
                                                                                                             10.02.2019 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  proroka  Izajasza 6,2-8 
PSALM: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu 
Czytanie z  1 Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 15,1-11                                                                    
Ewangelia według św. Łukasza 5,1-11 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  5  Niedziela  Zwykła   C 

Niedziela 
   10.02.2019 
 
  

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Władysława  i  Wojciech  Sierotowicz od córki i zięcia  

St.Thomas                                                             
19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

Boże i opiekę  Matki Bożej dla pewnej rodziny i dla mieszkańców naszej 

wyspy Jersey  

 Poniedziałek  
   11.02.2019 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

Boże i opiekę  Matki Bożej dla  Edyty i Dominika Albrecht z okazji 18 

rocznicy ślubu od Brian i Anieli Padalec-Caffery z Bradford   

     Wtorek  
   12.02.2019 

   St.Mary&St.Peter 
             07.15            

                                                                                                      Intencja wolna 

       Środa 
   13.02.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek  
   15.02.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota                   
   16 .02.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                      6  Niedziela  Zwykła   C 

Niedziela 
   17.02.2019 
  
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Stanisława Borek w 8 rocznicę śmierci od córki z rodziną  

St.Thomas                                                       
19.30 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę  Matki Bożej dla Filipa Dolot         

z okazji 2 rocznicy urodzin od dziadków i 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 – 27.01.2019 - £ 524.22  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 ***    

    

   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 czasie trwania wizyt kolędowych, Msza święta w środy będzie odprawiana o g.7.15. 

1. Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko jako 

znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby 

udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem. 

  

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


2. Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. 

 

3. Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. 

Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.  

 

4. Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W naszych osobistych modlitwach pamiętajmy 

zwłaszcza o narzeczonych i małżonkach.  

 

5.Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.  

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 11 II – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego,  

 14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup, patroni Europy, misjonarze Księstwa 

Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej. 

  

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 g.17.30 katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

 

W piątek o g.20.00 w St.Mary & St.Peter będzie RÓŻANIEC MIĘDZYNARODOWY. ZAPRASZAM. 

 

W  niedzielę 17 lutego   na Mszy porannej w liturgii wezmą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii 

świętej wraz z rodzicami. 

 

Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 1 i 2 kwietnia 2019/poniedziałek i wtorek/ 
g.19.00-21.00. w St. Mary & St. Peter Church. Prosimy o zapisy. 

 

 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Na Twoje Słowo                                                

Życie  wielu gorliwych uczniów Chrystusa to ciągle ponawiana odpowiedź na wezwanie z dzisiejszej Ewangelii: 

„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. Czasem, wbrew przyjętym zwyczajom, wbrew sytuacjom, które 

wydają się bez wyjścia, trzeba, jak Piotr, zaufać: „Mistrzu (...) na Twoje słowo”. 

     Czy można żyć na co dzień Słowem Bożym? Prorok Jeremiasz - palony wewnętrznym ogniem - stale 

przepowiadał słowo Boga. Ono było jego codziennym pokarmem; raz słodkim jak miód, a innym razem gorzkim 

jak piołun . Gorzkie było również słowo dla mieszkańców Jerozolimy, których prorok wzywał do ucieczki z miasta 

i zmiany sposobu życia. Jego wyrocznia dla Jeruzalem była ostra jak miecz, ujawniała wady i grzechy: „To miasto 

kłamstwa, sama w nim nieprawość (...). Gwałt i ucisk - dają się w niej słyszeć, choroba i rany - oto, co jest stale 

przed moim obliczem. Strzeż się, Jerozolimo, bym się nie odwrócił od ciebie...”. Mieszkańcy Świętego Miasta nie 

usłuchali Jeremiasza, podobnie jak i wielu innych proroków, nie przyjęli również Chrystusa, który płakał na jego 

widok. Słowo Boże, choć czasem rani i boli, w ostateczności jest lekarstwem, które niesie zbawienie. Jest tylko jeden 

warunek! Słowa trzeba wysłuchać, zachować je i wprowadzić w życie. Przypomniał o tym Jezus swoim uczniom , 

a Paweł gminie w Koryncie. O tym, jak trudno żyć na co dzień Słowem Bożym, przekonał się pierwszy z Apostołów. 

Nad Jeziorem Galilejskim Szymon spontanicznie odpowiedział na wezwanie Pana. Jednak dopiero pod wpływem 

obfitego połowu do końca zrozumiał, jak wymagające czeka go zadanie. Piotr przekonał się, że trudno przyjąć Słowo 

Boże, jeśli nie ma się czystego serca. Stąd jego akt skruchy i wyznanie: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 

grzeszny”. Piotr zrozumiał też, że Słowo Boże musi stale wprawiać w zdumienie, jak „połów ryb, jakiego dokonali”. 

Odkrył, że do przyjęcia Słowa Bożego i przekazywania go innym potrzeba odwagi: „Nie lękaj się, odtąd ludzi 

będziesz łowił. 

 


