
29.01.2017 Jersey Nr.5 

        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 Sofoniasza 2,3-13 
PSALM: Ubodzy  duchem mają wstęp do nieba 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 1,26-31 
Ewangelia według św. Mateusza 5,1-12 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  4  Niedziela Zwykła       A 

   Niedziela 
  29.01.2017 
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Grzegorz Gakan   od firmy J & M  /Msza gregoriańska/ 

     St. Thomas 
           19.30 

+ Jerzy Wasiak w 10 rocznicę śmierci  

 Poniedziałek 
   30.01.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

    Wtorek 
   31.01.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

      Środa 
 01.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

    Czwartek 
   02.02.2017 
Ofiarowanie      

Pańskie 

   St. THOMAS 
            19.00 

Błogosławieństwo   
świec 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/      
 

      Piątek 
   03.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/      
 

      Sobota 
   04.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

                                                                                   5  Niedziela Zwykła       A 

   Niedziela 
  05.02.2017 
   Adoracja 
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

     St. Thomas 
           19.30 

O  powrót do zdrowia błogosławieństwo Boże, i potrzebne łaski dla Kacpra 
Goldiszewicza  od członków Żywego Różańca z Jersey 

Duszpasterskie wizyty będą się odbywać  do Niedzieli Palmowej, 9 kwietnia 2017, wszystkich  Parafian, którzy 

nie wypełniali jeszcze deklaracji przynależności do parafii, proszę o wypełnienie nowego formularza i podanie 

aktualnych danych w celu ustalenia wizyty. 

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 – 22.01.2017 - £ 354.22   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 ***  

  Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 27 i 28 marca 2017 /poniedziałek–wtorek/ 

g.19.00-21.00.  w St. Mary & St. Peter Church. Prosimy o zapisy. 

 

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


1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, 

ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli 

leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. 

Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami. 

2. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane 

świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu – zgodnie z żydowskim prawem – w czterdziestym 

dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby 

przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. Msza Święta o godz. 19.00 w St. Thomas. Tego dnia na uroczystą liturgię 

przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach 

trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego 

życia. 

3. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. 

Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia 

będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy 

też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar 

Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty 

parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. 

W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i 

powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*31.01. – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia 

Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży.  

*3.02. – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła, tego samego dnia św. Oskar 

(801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron Szwecji. 

W środę 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.  
Piątek  g.17.30  katecheza dla dzieci komunijnych. 
 
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  
 

OFIAROWANIE PAŃSKIE  – Światło Chrystusa. 

   Życzliwym okiem spoglądamy na dary. Lubimy je otrzymywać, bo to miłe. Gorzej już, gdy my mamy coś komuś ofiarować, 

a przecież dać coś komuś, zaofiarować swoją pomoc – to piękne. Dać siebie, ofiarować komuś swoją osobę, swoje życie i 

umiejętności – to szczęście. My, chrześcijanie, z dawien dawna ofiarowujemy Panu swoje dzieci w dniu Chrztu, potem 

ponawiamy ofiarowanie w trakcie I Komunii Świętej, przy Bierzmowaniu, podczas Ślubów. Może więc warto spojrzeć na to 

nasze ofiarowanie przez pryzmat Ofiarowania Pańskiego. „Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także 

bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, 

i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.” Tak św. Paweł w liście do 

Hebrajczyków tłumaczy nam Ofiarowanie Pana. Dlaczego to takie ważne? Warto się dłużej nad tym cytatem zatrzymać. 

Ofiarowanie Jezusa, z uwagi na jego bosko-ludzki byt, różni się od ofiarowania pozostałych chłopców. Jest wyrazem wierności 

Bogu, Jego nakazom zawartym w Prawie, lecz ma inną istotę: Jezus ofiarowuje się Bogu, ale jako swemu Ojcu, bowiem będąc 

człowiekiem nie przestaje być Jednym z Trójcy. Ofiarowanie jest zapoczątkowaniem, a zarazem znakiem tego oddania się 

Ojcu, które swój szczyt osiągnie na Krzyżu. Ze względu jednak na ludzką naturę Jezusa, Jego czyn jest ofiarowaniem Ojcu nie 

tylko swej Osoby, lecz także całej ludzkości. Tym samym Chrystus stał się i dla ludzkości, i dla każdego człowieka, wzorem 

bezgranicznego zawierzenia Bogu i posłuszeństwa woli Bożej. Całe życie i postępowanie Chrystusa charakteryzuje 

ofiarniczość urzeczywistniająca się w służbie miłości każdej ludzkiej istocie, zwłaszcza najsłabszym i najbardziej 

potrzebującym pomocy. Nazwany Barankiem ofiarnym, rzeczywiście nim został, przyjmując Krzyż za nasze grzechy. Dlatego 

właśnie obchodzimy to święto i dla upamiętnienia Świętego Ofiarowania przynosimy do Kościoła gromnice, których światło 

ma symbolizować Chrystusa jako  światło prowadzące nas do Boga – Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego, który czuwa 

nad nami, abyśmy nie zbłądzili w drodze, Drodze Chrystusowej. Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki. 

 

 


