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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  Syracha 15,15-20 
PSALM: Błogosławieni szukający Boga 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 2,6-10 
Ewangelia według św. Mateusza 5,17-37 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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   

 Poniedziałek 
   13.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Alfreda  Bziukiewicz  od wnuczki  

    Wtorek 
   14.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy 
dzień dla syna Bartłomieja z okazji 17 urodzin od rodziców 

      Środa 
 15.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Franciszek Padalec od Anny Padalec, Brian i Anieli Padalec-Caffrey              
z Bradford  

      Piątek 
   17.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

 Podziękowanie za otrzymane łaski  z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla  pewnej rodziny                                     

      Sobota 
   18.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                   7  Niedziela Zwykła       A 

   Niedziela 
  19.02.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Stanisława  Magda  w  7 rocznicę śmierci od córki Marii z rodziną  

     St. Thomas 
           19.30 

+ Józef Kuczma w rocznicę śmierci od córki  Klaudii  Smith  z rodziną  

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 – 05.01.2017 - £ 359.89   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 ***  

  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. 

W środę o  g.20.00. zapraszamy na różaniec. Po różańcu spotkanie modlitewne Rodziny 
Szkaplerznej. 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.  

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


Piątek  g.17.30  katecheza dla dzieci komunijnych. PO  KATECHEZIE  SPOTKANIE   Z   RODZICAMI !!! 
 
1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o 

Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej 

miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. 

2. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci 

urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną 

włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów 

na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). 

Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt 

milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 

roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. 

3. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od 

wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez 

codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia 

Chrystusowej Ewangelii.  

4. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć 

męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach 

Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do 

radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą 

nas obdarzył,  

i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna 

miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia. 

*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 – Serce pojednane miłą ofiarą Bogu. 

    Jezus nas zaprasza jako swoich przyjaciół, aby wniknąć w sens Jego nauki. Przychodzi, aby rzucić nowe światło na relację z 

Ojcem. Z Jego i naszym Ojcem. Przychodzi ogłosić Ojca, jako kogoś bliskiego; przychodzi dowartościować serce. Dokonuje 

pewnego przełomu w religijności żydowskiej i pojmowaniu wiary przez faryzeuszy. Wiara i przykazania to coś więcej niż 

zespół zakazów i nakazów. By spełnić przykazania trzeba zaangażować serce. Nie wystarczy od kreski do kreski wypełnić 

zewnętrznie nakazy, ale trzeba kochać, wejść w relację. Jezus głosi uzdrowienie relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Bóg 

nie jest prawnikiem i „bezdusznym” sędzią. Bóg jako Miłość domaga się miłości i tylko miłość rozumiana jako przebaczenie, 

pojednanie, ofiarowanie siebie do końca jest wypełnieniem przykazań i budowaniem relacji z Bogiem. Nauka Jezusa, 

ewangelia i chrześcijaństwo nie są prawniczym systemem zakazów i nakazów, ale są drogą miłości serca. 

Jezus wzywa nas, by się zainteresować własnym sercem, to serce może być twarde i opanowane przez grzech, a może być 

skruszone i kochać Ojca w niebie. Jezus przychodzi, by dać nam nowe serca – mocą swojej Ofiary na krzyżu i 

zmartwychwstania. Jezus nas zaprasza, byśmy często schodzili do serca i przez modlitwę i miłość czynili to serce 

skruszonym, pojednanym i bliskim Ojcu. Bóg się domaga relacji serca, a nie tylko „bezdusznego” spełniania nakazów. Z 

mentalności niewolników prawa czyli zakazów i nakazów, chce z nas uczynić przyjaciół i dziedziców swoich największych 

darów. To bardzo trudna sprawa, dlatego Jezus poświęca jej tyle miejsca. Jezus wzywa nas do walki ze złem o nowe serce. 

Serce jest tak ważne, bo w nim ściera się życie ze śmiercią, to serce jest pierwszym i najważniejszym polem bitwy dobra ze 

złem. Bóg chce wygrać w moim sercu. Bóg chce, by wygrała miłość, a Jego orężem i moim orężem, naszą wspólną bronią ma 

być pojednanie, przebaczenie, czystość, prostota i pokora. Pozwólmy Bogu królować i zawładnąć w miłości naszym sercem. 

Czuwajmy, by do serca podstępnie nie wkradło się zło! Nie pozwólmy, by stwardniało nasze serce przez brak przebaczenia i 

pojednania i rozmowy z bliźnim. Twarde serce jak kamień nie potrafi kochać. A Bóg odbiera serce kamienne i chce dać nam 

przez Jezusa serce z ciała, serce kochające. Na ziemi póki żyjemy, póki jesteśmy w drodze nigdy nie jest za późno na 

pojednanie. Niech ten apel Jezusa drąży nasze serca. On przychodzi, by razem z nami zmagać się o miłość i w imię Miłości. 

Przykazania są zaproszeniem do kochania. Są zaproszeniem do miłości mądrej, głębokiej i wymagającej, ale jedynie 

prawdziwej. To Bóg jest dawcą życia i dzięki niemu możemy prawdziwie kochać. Gdy w sercu brak Boga, gdy nie ma żywej z 

Nim relacji przez wiarę i sakramenty, do serca powoli zaczyna wprowadzać się śmierć. Umiera łaska dziecka Bożego w 

naszym wnętrzu. Bóg chce odnowy serca i jego zmartwychwstania. Niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa i ma 

być dniem zmartwychwstania serca. Bóg przez swą łaskę objawianą i daną nam za darmo w Jezusie chce i może dać nam 

nowe serce. Potrzeba tylko lub aż – naszego przyzwolenia i oddania się Jemu w modlitwie pełnej zawierzenia. Jezus chce nas 

czynić otwartymi na naszych braci i siostry. On nas posyła do tego świata i wyposaża w nową moc serca. W moc łaski 

pojednania. Niech Komunia Eucharystyczna – żywy Pan, odnowi nasze serca, byśmy patrzyli na przykazania, jako na drogę 



miłości. Niech Komunia będzie chlebem wdzięczności za miłość i powołanie do miłości, niech da siłę, by kochać pomimo 

wszystko i w każdych okolicznościach. 


