
10.12.2017 Jersey Nr.50 

        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  40,1-11 
PSALM: Okaż nam łaskę, i daj nam zbawienie 
Czytanie z 2 Listu św. Piotra Apostoła  3,8-14                                                                  
Ewangelia według św. Marka 1,1-8 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  2  Niedziela  Adwentu  B 

   Niedziela 
 10.12.2017 
 
ADORACJA 
 

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 

      Piątek 
   15.12.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Anna Padalec od Brian i Anieli Padalec-Caffrey   /Msza gregoriańska/ 

      Sobota  
   16.12.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Anna Padalec od Brian i Anieli Padalec-Caffrey   /Msza gregoriańska/ 

                                                                                    3  Niedziela  Adwentu  B 

   Niedziela 
 17.12.2017 
 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Stanisław Magda  w 8 rocznicę śmierci od córki Marii z rodziną 
CHRZEST:  FILIP  ADRIAN   PIETRZYK 

       St. Thomas 
            19.30 

+ Anna Padalec od Brian i Anieli Padalec-Caffrey   /Msza gregoriańska/ 

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 – 03.12.2017 - £ 435.03 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 na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Dziękuję za złożone ofiary. 
 

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. Dziś, w drugą niedzielę Adwentu, obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. W ramach 

osobistego przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu Jego powtórnego 

przyjścia na ziemię starajmy się wspierać modlitwą i ofiarą materialną naszych braci w wierze żyjących na 

Wschodzie.  

2. W środę przypada 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętajmy o modlitwie w intencji jego 

ofiar i naszej Ojczyzny.  

3. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza roratnia 

w sobotę o g.7.15. 

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


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: *13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica z czasów cesarza Dioklecjana, 

patronka niewidomych i chorych na oczy. *14 XII – św. Jan od Krzyża, prezbitera i doktora kościoła. Urodził się w 

1542 roku w pobliżu miasta Avila. Od najmłodszych lat pragnął poświęcić się na wyłączną służbę Bogu. W 1563 roku 

wstąpił do karmelitów. Pod wpływem św. Teresy z Avila podjął ł trud reformy męskiej gałęzi zakonu 

karmelitańskiego. Ponieważ nie wszyscy ją zaakceptowali, święty Jan doświadczył wielu cierpień, włącznie z 

pobytem w więzieniu. Zmarł w klasztorze w Ubedzie 14 grudnia 1591 roku w wieku zaledwie 49 lat. Zasłynął jako 

wybitny znawca życia wewnętrznego oraz autor bezcennych dzieł mistycznych. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne grupy 

MIRIAM. 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. 

Następna katecheza dla dzieci po przerwie świątecznej  będzie 05.01.2018. 

 
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 – Nic cię nie zaskoczy ?                              
       Może to i slogan usłyszany w reklamie, ale jakże prawdziwy, jakże realny w tym czasie, w czasie oczekiwania na 
coś, czego się spodziewamy. Czy aby na pewno?       
       Z jednej strony, żyjąc w kulturze chrześcijańskiej, żyjemy w okresie oczekiwania   – Adwentu – od narodzin po 
kres naszego życia. Z drugiej zaś strony, oczekujemy ciągłych niespodzianek, atrakcji, nieprzewidzianych 
sytuacji.  Jak to więc z nami jest? Biorąc pod uwagę Tradycję Kościoła, tradycję rodzinną, wiarę i to, co słyszeliśmy 
podczas katechez, znamy scenariusz zbliżających się Świąt, znamy stan naszych kieszeni, stan posiadania, wiemy z 
kim, gdzie i jak je przeżyjemy. Przychodzi, by dokonać dzieła, którego nikt i nigdy w czasie i przestrzeni nie dokonał. 
Prorok Izajasz składa nam propozycję przygotowania się w sposób następujący: «Drogę dla Pana przygotujcie na 
pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry 
i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objaw  
i, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały». Nie oznacza to, że nagle mamy się zająć 
infrastrukturą naszego otoczenia, bo do tego są wyznaczone odpowiednie służby. Owo wyrównywanie, 
niwelowanie dotyczy naszego jestestwa, naszego postępowania, naszego własnego życia – to wyrównanie różnic 
pomiędzy nami, to zniwelowanie naszych grzechów, wreszcie to pogrzebanie wszelkich animozji wobec drugich, 
abyśmy mogli w pokoju i miłości wzajemnej oczekiwać Pana. Podobnie instruuje nas święty Piotr, Najwyższy 
Apostoł, tłumacząc nam, iż na przyjście Pana winniśmy być przygotowani w każdej chwili, o każdej porze. „Niech 
zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden 
dzień. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Dlatego, umiłowani, 
oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoju.”  
      Czy jesteśmy w stanie zdobyć się na wyrzeczenia, oczekując na przyjście Tego Jedynego? Czy potrafimy tak 
zawierzyć, by w miłości, pokoju i wzajemnej dobroci przeżyć Adwent, a potem  oczekiwać Zbawiciela aż do końca 
naszych dni? Jesteśmy narodem Chrystusowym, wybranym, bo ochrzczonym, a mimo to czasami postępujemy jak 
poganie. Dlatego też przyjmijmy sercem słowa Jana Chrzciciela i żyjmy nimi przynajmniej przez cały Adwent: «Idzie 
za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». Maryjo, dopomóż nam w czasie Adwentu trwać 
w miłości, byśmy pogłębili nadzieję i umocnili wiarę. 


