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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  Jeremiasza  33,14-16 
PSALM: Do Ciebie Panie, wznoszę moją duszę 
Czytanie z  2 Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 3,12-4.2.                                                        
Ewangelia według św. Łukasza  21,25-36 
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Niedziela 
   09.12.2018 
ADORACJA 
  

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski  

dla Izy, Pawła i Karola  z okazji  urodzin  

St.Thomas                                                             
19.30 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski             

w pracy duszpasterskiej  dla Ks. Proboszcza Wiesława od rodziny 

Dragułów z okazji imienin 

      Piątek  
   14.12.2018 

   St. THOMAS 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

 

Sobota                   
   15.12.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
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Niedziela 
   16.12.2018 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski  

dla Krzysztofa Skarbek  z okazji 40 rocznicy urodzin od żony i syna  

St.Thomas                                                       
19.30 

Podziękowanie za ocalenie życia , opiekę i otrzymane łaski od pewnej 

osoby  

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszamy i prosimy                                  
o wypełnienie przygotowanego  formularza i zwrócenie go duszpasterzowi. 
Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*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 – 02.12.2018 - £ 508.51; Dla Domu Samotnej Matki w Łodzi - £ 227 oraz Monika Chandlen                                 

z rodziną £110. 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 Kościoła na Wschodzie. 
 
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.  

   Wszystkich, którzy zechcę wesprzeć Dom Samotnej Matki w Łodzi, prosimy o przygotowanie odzieży dla 
dzieci, szczególnie dla niemowlaków . Prosimy o kosmetyki dla dzieci, zabawki , pieluszki, słodycze. Prześlemy 
także odzież dla bezdomnych i biednych/buty dla kobiet i mężczyzn/. Można będzie złożyć dowolną ofiarę na 
ten cel w kościele bądź podczas zbiórki 2 grudnia. Jest też możliwość przesłania bezpośrednio na konto: Dom 
Samotnej Matki ul. Broniewskiego 1A, 93-162 Łódź, nr. Konta: 43 1140 1108 0000 2031 5500 1001.  Prosimy o 
pozostawienie przygotowanych rzeczy i dostarczenie na plebanię po Mszach lub można to ustalić telefonicznie 
kontaktując się ze mną. Zbieramy do 9 grudnia. 
1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego 

wykorzystania czasu Adwentu.  

2. Msze Święte roratne sprawowane są w naszym kościele w soboty o g7.15. 

3. Bóg zapłać za osobistą i wspólnotową modlitwę oraz złożone ofiary jako wyraz łączności z Kościołem na Wschodzie.  

4. W tym tygodniu w czwartek przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


5. Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*3 XII – św. Łucja (283-304), dziewica, męczennica, patronka ociemniałych,  

*14 XII – św. Jan od Krzyża (1542-1591), prezbiter, karmelita, hiszpański poeta, jeden z największych mistyków Kościoła.  

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. 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. g.17.30 

Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.  

UWAGA ! W PIĄTEK KATECHEZA W ST.THOMAS HALL I MSZA W ST. THOMAS CHURCH. 

W  niedzielę 16 grudnia na Mszy porannej w liturgii wezmą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii 

świętej wraz z rodzicami. 

!!! MSZE ŚWIĘTE I SPOWIEDŹ W  OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA:   
Spowiedź adwentowa dla wszystkich parafian. 18.12.2018- spowiedź dla parafii angielskiej g.19.00 St. Mary & St.Peter. 
Spowiedź w Polskiej Parafii.21.12.2018/piątek/ g.20.00 po Mszy/ST.MARY & ST.PETER /;22.12.2018/sobota/ po Mszy o 
7.15 /ST.MARY & ST.PETER /.23.12.2018/niedziela/ po Mszach; 24.12.2018 g.10.00  i 23.00 - /ST.MARY & ST.PETER /. 
PASTERKA /ST.MARY & ST.PETER - g.24.00  
25.12.2018 BOŻE NARODZENIE – ST.THOMAS: MSZE ŚWIĘTE: g.11.30 i 17.00.  
26.12.2018 ŚW.SZCZEPANA - ST.MARY & ST.PETER MSZA g.11.00. ZAPRASZAM ! 
POCHYLENI NAD EWANGELIĄ - Duch Święty w naszym nawróceniu.                  
Świat, rozumiejący adwentową radość na swój sposób, intensyfikuje reklamę, handel, dekoracje. Tak łatwo zamienia czas 

oczekiwania na Pana na czas oczekiwania na sukces finansowy. Przed wierzącymi chrześcijanami stoi więc wielkie zadanie 

odkrycia właściwych wymiarów czasu adwentowego. Najistotniejszym źródłem adwentowej radości jest osobiste nawrócenie. 

Radości wewnętrznego nawrócenia nie są w stanie zastąpić pomysłowe sztuczki, iskrzące się świecidełka. Od stołu Słowa 

Bożego padają dzisiaj wezwania: „Oblecz się płaszczem sprawiedliwości” oraz „...abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień 

Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości”. Ewangelia ukazuje Jana Chrzciciela, który „głosi chrzest nawrócenia na 

odpuszczenie grzechów”. Poszukiwanie sprawiedliwości utożsamia się tutaj z nawróceniem. Nawracanie się jest tą duchową 

kondycją człowieka, która umożliwia mu żywy kontakt z Panem. Przychodzący Pan jest więc celem, dla którego i ku któremu 

powinniśmy ustawicznie nawracać się. On przychodzi do człowieka po duchowym terenie, wyrównanym zasypaniem dolin 

upadków moralnych, wyprostowaniem wszelkich krętactw oraz ścięciem egoistycznych wybujałości. Proces nawracania się 

człowieka jest ściśle związany z dobrym przygotowaniem i owocnym przeżyciem sakramentu pokuty i pojednania. Na ogół 

zdajemy sobie sprawę z tego, ile kosztuje nas przygotowanie i przystąpienie do tego sakramentu i zatroskanie o zachowanie 

w sobie jego skutków. Dzisiaj wypada przypomnieć, że cały wysiłek człowieka nawracającego się spotyka się w tym 

sakramencie z potężnym działaniem Ducha Świętego. Duch Święty, zwany w wiekopomnym hymnie „duszy światłością”, 

udziela daru duchowego światła, potrzebnego człowiekowi dla właściwej moralnej oceny swych czynów. W świetle tegoż 

Ducha świat przekonuje się o grzechu. Tak też i pojedynczy człowiek jest w stanie uznać swoją grzeszność dzięki Duchowi 

Świętemu. W Jego świetle dostrzega przepaść między wolą Boga a swoimi sprzeciwami wobec niej. Stąd słuszną jest rzeczą 

przystąpienie do rachunku sumienia po szczerym wezwaniu mocy Ducha Świętego. 

    Duch Święty, który rozlewa miłość Bożą w naszych sercach, jest Świadkiem tego, że tej miłości nieraz nie przyjmujemy. 

Lekceważąc ją, popełniamy grzechy. On pomaga wtedy dostrzec grzech na tle Bożej miłości i tak wzbudza w nas żal za grzechy. 

Katechizmowe sformułowanie o żalu doskonałym i mniej doskonałym w gruncie rzeczy mówi o stopniu naszej otwartości na 

miłość. Miłość Boża, im jest głębiej uświadomiona i szerzej przyjęta, tym dokładniej odkrywa złość grzechów i budzi szczery 

żal za nie. Jednocześnie Duch Święty nie pozwala grzesznikowi pogrążyć się w beznadziejności i jako Pocieszyciel udziela mu 

nadziei związanej z mocnym postanowieniem poprawy. W «Katechizmie Kościoła Katolickiego» czytamy: „Ten sam Duch, 

który ujawnia grzech, jest także Pocieszycielem, udzielającym ludzkiemu sercu łaski skruchy i nawrócenia” (nr 1433). 

Skuteczność rozgrzeszenia sakramentalnego jest również dziełem Ducha Świętego. Zmartwychwstały Chrystus, udzielając 

Apostołom władzy odpuszczania grzechów, niejako wzmocnił ją o działanie Ducha Świętego, mówiąc: „Weźmijcie Ducha 

Świętego”. Do tego wydarzenia nawiązuje formuła sakramentalna, gdy przypomina: „...zesłał Ducha Świętego na 

odpuszczenie grzechów...”. Tak więc sakrament nawrócenia czerpie swą moc zarówno ze śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa, jak również z działającego aktualnie Ducha Świętego. Zadośćuczynienie, rozumiane jako osobiste pomnożenie 

miłości ku Bogu i ludziom również czerpie z Ducha Świętego. Wszak miłość jest pierwszym owocem Ducha Świętego. 

    Przekonujemy się, że prawdziwie nasze nawrócenie sprawuje w nas Duch Święty, chociaż nie bez naszego zaangażowania. 

W najbliższym czasie wielu będzie odprawiało sakrament pokuty w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. 

Uczyńmy to wydarzenie świadomym współdziałaniem z Duchem Świętym, który w nas mieszka i nieustannie działa ku 

naszemu uświęceniu. 


