
19.02.2017 Jersey Nr.8 

        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 19,1-18  
PSALM: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian  3,16-23 
Ewangelia według św. Mateusza 5,38-48 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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  

 Poniedziałek 
   20.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

    Wtorek 
   21.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
 22.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Józef i Maria Nowak od Matyldy i Edwarda Kączkowskiech z Bradford 

      Piątek 
   24.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Kenneth Lee i Norman Ingham od Anny Padalec, Brian i Anieli            
Padalec – Caffrey z Bradford 

      Sobota 
   25.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski dla Brian Caffrey z 
okazji urodzin od Anny Padalec i żony Anieli z Bradford 

                                                                                   8  Niedziela Zwykła       A 

   Niedziela 
  26.02.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski dla Henryka z okazji 
2  urodzin od rodziców 

     St. Thomas 
           19.30 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski  oraz  rozwiązanie 
pewnej sprawy i opiekę Matki Bożej dla matki i syna 

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 – 12.02.2017 - £ 422.03     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 25 lutego 2017, wszystkich  Parafian, którzy nie wypełniali 

jeszcze deklaracji przynależności do parafii, proszę o wypełnienie nowego formularza i podanie aktualnych 

danych w celu ustalenia wizyty. Dla tych, którzy chcą się spotkać w celu błogosławieństwa mieszkania, domu, 

wspólnej rozmowy,poza tym terminem,  jest zawsze taka możliwość w dowolnym czasie. Wystarczy zadzwonić 

lub napisać sms,  e-mail, aby ustalić wizytę. 

 

     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. 

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania  

i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina 

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


i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i 

nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.  

 2. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu 

obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę 

Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem 

pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci 

św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła 

powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: 

Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym 

obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: *23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, 

ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy 

chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach 

przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169. 

W środę o  g.20.00. zapraszamy na różaniec. Po różańcu spotkanie grupy modlitewnej 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.  
Piątek  g.17.30  katecheza dla dzieci komunijnych.  
 
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  
 

13 marca 2017/poniedziałek/ o g.19.30 zapraszam na zebranie Parafialną Radę Duszpasterską                                         

i Administracyjną. Jest to zebranie podsumowujące cały rok pracy. Spotkamy się w sali przy 

kościele. 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ  –  Nie stawiajcie oporu złemu... 

Zasadę: „Oko za oko, ząb za ząb” uważamy dziś za szczyt zawziętości i barbarzyństwa. Jednak w czasach starożytnego Izraela 

prawo to było nowatorskim wyrazem sprawiedliwości, a wręcz miłosierdzia: gdy ktoś wybije ci ząb, możesz mu wybić jego, 

ale pamiętaj, żeby nie wybić mu wszystkich zębów. Wybij tylko jeden! Możesz zrekompensować sobie doznane zło, ale tylko 

w takiej mierze, w jakiej sam go doświadczyłeś – ni mniej, ni więcej. 

W dzisiejszej ewangelii Jezus nie zachęca do rezygnacji z oporu wobec zła. Zachęca raczej do tego, abyśmy inaczej na nie 

spojrzeli i szukali innych rozwiązań niż odwet i rewanż. 

 „Jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”.Uderzenie w twarz nie tyle powoduje ból fizyczny, ile dotyka 

naszej godności. Jezus, zachęcając do nadstawienia drugiego policzka, mówi: twoja godność tkwi głębiej niż to, co zewnętrzne, 

i nikt nie jest w stanie ci jej odebrać, nawet jeżeli cię uderzy w twarz. Dlatego śmiało możesz nadstawiać drugi policzek, gdyż 

nikt nie może ci odebrać szacunku. 

„Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz”. W tych słowach Jezus odwołuje się do 

ówczesnych zwyczajów. W orzecznictwie starożytnego Izraela dłużnikowi można było przed sądem odebrać wszystko, aby 

zrekompensować swoją stratę. Nie można było wziąć tylko płaszcza, który był jego jedyną ochroną przed chłodem nocy. Jezus 

mówi: nie trzymaj się kurczowo nawet tego, co jest twoją ostatnią deską ratunku, ale całą swoją ufność pokładaj w Bogu. On 

się o ciebie troszczy, dlatego możesz oddać nawet płaszcz. 

„Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące”. Takie były realia rzymskiej okupacji Izraela. Każdy Rzymianin 

jako okupant miał prawo zmusić Izraelitę do przejścia z nim jednej mili, czyli około tysiąca kroków. Można sobie wyobrazić, 

jak czuł się Żyd zmuszony do pokazywania drogi lub dźwigania ciężkiego bagażu Rzymianina. Jezus naucza: nikt nie jest 

w stanie odebrać ci twojej wolności, nawet jeśli jesteś w sytuacji przymusu albo zewnętrznej niewoli. Dlatego możesz 

swobodnie, z dobrego, nieprzymuszonego serca, przejść dwa tysiące kroków. Może wtedy nieprzyjaciel stanie się twoim 

przyjacielem ?   


