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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  Sofoniasza 3,14-18 
PSALM: Głośmy z weselem Bóg jest między nami 
Czytanie z   Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian 4,4-7                                                     
Ewangelia według św. Łukasza  3,10-18 
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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  

 Poniedziałek  
   17.12.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

 

     Wtorek  
   18.12.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

 

       Środa 
   19.12.2018 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

 

      Piątek  
   21.12.2018 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

 

Sobota                   
   22.12.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
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Niedziela 
   23.12.2018 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+  Adam Kruszewski   

St.Thomas                                                       
19.30 

O rozwiązanie problemów, zgodę, błogosławieństwo Boże , i opiekę dla 

pewnej rodziny  

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 – 09.12.2018 - £ 469.30 Dla Kościoła Na Wschodzie £ 121  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 na Mszy porannej w liturgii wezmą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej wraz z 

rodzicami. 
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. „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan jest już 

blisko, że przychodzi, by nam udzielać swoich darów i łask. I nawet kolor szat liturgicznych jest dzisiaj jakby jaśniejszy, 

weselszy, bo nie fioletowy tylko różowy. Otwierajmy się na przychodzenie Pana Jezusa, który pragnie towarzyszyć naszej 

codzienności; otwierajmy się na Jego moc. Niech nam w tym pomoże oczyszczenie naszych serc  

w sakramencie pokuty, do którego można przystąpić każdego dnia. 

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


2. W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesteśmy zaproszeni do szczególnej modlitwy o chrześcijańskie 

życie rodzin.  Widzimy więc, że troska o rodzinę to bardzo ważny aspekt życia i działalności Kościoła. Wszystkich, którzy chcą 

się włączyć w to błaganie, zapraszamy na w tygodniu na roraty, które odprawiamy w sobotę o g.7.15. 

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 nie ma katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Następna odbędzie się 11.01.2019                   

i po niej będzie spotkanie 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 - Radość i pokora                                                    

„Radujcie się zawsze w Panu”. Trzecia niedziela Adwentu w tradycji liturgicznej nazywana jest „Gaudete”, to 

znaczy „radujcie się”. Bo czymże tak naprawdę jest Adwent, jeśli nie radosnym oczekiwaniem na przyjście Pan?. 

On już jest przecież blisko. Tak woła święty Paweł w Liście do Filipian: „Pan jest blisko”. „Radość i nadzieja, 

smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, 

smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych” – my możemy powiedzieć dobitniej, że całego Kościoła. Czas 

przygotowania duchowego do Bożego Narodzenia jest trudem, który uczy nas przyjmowania wszelkich doświadczeń 

jako daru od Pana Boga. W każdej sytuacji życiowej, gdy jestem radosny, czy gdy się smucę, mogę postawić sobie 

pytanie: czego Pan Bóg chce mnie nauczyć poprzez tego rodzaju doświadczenie? 

Radość chrześcijan, w najgłębszym tego słowa znaczeniu, jest związana ze świadomością obecności Boga w moim 

życiu. „Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: 

król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego” – wykrzykuje prorok Sofoniasz. Nasze życie 

codzienne, wszystko co robimy i czym jesteśmy, jest rozpięte pomiędzy pierwszym przyjściem Chrystusa, tym w 

ciele dwa tysiące lat temu w Palestynie, a drugim przyjściem Jezusa na końcu świata, przyjściem, którego 

oczekujemy. Za to pierwsze przyjście możemy już dziękować Bogu, drugie jest przedmiotem naszych modlitw i 

pragnieniem naszych serc. 

„Idzie mocniejszy ode mnie...”. Te słowa Jana Chrzciciela są potwierdzeniem jego wiary, a zarazem jego misji i 

posłannictwa. Jan był głosem zapowiadającym i tym, który wskazał na Jezusa jako na Mesjasza, „Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata” (J 2,29). Ileż miłości do Jezusa jest w tych prostych i znanych słowach Jana, które 

słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: „Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 

godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem...”. Rozwiązywanie 

rzemyka u sandałów, przejaw pokory i uniżenia, jest jedyną postawą wobec Boga, który pojawia się na drodze 

naszego życia. To, że jest ktoś większy i mocniejszy ode mnie to dobrze, bo uświadamiając to sobie lepiej mogę 

zrozumieć swoje miejsce w świecie i zarazem swoją bezradność w stosunku do wielu spraw i wydarzeń. Człowiek 

nie jest Bogiem, choć mu się to czasami wydaje. To, że Bóg stał się człowiekiem, nie oznacza, iż teraz człowiek 

zajmie Boże miejsce. Starożytna formuła „Bóg stał się człowiekiem, po to aby człowiek stał się dzieckiem Bożym” 

jasno określa miejsce człowieka i uczy nas pokory. Pokusa zajęcia nie swojego miejsca w świecie jest na ziemi 

obecna od Adama i Ewy, ale musi być przez nas stale przekraczana, inaczej sami doprowadzimy do swojej zagłady. 

Świadomość, że „przychodzi mocniejszy ode mnie” jest nam po prostu potrzebna abyśmy znali swoje miejsce wśród 

Bożych stworzeń. Tajemnica wcielenia uczy nas prawdy, że Bóg stał się nam bliski i że ta bliskość jest dla nas darem 

niepojętym. 

 


