
         11.02.2018 Jersey Nr.6 

        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  Kapłańskiej 13,1-2.45-46          
PSALM: Tyś mą ucieczką i moją radością       
Czytanie z 1 Listu  świętego Pawła Apostoła  do Koryntian  10,31-11,1                                                                                  
Ewangelia według św. Marka 1,40-45 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  6  Niedziela  Zwykła   B 

    Niedziela 
11.02.2018 

 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O powrót do zdrowia, wybór właściwej drogi życia, błogosławieństwo            
i dary Ducha Świętego dla Piotra Muller od Agnieszki  

St.Thomas                                 
19.30 

+ Janusz  Olbryś  od  żony  z  rodziną  

 Poniedziałek  
   12.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                            

      Wtorek  
   13.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Alfreda  Bziukiewicz  w 3 rocznicę śmierci  od wnuczki                                                                                                                                                                                           

       Środa 
  Popielcowa 

14.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 
dla  Bartka  z okazji 18 rocznicy urodzin od rodziców                                                                                                                                                                             

       Piątek 
   16.02.2018 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Marianna i Czesław  Zawalonka  od syna  
 

      Sobota  
   17.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                                                                                                                          

                                                                                           1  Niedziela  Wielkiego Postu   B 

Niedziela 
18.02.2018 

 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Joanna Konieczna  od Stanisława Kukułki  

St.Thomas                                 
19.30 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę dla  Filipa 
Dolot  z okazji 1 rocznicy urodzin 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. 

*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 – 04.02.2018 - £ 456.31  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 ***   

11.02.2018 – Msza poranna o g.9.00 z liturgią dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 
 
W WIELKIM POŚCIE: DROGA KRZYŻOWA - Zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki w S. Mary & Peter 
po Mszy św. o godz. 19:00. GORZKIE ŻALE -  w niedziele Wielkiego Postu 15 minut przed Mszą św. w St. Thomas. 

 

Duszpasterskie wizyty będą się odbywać  do Niedzieli Palmowej 25 marca , wszystkich  Parafian, 

którzy zmienili numery telefonów  lub adresy zamieszkania, proszę o wypełnienie nowego 

formularza przynależności do parafii i podanie aktualnych danych oraz poprzedniego adresu. 

Nowych Parafian zachęcam do zapisania się do naszej parafii. 
1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego 

z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić. 

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


2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i  cierpiących. Zachęcamy do korzystania z 

daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w 

przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu 

pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z 

zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu. 

3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem 

alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem 

wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.  

4. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 14 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, 

szczególny czas Wielkiego Postu. Msza Święte tego dnia o godz. 19.00 w St. Mary & St. Peter. Zewnętrznym znakiem 

naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem 

wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się 

obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak 

krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy 

–  a służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego.  Taca w tym dniu będzie przeznaczona jako  jałmużna wielkopostna i przeznaczona na wsparcie finansowe 

naszej parafii. 

5. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu 

jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje 

wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia 

się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

6. Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas. 

7. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia. 

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 NIE MA katechezy  dla dzieci przygotowujących się do I Komunii. 

O g. 20.00  zapraszam na RÓŻANIEC MIĘDZYNARODOWY do St. Mary& St. Peter. 
 

Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 9 i 10 kwietnia 2018/poniedziałek i 

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

 
POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Współcześni  trędowaci 
 
    Każda epoka miała swoich „trędowatych”. Dzięki literaturze i innym dziedzinom sztuki w naszej wyobraźni utrwalił się obraz 
ludzi, którzy za pomocą specjalnych kołatek wysyłali w świat alarmujący sygnał: „jesteśmy nieczyści - nie zbliżać się”. Przez 
wieki zmieniali się ludzie stawiani na marginesie społeczeństwa. Historia dostarcza wielu przykładów. Bardzo różnie 
przebiegały linie podziału na „zdrowych” i „chorych”. Czasami decydowała przynależność narodowa, czasami klasowa, innym 
razem rasowa czy wyznaniowa. Zamiast kołatek, w przeszłości pojawiały się opaski na rękę, gwiazdy, trójkąty czy zwykłe 
rozporządzenia, że w tym miejscu mogą przebywać tylko biali albo tylko katolicy czy protestanci. Paradoksalnie: wraz z 
kulturowym rozwojem ludzkości nie postępuje rozwój duchowy. Mimo tragicznych doświadczeń totalitaryzmów, jak 
bumerang wracają te same fobie: przed obcymi i imigrantami. Czasami wrogiem staje się po prostu sąsiad.    Liturgia Słowa z 
dzisiejszej niedzieli powinna skłonić wszystkich chrześcijan do rachunku sumienia. Chrystus uzdrawia trędowatego. 
Chrześcijaństwo od samego początku niwelowało różnice. Najważniejszy jest człowiek i jego godność. Ta prawda jest chętnie 
przyjmowana, gdy staramy się łączyć radość Bożego dziecięctwa z naszym poczuciem wyjątkowości. 
   Zupełnie inaczej jest wtedy, gdy tę samą godność trzeba dostrzec w drugich. Szczególnie wtedy, kiedy myślą albo wyglądają 
inaczej. Chrystus - nie tylko przez uzdrowienie z dzisiejszej Ewangelii, ale nade wszystko przez zbawcze orędzie i przez to, że 
umarł za wszystkich - pokazał najważniejszą prawdę o człowieku. Jeśli odkupił każdego, to znaczy, że każdy posiada 
niezbywalną godność. Świadomość Bożego dziecięctwa skłania nie tylko do dumy czy radości, ale nade wszystko do szacunku 
wobec innych. Kochając drugiego człowieka, dajemy wyraz miłości do samego Boga. 


