
                                                                                                             03.02.2019 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  Jeremiasza 1,4-19 
PSALM: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie 
Czytanie z  1 Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 12,31-13,13                                                                     
Ewangelia według św. Łukasza 4,21-30 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  4  Niedziela  Zwykła   C 

Niedziela 
   03.02.2019 
ADORACJA 
  

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę  i potrzebne łaski dla Amelii 

Hollis z okazji 5 rocznicy urodzin oraz dla Apoloni  i rodziców od 

dziadków  

St.Thomas                                                             
19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

Boże i opiekę  Matki Bożej dla całej rodziny Raszplewicz  

 Poniedziałek  
   04.02.2019 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

     Wtorek  
   05.02.2019 

   St.Mary&St.Peter 
             07.15            

                                                                                                      Intencja wolna 

       Środa 
   06.02.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek  
   08.02.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota                   
   09.02.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                      5  Niedziela  Zwykła   C 

Niedziela 
   10.02.2019 
  
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Władysława  i  Wojciech  Sierotowicz od córki i zięcia  

St.Thomas                                                       
19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

Boże i opiekę  Matki Bożej dla pewnej rodziny i dla mieszkańców naszej 

wyspy Jersey  

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 – 27.01.2019 - £ 433.15  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 ***    

    

   Kolędowe wizyty  duszpasterskie,  będą trwać do Niedzieli Palmowej. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść 

do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Proszę zatem zainteresowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili,                                   

o wypełnienie formularza przynależności do parafii. 

 

W czasie trwania wizyt kolędowych, Msza święta w środy będzie odprawiana o g.7.15. 

1. Pierwsza niedziela miesiąca gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Chwile 

adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej obecności 

pośród codziennych spraw i ludzkich losów. Zapraszamy na modlitwę i uwielbienie po Mszy Świętej. 

 

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


2. We wtorek, we wspomnienie św. Agaty, po Mszy Świętej pobłogosławimy chleb i wodę.  

 

3. W przyszły poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. 

 

4. Solenizantom i jubilatom życzymy daru głębokiej wiary i ludzkiej życzliwości.  

 

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. 
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. 

W piątek g.17.30 katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

 

W  niedzielę 17 lutego   na Mszy porannej w liturgii wezmą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii 

świętej wraz z rodzicami. 

 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Bóg pisze prosto po krzywych liniach.      

 

      „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię...”. To słowa, Ale słowa te również możemy odnieść do 

każdego z nas. Ich piękno i sens mówią nam, że wyszliśmy z ręki Boga i że Bogu na nas zależy. Piękno tych słów 

przejawia się również w tym, że każdy od początku swojego istnienia jest przez Boga „kształtowany”, to znaczy 

prowadzony, umacniany, Boża Opatrzność nad nim czuwa. Świadomość opieki Bożej, jej wyczuwalność pozwala 

człowiekowi przez całe życie wsłuchiwać się w głos, który nas karmi i prowadzi. 

     Opis powołania proroka Jeremiasza uwypukla także i to, że ten, którego Pan wybiera na sługę swojego Słowa, 

który ma iść i głosić, zostaje przez Boga do tego w szczególny sposób przygotowany. „Wstań i mów wszystko, co 

ci rozkaże... Nie lękaj się... Uczynię cię twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym... Ja jestem z tobą... 

i będę cię ochraniać” – te słowa Boga potwierdzają pewność misji Jeremiasza, a zarazem nam mówią, iż człowiek 

wybrany przez Boga do specjalnej misji może pociągnąć przyprowadzić do Niego innych. W Biblii jest kilka opisów 

powołania człowieka przez Boga i wszystkie są godne rozważania, np. powołanie Samuela, Dawida, Izajasza, 

Mateusza czy Pawła. Zawsze Bóg jest niesamowicie blisko człowieka, któremu okazuje w widoczny sposób swoją 

miłość. 

         „Miłość ponad wszystko i we wszystkim”. Hymn o miłości, który znamy dobrze, pozwala nam, dzisiaj go 

odczytującym, zrozumieć swoje właściwe miejsce w świecie, zarówno tym wielkim, jak i tym małym. Myślę, że 

każdy z nas powinien kilka razy w roku przeczytać ten hymn z wielką uwagą i wewnętrzną pokorą. Nie żyjemy 

sami, zawsze w większej czy mniejszej wspólnocie z innymi ludźmi. Dlatego słowa świętego Pawła mogą spełniać 

rolę jakby rachunku sumienia, a równocześnie mogą być modlitwą pragnienia, które stale się urzeczywistnia. 

„Miłość cierpliwa jest..., nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... Wszystko znosi, wszystkiemu 

wierzy...” Proponuję tym, dla których ten hymn jest bliski, aby próbowali tak go odczytywać i tak nim się modlić, 

aby w miejsce słowa miłość wstawić swoje imię. I zobaczyć, jakie wymagania miłość – sam Chrystus nazwany tak 

przez Jana – nam stawia.    Jaki jestem i czego Pan oczekuje ode mnie. Spróbujmy takiego rachunku sumienia. Myślę, 

że warto. Jedna z wielu definicji miłości, której autorem jest św. Tomasz, mówi, że miłość to pragnienie dobra dla 

drugiego człowieka. W codziennym życiu trudno czasami dostrzec dobro bliźniego przed własnym, ale nie ma 

innego wyjścia.            

 


