
                                                                                                             30.12.2018 Jersey Nr.52 

        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  Syracha 3,2-14 
PSALM: Błogosławiony, kto się  boi Pana 
Czytanie z   Listu  św. Pawła Apostoła do Kolosan  3,12-21                                                         
Ewangelia według św. Łukasza  2,41-52 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -   Niedziela  Świętej  Rodziny   C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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  

 Poniedziałek  
   31.12.2018 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

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

     Wtorek  
   01.01.2019 
  Nowy  Rok 

   St.Mary&St.Peter 
             11.00 
             

                                                                                                      Intencja wolna 

       Środa 
   02.01.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

  

      Piątek  
   04.01.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota                   
   05.01.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                         Objawienie   Pańskie   C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Niedziela 
   06.01.2019 
 ADORACJA 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośba o błogosławieństwo Boże, 

zdrowie i opiekę Bożą dla Mateusza i Moniki oraz córki Wiktorii  

St.Thomas                                                       
19.30 

+ Jadwiga Ząbek w 28 rocznicę  śmierci  i   + Alicja Jesion w 4 rocznicę  

śmierci od 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 – 23.12.2018 - £ 491.69;  26.20.2018 -  £ 285.74   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 ***    

Podziękowanie 

 Drogi Księże bardzo dziękujemy za przesłane dary oraz przekazanie ofiary na nasz Dom Samotnej Matki w wysokości 

1.700 zł.  Wielkie Bóg zapłać dla Księdza i Parafian za serce  i zaangażowanie. Macie hojne serca dla naszych dzieci i 

mam. Obiecujemy modlitwę za Wasza parafię.  Pozdrawiam – S. Natalia Antonianka z Domu Samotnej Matki  w Łodzi. 

 

Serdecznie podziękowania składam firmie J&M za bezinteresowne przewiezienie wszystkich zebranych darów  do 

Polski.  

1. Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia 

naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór 

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


Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem 

prawdziwie dla Boga i rodziny.  

 

 2. We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msza Święta o godz.11.00. Rozpocznijmy nowy rok, 

upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój 

na świecie. 

3.W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

4. W przyszłą niedzielę w Anglii przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. święto Trzech Króli. Zapraszamy 

na Msze Święte w porządku niedzielnym.  W święto Trzech Króli, czyli w uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas 

każdej Mszy pobłogosławimy kadzidło i kredę do oznaczenia drzwi naszych mieszkań. Niech to oznaczenie drzwi będzie 

wyznaniem wiary w Jezusa naszego Zbawiciela. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze domy, a drzwi niech ozdobi 

wyznanie naszej wiary: niech Chrystus błogosławi to mieszkanie C+M+B 2019 lub: (K+M+B 2019). 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:2 I – święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-

ok. 390), biskupi Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy wiary, ogłoszeni doktorami Kościoła, za życia 

złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii tego samego dnia. 
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. 

 

   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 naszej wspólnocie – patrząc na  miniony rok 2018 
Polecajmy modlitwie  zmarłych w  2018 roku  w naszej wspólnocie parafian: Jerzy Stanuch l. 45, Krzysztof Szczypta l.35; 
Robert Ignasiak l.37, Sebastian Kowalczyk l.30, Piotr Kaczyński l.45. 
W naszej parafii 15 par zostało przygotowanych do Sakramentu  Małżeństwa  i następnie  zawarły związki sakramentalne 
w Polsce  
* 52 osoby  uczestniczyły  w katechizacji przedmałżeńskiej  
* Pierwszą Komunię świętą  przyjęło na Jersey  18 dzieci  oraz  11  w Polsce. 
Do wspólnoty parafialnej i Kościoła przez  Sakrament Chrztu zostali włączeni: Edward John Munro, Victoria Zarczyńska, 
Evelyn Elizabeth Akhonya, Nadia Anna Rowsell, Charles John Michalski, Kaya Susan Miller, Natalia Rejak, Sara Zuzanna 
Kasperek, Zachary Barend Burger, Leon Słomian, Julia Iordchiescu, Mia Hannah Burdyk, Olivia Smolińska, Sara 
Marcićkiewicz, Zofia Anna Kusiak, Lena Rose Bryant, Mia Justa. 
Z naszej parafii  ochrzczono w Polsce w 2017 roku -  5 dzieci.  
W październiku we Mszach świętych uczestniczyło średnio 315 osób wliczając  około 80 dzieci. 
*Dziękuję wszystkim za pracę w parafii: Radzie Duszpasterskiej i Administracyjnej, Scholii, grupie modlitewnej Miriam, 
Grupie Szkaplerznej, Rożom Różańcowych, wszystkim troszczącym  się o nasze kościoły, Paniom za zakupione kwiaty i Wam 
Drodzy Parafianie za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie naszej parafii. Wkrótce przedstawię  rozliczenie  finansowe za 
rok 2018 i prognozy na przyszły. 
 

Święta Rodzina – wzór naszych rodzin. 
   W dzisiejszym kryzysie rodziny i małżeństwa, Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia opartego na miłości i wzajemnym 

zaufaniu. Jest przykładem dla wielu małżeństw, że mimo wszelkich trudności i problemów, warto po raz kolejny zaufać i 

przebaczyć, aby znów budować Bożą rodzinę. Podczas tej Mszy Świętej prośmy za wszystkie polskie rodziny, aby mimo 

różnych trudności, rodzina zawsze była Bogiem silna. Prośmy również o dar pojednania i przebaczenia dla rodzin skłóconych 

i rozbitych, aby na nowo wróciły na drogę wzajemnej miłości i życiem naśladowali rodzinę z Nazaretu. 

    Każdy człowiek ma obowiązek czcić i szanować swoich rodziców, o czym nam za chwilę przypomni Księga Syracydesa.  

    W drugim czytaniu święty Paweł żąda od rodziców szacunku dla ich własnych dzieci: „Ojcowie nie rozdrażniajcie waszych 

dzieci, aby nie traciły ducha”. 

    Ewangelia według świętego Łukasza ukazuje nam dobitnie znaczenie wychowawcze domu rodzinnego. Pod okiem Maryi     

i Józefa dojrzewał Jezus w Nazarecie i we wszystkim był poddany swoim rodzicom. Wsłuchując się w teksty Święte, uczmy 

się miłości rodzicielskiej od Świętej Rodziny.  


