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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   Izajasza 58,7-10 
PSALM: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 2,1-5 
Ewangelia według św. Mateusza 5,13-16 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  5  Niedziela Zwykła       A 

   Niedziela 
  05.02.2017 
   Adoracja 
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

     St. Thomas 
           19.30 

O  powrót do zdrowia błogosławieństwo Boże, i potrzebne łaski dla Kacpra 
Goldiszewicza  od członków Żywego Różańca z Jersey 

 Poniedziałek 
   06.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

    Wtorek 
   07.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

      Środa 
 08.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

      Piątek 
   10.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/      
 

      Sobota 
   11.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

                                                                                   6  Niedziela Zwykła       A 

   Niedziela 
  12.02.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Wojciech  Sierotowicz  w  5 rocznicę śmierci od córki  

     St. Thomas 
           19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski  z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Renaty i Andrzeja Draguła z okazji 
30 rocznicy sakramentu  małżeństwa   

W czwartek Msza św. gregoriańska za Ś.P. Grzegorza Gakana będzie odprawiona prywatnie. 

Duszpasterskie wizyty będą się odbywać  do Niedzieli Palmowej, 9 kwietnia 2017, wszystkich  Parafian, którzy 

nie wypełniali jeszcze deklaracji przynależności do parafii, proszę o wypełnienie nowego formularza i podanie 

aktualnych danych w celu ustalenia wizyty. 

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 – 29.01.2017 - £ 364.89   Na  potrzeby parafii: E. K. Skarbek  £100   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 ***  

  Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 27 i 28 marca 2017 /poniedziałek–wtorek/ 

g.19.00-21.00.  w St. Mary & St. Peter Church. Prosimy o zapisy. 

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście 

ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero 

tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w 

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


objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe 

przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie. 

2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego 

dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się 

ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie 

śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz 

pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych 

nawróceń  

i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i 

zdrowi pielgrzymi z całego świata. 

3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję 

do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, 

wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo 

potrzebuje wielu dobrych Samarytan. 

4. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z 

codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie 

szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. 

Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: *6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego 

Wschodu *10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i 

patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu. 

W środę o  g.20.00. zapraszamy na różaniec. Po różańcu zapraszam  na spotkanie grupy 
modlitewnej 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. Po Mszy zapraszam na RÓZANIEC 
MIĘDZYNARODOWY.  W każdy piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę 
przed Mszą świętą o g.19.30.  
Piątek  g.17.30  katecheza dla dzieci komunijnych. 
 
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  
 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Czyny światła, czyny ciemności. 

Francuska rewolucja miała obalić reżim królewski i stać się blaskiem oświecenia dla całego świata. Czy nie jest 

symboliczne to, że deputowani, którzy zbierali się w sali posiedzeń, często chorowali na zapalenie oczu z powodu 

słabego wietrzenia, a Mirabeau, jeden z przywódców, nawet przemawiał z zawiązanymi, zaropiałymi oczami? Ślepe 

oświecenie! W ciągu pięciu miesięcy zginęło na gilotynie w samym Paryżu 2217 osób. A wszystko po to, by ulżyć 

najuboższym! Jak powiedział Bernard Lewis, Francuzi od czasów rewolucji przeżyli dwa cesarstwa, dwie 

monarchie, dwie dyktatury i pięć republik, i wcale nie można być pewnym, czy osiągnęli ideał demokracji. Nawet 

najszczersza wola sprawiedliwości bez pomocy Boga wyrodnieje w terror. Nie jesteśmy w stanie bez Boga być 

ludzcy ani uczynić cokolwiek dobrego. Nasze czyny bez ognia Ducha Świętego szybko tracą blask i stają się 

mrokiem przerażającym nawet nas samych. Nie wierzę w tak zwaną ludzką dobrą wolę. Wierzę, że kiedy Jezus 

mówił do uczniów, aby byli światłem świata, nie stawiał im zadania, które mieli wypełnić o własnych siłach, lecz 

pragnął, aby oni pozwolili Duchowi obdarowywać światłem ludzkość. Nie jest przypadkiem znak ognistych języków 

objawiający się dopiero po zesłaniu Ducha. Byli jak lampy zdolne do dawania światła. Ale bez Ducha jesteśmy tylko 

lampami bez oliwy i bez ognia. Zapału nie wzbudza się samemu, musi być on udzielony. Prawdziwą rewolucją 

oświecającą ludzkość jest głoszenie Ewangelii, która jest adresowana na pierwszym miejscu do najuboższych i 

żyjących w ciemnościach. Zawsze intrygowały mnie słowa Jezusa o tym, by tak świeciły moje czyny, aby ludzie 

chwalili nie mnie, tylko Boga. Dobry czyn, pełen światła, ma mnie samego postawić w cieniu, by widoczny był Bóg 

w świetle. Każdy mój religijny akt, a szczególnie oświecanie ewangelizacją, ma mnie stawiać w najgłębszym cieniu, 

by światło Boga przedostawało się do ludzi bez żadnych  odchyleń. 

 


