
         18.02.2018 Jersey Nr.7 

        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  Rodzaju 9,8-15 
PSALM: Drogi Twe Panie, to łaska i wierność  
Czytanie z 1 Listu  świętego Piotra  Apostoła  3,18-22                                                                            
Ewangelia według św. Marka 1,12-15 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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                                                                                                                                                                             

       Piątek 
   23.02.2018 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                                                                                                                          

      Sobota  
   24.02.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                                                                                                                          

                                                                                           2  Niedziela  Wielkiego Postu   B 
Niedziela 

25.02.2018 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę dla  Amelii 
Hollis  od  dziadków                                                                                                                                                                             

St.Thomas                                 
19.30 

+ Jan Szkodziński  /Msza gregoriańska/                                                                                                                                                                                          

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 – 11.02.2018 - £ 435.96    Środa Popielcowa £ 188.27 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 ***   

 
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. 
 
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. 
 
25 lutego 2018 będzie zebrana druga taca dla Fundacji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski „Ad Gentes”. Dziękujemy za 
złożone ofiary.   

1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu 
katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w 
Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię 
Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi 
krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od początku tego okresu.  



2. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie 
był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.  

3. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal. 
Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:  

*wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy 
przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić 
się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze 
wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość; *w Kościele dniami i okresami 
pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać 
udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki 
całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę 
Popielcową oraz w Wielki Piątek; *Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do 
śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do 
rozpoczęcia 60. roku życia; *dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty 
lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się 
jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Władze kościelne nie zwykły udzielać 
dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.  

4. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 22 II – św. Piotr Apostoł (I w.), pierwszy biskup Rzymu, papież, nauczyciel wiary i 
wierny naśladowca Chrystusa. 
 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. W każdy piątek Koronka do Miłosierdzia 
Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę przed Mszą świętą o g.19.30.  
g.17.30 - katecheza  dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 
 
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. 
Ojciec Twój widzi w ukryciu….. 
Żyjemy w świecie, w którym łatwo usłyszeć pieśń narzekania. Niewielu ludzi dostrzega dobro, niewielu potrafi się nim cieszyć. 
Spróbujmy Wielki Post przeżyć, dostrzegając ukryte dobro. Autentyczne dobro nie chce się manifestować, ono czyni wszystko, 
aby otoczenie go nie dostrzegało. Taka jest natura dobra. Chrystus ukazał nam tajemnicę tego dobra, przeżywając ponad 
trzydzieści lat w Nazarecie, ukrywając swoje dobre, Boskie serce przed oczami ludzi. A przecież każde uderzenie Jego 
Boskiego serca było najpiękniejszym hymnem miłości, jaki kiedykolwiek wznosił się z ziemi. Ileż dobra uczynił w ciągu tych 
lat i nigdzie to dobro nie zostało zapisane. W Wielkim Poście  słyszymy w Ewangelii: „Bóg widzi w ukryciu”. Chrystus wzywa, 
abyśmy czynili dobro w ukryciu. Ludzie mogą dostrzec dobro, ale autor tego dobra winien być nieznany. Takie jest pierwsze 
wielkopostne wezwanie.  Drugie wezwanie zmierza do tego, abyśmy jako dzieci „Ojca, który widzi w ukryciu”, umieli dostrzec 
dobro, które jest obok nas. Tego dobra jest wiele. Słowa, które niedawno były wypowiedziane, posypując wasze głowy 
popiołem: „Pamiętaj, żeś powstał z prochu i w proch się obrócisz”, brzmią jeszcze w naszych uszach. My, Polacy, mamy coś 
takiego w sobie, że dopiero w sytuacji trudnej odsłaniamy głębokie pokłady własnego serca. Ludzie, którzy na co dzień nie 
ujawniają swojej życzliwości, kiedy przychodzi sytuacja trudna, potrafią ofiarować czas, wszystko co posiadają, aby pomóc. 
To jest to ukryte dobro. Spróbujmy przeżyć Wielki Post ze świadomością, że narzekanie jest jak ten popiół, który spada na 
naszą głowę, ale głowa jest bardzo cenna. Ta nasza głowa stworzona na obraz i podobieństwo Boga, w której człowiek 
podejmuje wielkie decyzje, jest cenna. „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, ale zanim się obrócisz w proch, możesz 
dostrzec wiele dobra i możesz uczynić wiele dobra. Ewangelia mówi o trzech wymiarach tego ukrytego dobra. Pierwszym jest 
dyskretny dobry czyn. I to takie proste — mąż dla żony, żona dla męża, dziecko dla rodziców, rodzice dla dziecka — dobry 
dyskretny czyn. Drugim wymiarem jest modlitwa, dyskretna w pracy, w drodze, na przystanku, wstępując do kościoła na trzy 
minuty. I wreszcie post, czyli ofiara. Na piętnaście minut wyłączony telewizor, rezygnacja z kilku papierosów w ciągu dnia, 
z czasu spędzonego na przyjemnej rozmowie. Przeżyjmy ten Wielki Post bez narzekania, z dziękczynieniem za dobro 
otrzymane i dokonane. 
 


