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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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786
e-mail: jacter24@gmail.com ; www.parafiajersey.org.uk
Czytanie z Księgi Hioba 7, 1-4. 6-7;
PSALM: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu;
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 9, 16-19. 22-23;
Ewangelia według św. Marka 1, 29 – 39;

Niedziela
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LITURGIA TYGODNIA – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B
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Niedziela
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Śp. Władysław Papiernik /greg./

Śp. Władysław Papiernik /greg. – 30 ostatnia/
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6 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B
O pokój i miłość oraz błogosławieństwo w rodzinach Panu Bogu
wiadomych
Śp. Janina i Leonard Wierzbowscy

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie zapraszam i proszę o wypełnienie
przygotowanego formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.
*W każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję
firmie transportowej J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii.
OFIARY: Ofiary dla parafii –31.01.2021 - £ 301.00 , Na potrzeby parafii na konto – 220.00 £ Jeżeli ktoś z Parafian
pragnie złożyć ofiarę czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY. Można też wpłacić
bezpośrednio na konto: Polish Catholic Mission Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim
ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.
*** OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE ***

1. Drodzy Parafianie
W Mszach św. niedzielnych może uczestniczyć max. 20 osób (+ 5 osób służby liturgicznej) w związku
z wprowadzonymi przez rząd Jersey obostrzeniami.
Msze św. niedzielne są sprawowane
w kościele St. Mary and St. Peter w następującym porządku:
Sobota
godz. 18.00 (liturgia niedzielna)
Niedziela godz. 9.00
godz. 18.00
Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać w ciągu tygodnia, wysyłając sms na numer 0 7797 77 87 86
z podaniem imienia i nazwiska, dnia, godziny i liczby osób.
Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy św. online z naszego kościoła.
w każdą niedzielę o godzinie 9.00 i 18.00
https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber
Codziennie można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 7.15 od poniedziałku do czwartku
Również w każdy piątek w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia
we Mszy św. o godzinie 19.00.
Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej.
Proszę o przestrzeganie obostrzeń pandemicznych: dystans i maseczki podczas obecności w kościele.
Dziękuję za wyrozumiałość i niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki
Na stronie parafii można się zapoznać z podsumowaniem finansowym parafii za rok 2020 otwierając
załączony plik. Bóg zapłać za Wasze wsparcie.
2. Katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św. w najbliższy piątek 12 lutego:
16.30 – I grupa
17.30 – II grupa.

ŚWIATŁO EWANGELII
Myślenie wielu współczesnych ludzi jest przeniknięte przekonaniem, że w życiu nie będzie problemów,
nie będzie cierpienia, kłopotów i trudu. Świat reklam pokazuje, jak wiele jest rzeczy, które mogłyby
nas uszczęśliwić. Zaczynamy gonić za coraz wyższym standardem życia, szukamy przyjemności i
wygody, przekonani, że będzie coraz lepiej. To jest, niestety, wielka fikcja. Będzie gorzej. Starzejemy
się, będziemy chorować i będziemy umierać. Każdy – czy chce, czy nie – będzie miał taki czas, o którym
mówi pierwsze czytanie.
Ewangelia ukazuje Jezusa, który wyrzuca złe duchy, uzdrawia teściową Piotra, wielu chorych
uzdrawia, ale nie wszystkich. Nie ma wątpliwości, że uzdrowieni powtórnie zachorowali, nawet
wskrzeszony Łazarz umarł. Nie o to więc chodzi w chrześcijaństwie, by życie było bezproblemowe.
Życie jest jak podróż przez bezdroża – pełne przeszkód, pułapek, w dodatku poruszamy się jak w
ciemności, nie wiedząc, co będzie za następnym zakrętem. Wiara jest jak światła reflektorów w naszym
pojeździe. Dopóki świecą reflektory, damy radę – pomimo trudności i przeszkód. Jeżeli jednak światła
zgasną, dalsze poruszanie się jest prawie niemożliwe i będzie bardzo ryzykowne.
Jezus o swojej misji mówi, że na to przyszedł, aby nauczać, głosić Ewangelię. Św. Paweł Apostoł wprost
mówi: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Czym zatem jest Ewangelia? Jest zbawczym orędziem,
jest dobrą nowiną: Jest Bóg, który kocha każdego przeogromną, bezwarunkową miłością. Bóg nie
przestaje kochać grzesznika. Ta miłość Boga jest objawiona w krzyżu Jezusa Chrystusa. Tak nas kocha
Jezus, że poszedł i zajął miejsce, które się nam należało, umarł i zmartwychwstał nie po to, by nas
oskarżać, ale żeby nas usprawiedliwić, jeżeli przyjmiemy dar Jego miłosierdzia w sakramencie
pojednania. Skoro Jezus nas nie oskarża, przestańmy więc my oskarżać innych i wypominać im błędy.

Żonie, mężowi, dzieciom, księdzu, innym ludziom. Przestańmy również oskarżać samych siebie,
przebaczajmy sobie samym nasze pomyłki i życiowe błędy.
Dobra Nowina jest taka: Nie umierasz, wyjdziesz z ciała i przejdziesz do nowego, wspanialszego życia.
Wrócimy do domu Ojca, do pokoleń naszych przodków, którzy na nas czekają. „W domu Ojca mego
jest mieszkań wiele” – mówi Jezus (J 14, 2). A ciało nasze jak zużyta książka pójdzie na przemiał, aby
zostało z prochu ziemi wskrzeszone w takim kształcie, jak chciał Bóg w raju, przed upadkiem w grzech.
Bez niepełnosprawności, bez mankamentów, doskonałe, przebóstwione.
Światło Ewangelii jest nam potrzebne po to, aby żyć tak, by dobrze przeżyć śmierć. Zainwestować w
wieczność. Zadbać o zbawienie i życie wieczne dla nas i dla świata, w którym żyjemy.

