
       04.02.2018 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  Hioba 7,1-7 
PSALM: Panie, Ty leczysz złamanych  na duchu 
Czytanie z 1 Listu  świętego Pawła Apostoła  do Koryntian  9,16-23                                                                                   
Ewangelia według św. Marka 1,29-39 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  5  Niedziela  Zwykła   B 

    Niedziela 
04.02.2018 

 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla  Elżbiety    
i Dominika  Ołota  
CHRZEST: Wiktoria Zarczyńska  

St.Thomas                                 
19.30 

+  Jadwiga  Cichocka  od  rodziny  

 Poniedziałek  
   05.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                            

      Wtorek  
   06.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                                                                                                                                

       Środa 
07.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                                                                                                                             

       Piątek 
   09.02.2018 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Wanda Kośmider od wnuczki  Mileny 
 

      Sobota  
   10.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                                                                                                                          

                                                                                           6  Niedziela Zwykła   B 

Niedziela 
11.02.2018 

 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O powrót do zdrowia, wybór właściwej drogi życia, błogosławieństwo            
i Dary Ducha Świętego dla Piotra Muller od Agnieszki  

St.Thomas                                 
19.30 

+ Janusz  Olbryś  od  żony  z  rodziną  

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. 

*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 – 28.01.2018 - £ 414.90  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 ***   

Duszpasterskie wizyty będą się odbywać  do Niedzieli Palmowej 25 marca , wszystkich  Parafian, 

którzy zmienili numery telefonów  lub adresy zamieszkania, proszę o wypełnienie nowego 

formularza przynależności do parafii i podanie aktualnych danych oraz poprzedniego adresu. 

Nowych Parafian zachęcam do zapisania się do naszej parafii. 

1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. 

On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni. 

2. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego.  

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


3. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*5 II  – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii, 

patronka kobiet karmiących i w chorobach piersi.*6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi męczennicy 

na Dalekim Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki w Japonii.*10 II – św. Scholastyka (zm. 547 r.), rodzona siostra i 

naśladowczyni św. Benedykta, założycielka żeńskich klasztorów benedyktyńskich. 

 

 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.  
g.17.30 katecheza  dla dzieci przygotowujących się do I Komunii. 
 
11.02.2018 – Msza poranna o g.9.00 z liturgią dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
 
Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 9 i 10 kwietnia 2018/poniedziałek i 
wtorek/ g.19.00-21.00. w St. Mary & St. Peter Church. Prosimy o zapisy. 

 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Jak wierzyć  dzisiaj ? 

   W świecie, w którym żyjemy możemy zauważyć, że ci, którzy głośniej krzyczą, ci którzy są bezczelni i bez skrupułów lepiej 

się „sprzedają” i są bardziej popularni niż ci, którzy prezentują prawdziwe wartości i cnoty. Co więcej, wmawia się nam, że 

jako chrześcijanie mamy być ukryci i nie wychylać się, nie afiszować z naszą wiarą, z naszymi przekonaniami, z naszą 

pobożnością i religijnością. Chce się zamknąć wiarę w czterech ścianach kościoła, zmusić do milczenia, rozbić nasze życie na 

to na co dzień i na to od święta i na niedzielę. Cały współczesny świat próbuje nam udowodnić, że wiara, to zacofanie, 

średniowiecze, kołtuństwo, coś czego należy się wstydzić, z czym nie należy się pokazywać, ani obnosić. Udowadnia się, że 

państwo, społeczeństwo, życie codzienne, szkoła, nauka, praca, odpoczynek, rozrywka wszystko co jest naszym życiem ma 

być a-wyznaniowe, a-religijne, świeckie, laickie. Przykłady? Afera z krzyżami w szkołach włoskich lub udowadnianie, że katolicy 

nie powinni protestować przeciwko aborcji, czyli zalegalizowanemu dzieciobójstwu. A co to w końcu znaczy? Nic innego jak 

skazanie religii na banicję, jak udowadnianie, że religia to coś całkowicie prywatnego i wstydliwego, jak udowadnianie, że 

człowiek wierzący, to druga lub nawet trzecia kategoria społeczna. 

     Świat jest zalewany przez ciemność grzechu, przez niestrawne potrawy egoizmu, indywidualizmu i hedonizmu. My 

chrześcijanie mamy być w tym świecie światłem rozjaśniającym mroki zła, mamy być solą, która nadaje smak, która oczyszcza 

i konserwuje. Światło jest po to, aby wszyscy widzieli i nie mieli złudzeń. Światło ma oświetlać i rozjaśniać to co ciemne i co 

zawoalowane. Sól nadaje smak i oczyszcza. 

     Nie możemy sobie dać wmówić, że mamy być bierni, niezaangażowani, nie afiszować się z naszymi przekonaniami. Nie 

wolno nam ulec presji nijakości, przeciętności, bierności. W Apokalipsie Chrystus zwraca się z wyrzutem do przełożonego 

kościoła w Laodycei: „Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek 

stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni 

i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust”. Czyż nie jest to wyrzut, który mógłby skierować o wielu współczesnych 

chrześcijan? Jesteś letni, nijaki, bierny i dlatego cię wypluję. 

Odpowiedź Chrystusa na te zakusy nijakości i bierności to słowa dzisiejszej Ewangelii: Niech świeci wasze światło przed ludźmi, 

aby widzieli wasze dobre czyny – nie piękne słowa i bombastyczne pochody i procesje, ale wasze dobre czyny! Nie chodzi o 

bigoterię i fanatyzm, ani o religijny fundamentalizm, ale o jasne i klarowne świadectwo. Nie wstydźmy się być wierzącymi. 

Nasze życie nie jest i nie powinno być a-wyznaniowe, wyprane z religii i moralności, ale właśnie nią przesiąknięte, nasycone. 

Nasze życie powinno być święte, dobre i religijne. Mamy być solą dla tej ziemi, dla tegoż świata, wypranego z religii, z 

moralności i uczuć. Mamy być światłem jasno świecącym, a nie tlącą się i kopcącą świeczką. Sól, która utraciła swój smak 

nadaje się tylko do wyrzucenia. Świeczka, która nie daje światła nie jest do niczego przydatna. 

    Jak wierzyć dzisiaj, żeby być rzeczywiście solą dla tego świata? Jak wierzyć dzisiaj, żeby być dla tego świata światłem w jego 

ciemnościach, jasnym i klarownym punktem? 


