
                                                                                                             23.12.2018 Jersey Nr.51 

        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  Micheasza 5,1-4; PSALM: Odnów nas Boże i daj nam zbawienie; Czytanie z   Listu  do Hebrajczyków 10,5-10                                                              
Ewangelia według św. Łukasza  15,39-4 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  4 Niedziela  Adwentu  C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Niedziela 
   23.12.2018 
 
  

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+  Adam Kruszewski     /po Mszy spowiedź/ 

St.Thomas                                                             
19.30 

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

pewnej rodziny          /po Mszy spowiedź/ 

 Poniedziałek  
   24.12.2018 
  RORATY 
 
PASTERKA 

St.Mary&St.Peter 
Kaplica Miłosierdzia 
            9.00 

+ Bolesław Chrząstek  

 

g. 9.30 /po Mszy spowiedź/ 

   St.Mary&St.Peter 
            24.00 

O Boże błogosławieństwo, zdrowie pomyślność i wszelkie dobro dla 
wszystkich Parafian na Jersey od ks. proboszcza Wiesława 
 /g.23.00 spowiedź/ 

     Wtorek  
   25.12.2018 
       BOŻE 
NARODZENIE 

       St. Thomas 
            11.30 

+ Tadeusz  Draguła  od rodziny  

 

       St.Thomas 
            17.00 

+ Sebastian Kowalczyk od kolegi Tomasza  

       Środa 
   26.12.2018 
Św. Szczepana 

St.Mary&St.Peter 
            11.00 

 

Za zmarłych z rodzin; Padalec, Skiba, Haigh, Cymer, Ochman, 
Grochowski i Caffrey od Brian i Anieli Padalec-Caffrey z Bradford                                                                                          

 

      Piątek  
   28.12.2018 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O Błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i  potrzebne łaski dla Tomasza z 
okazji urodzin  

 

Sobota                   
   29.12.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Bolesław Chrząstek  
 

                                                                                   Niedziela   Świętej  Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Niedziela 
   30.12.2018 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O błogosławieństwo Boże, opiekę, Dary Ducha Świętego, zdrowie                        
i potrzebne łaski dla Pawła Nawracaj z podziękowaniem za pomoc                  
i życzliwość okazaną w parafii 

St.Thomas                                                       
19.30 

Podziękowanie za otrzymane dary i łaski w całym roku od Ani  

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 – 16.12.2018 - £ 557.11  Na  potrzeby parafii: - J.J. Bonny £ 50.  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 ***    

Poświęcone opłatki na stół wigilijny, można nabyć  w zakrystii po Mszy św. Proszę zabrać także teksty 

liturgii wieczerzy  wigilijnej. 

   Pragnę serdecznie podziękować Panu Pawłowi Nawracaj za bezinteresowną pracę przy naprawie i wymianie 
systemu TV-SAT oraz za  dotychczasową pomoc i życzliwość. Bóg zapłać ! 
 

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jutro Wigilia i potem kolejne świąteczne 

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


dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku, przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy 
świętować radośnie i z czystym sercem. Przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza 
w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród 
nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia tej Dobrej Nowiny innym. 
2. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach 
rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, 
wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy 
wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia według świętego Łukasza), 
łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Proszę zabrać program wigilii  który znajduje się obok  biuletynów. 
Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw 
mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy. 
3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale 
nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. 
Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.  
4. W tym duchu przyjdźmy też na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej 
tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. 
5. Ale jeszcze wcześniej w pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy moment na pojednanie się z Bogiem 
i bliźnimi poprzez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. Pamiętajmy, że nasza 
życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Sprawiedliwym Sędzią.  
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAMXII:*26  – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy 

męczennik chrześcijański,*27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci 

męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie,*28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane 

z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa. 

W najbliższym czasie, po 26 grudnia w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, i będą trwać do Niedzieli 

Palmowej. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to 

przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia 

się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu 

duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i 

smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej na przyszłość. Proszę zatem 

zainteresowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o wypełnienie formularza przynależności do parafii.  

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. 

 

„...Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, 

i nazwie Go imieniem Emmanuel  (Iz. 7,14) 
W radosnym czasie Bożego Narodzenia szukamy słów, 

które wyraziłyby najpełniej tajemnicę obecności Boga pośród 
nas. Izajaszowe określenie Emmanuel znaczy bardzo wiele, 
chociaż przyzwyczailiśmy się do wyrażania go krótkimi słowy: 
„Bóg z nami”.  

„Bóg z nami” powtarzamy z podziwem uczestnicząc w 
Eucharystycznej ofierze. W tej tajemnicy jest prawdziwie, 
fizycznie, obecny tuż obok nas, a nawet może być w nas, w sercu, 
jeśli zaprosimy go szczerze. 

Niech radosne świętowanie narodzin naszego Pana                     
i pogłębiona świadomość Jego wśród nas obecności, pozwoli                  
z nadzieją patrzeć na kolejny Nowy Rok; Niech umocni miłość                      
i pokój; Niech uczyni nas zdolnymi do pojednania, zgody                              
i przebaczenia; Niech rodzi szczęście, pomyślność i pokój                         

w naszych sercach, rodzinach, tutaj na Jersey i wśród bliskich w naszej Ojczyźnie.  
Na radosne świętowanie Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławiony Nowy Rok 2019 z modlitwą            

i życzeniami Drogim Parafianom i Gościom  
                                                                                  Ks. Prob. Wiesław Duracz  


