    2  Niedziela  Adwentu  B 

   Niedziela 
 10.12.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Zbigniew  Obuchowicz   w  8 rocznicę śmierci od rodziny  

       St. Thomas 
            19.30 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże  i potrzebne łaski w posłudze 
kapłańskiej  na  wyspie  Jersey  dla ks. proboszcza Wiesława Duracz                    
z  okazji  imienin  od  rodziny  Dragułów 

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 – 26.11.2017 - £ 354.05 Dla Akcji Katolickiej £ 55.  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 ***   

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. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.  W ciągu poszczególnych miesięcy tego roku 

będziemy się starali pogłębiać naszą komunię z Panem Bogiem. Chodzi o to, aby nasze osobiste relacje z Bogiem, a także te 

we wspólnocie rodzinnej i we wspólnocie Kościoła, były bardziej dojrzałe, świadome. Żeby na nowo odkrywane i pogłębiane, 

również poprzez lekturę Pisma Świętego, kształtowały nasze osobiste i wspólnotowe codzienne życie. 

2. Jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy 

zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu 

przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z 

Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego 

oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. 
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 3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi 

Pannie, tak zwaną Mszę roratnią. Do licznego udziału w roratach, odprawianych w naszym kościele w soboty o godz. 7.15 

     4.W najbliższą środę, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie 

III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy 

prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia 

oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Oprócz wielu podarunków niech nie zabraknie także 

daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa. 

5. W  piątek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad 

tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. 

Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, 

pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu 

Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich 

potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami.  TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*4 XII – św. Barbara, 

dziewica i męczennica z przełomy III i IV wieku, szczególna patronka górników i hutników.*7 XII – św. Ambroży, biskup 

Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki doktor Kościoła.*9 XII – św. Jan Diego (1474-

azroku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś 

wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. 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. 

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.  

10 grudnia 2017  druga taca będzie przeznaczona na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Dziękuję za złożone ofiary. 
17.12.2017 – Msza poranna o g.9.00 z liturgią dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
!!! MSZE ŚWIĘTE W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA:  
22.12.2017/piątek/ g.18.30-20.30 /ST.MARY & ST.PETER /.Spowiedź adwentowa dla wszystkich parafian. 
24.12.2017 ST.MARY & ST.PETER g.9.00 – Msza z IV Niedzieli Adwentu. 
PASTERKA /ST.MARY & ST.PETER - g.24.00 /30 min przed Mszą wspólne kolędowanie poprowadzi nasza schola/. 
25.12.2017 BOŻE NARODZENIE – ST.THOMAS: MSZE ŚWIĘTE: g.11.30 i 17.00.  
26.12.2017 ŚW..SZCZEPANA - ST.MARY & ST.PETER MSZA g.11.00. ZAPRASZAM ! 

Pochyleni nad Ewangelią – Uważajcie, czuwajcie ! Adwent oznacza „przyjście” (łac. adwentus). Dla nas jest to czas liturgicznego 

przygotowania do przeżycia na nowo narodzin Syna Bożego z łona Maryi „w pełni czasu”. Jest to czas prawdziwej nadziei dla 

wszystkich ludzi, czas nowych perspektyw, nowych wyzwań. Z tym wiąże się jednak potrzeba przemiany, odrzucenia dawnego 

sposobu życia, radość oczekiwania i gotowość na spotkanie. „Czuwajcie i módlcie się, byście nie popadli w pokuszenie”. 

„Czuwajcie... Duch wprawdzie pełen zapału, ale ciało słabe”. „Czuwajcie i bądźcie mocni w wierze” . „Czuwajcie wytrwale”. 

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!”. W powtarzających się wezwaniach wyraża się podstawowe przekonanie: że człowiek, istota 

historyczna, podlega zmęczeniu, nie może wyrwać się o własnych siłach z przytłaczających go słabości, przywar i grzechów. 

Każdy chrześcijanin musi być przekonany, że nikt nie może być pewny swego wytrwania i że największe niebezpieczeństwo 

czyha na tych, którzy mniemają, iż doszli do tego stopnia równowagi, że nie potrzebują żadnego środka ostrożności. 

Nowotestamentowe wezwanie do czuwania mówi nam, że szatan stara się pozbawić nas radości wiary i nadziei chwały życia 

wiecznego. Zawsze jesteśmy atakowani w tych zasadniczych punktach. Trzeba więc czuwać, wiedząc, że w tej walce nie ma 

spoczynku i że w każdej chwili może zawładnąć nami smutek i zniechęcenie, a nasz duch rozproszy się w zewnętrznych 

radościach, które osłabiają wiarę. Prorok żali się więc i pyta Boga: „Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich 

dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą?”. Serce nieczułe to symbol braku wrażliwości, braku czujności 

i zagubienia. Stąd też gorące wołanie: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił”. Prośba ta znajdzie swoje odzwierciedlenie w 

starożytnej pieśni o Matce Bożej: Rorate caeli desuper, tj. „Spuśćcie rosę, niebiosa”. Właściwie taka tęsknota za Zbawicielem, 

za Jego łaską, tchnie z każdej pieśni adwentowej. Starotestamentalna nadzieja ludu wybranego oparta jest jednak na mocnych 

podstawach: „A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk 

Twoich”. Apostoł Paweł wiele razy powracał do tematu czuwania i wytrwałości w modlitwie. Czuwającym i wiernym Pan 

niczego nie poskąpi. Odzwierciedleniem dobroci i hojności Boga jest ewangeliczny „człowiek, który udał się w podróż”. Przed 

wyprawą każdemu wyznaczył konkretne zadania. Sługom pozostawił swój dom, powierzył im „staranie o wszystko” (o cały 

swój majątek), a odźwiernemu „przykazał, żeby czuwał”. „Troska o wszystko” to nic innego jak zawierzenie człowiekowi daru 

życia - wielkiego skarbu złożonego w jego dłonie. Nikt nie wie, kiedy Pan powróci, kiedy zażąda rozliczenia z powierzonego 

dobra. Ewangelista przestrzega tylko, by „niespodzianie przyszedłszy, nie zastał [nas] śpiących”. Czuwajmy więc wytrwale na 

modlitwie! W czasie roratnich nabożeństw wołajmy z nadzieją: „Spuśćcie nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios, obłoki”. 

Prośmy też o wstawiennictwo Maryi Panny, byśmy w adwentowych tygodniach oczekiwania mogli czuwać z Nią, z naszymi 

braćmi i siostrami, aby dokonała się w nas przemiana serc, a z niej wyrosło takie życie, w którym mimo trudności, zniechęcenia, 

rozczarowań - w głębi naszego jestestwa - oddani będziemy Chrystusowi i znajdziemy schronienie w ręku Boga. 


