
                                                                                                             24.02.2019 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  1 Księgi  Samuela 26,2-23 
PSALM: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 
Czytanie z  1 Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 15,45-49                                                                  
Ewangelia według św. Łukasza 6,17.27-38 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  7  Niedziela  Zwykła   C 

Niedziela 
   24.02.2019 
 
  

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Marian Dudek w 2 rocznicę śmierci  od syna Łukasza z żoną  

St.Thomas                                                             
19.30 

+ Mark od Anny  

 Poniedziałek  
   25.02.2019 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

     Wtorek  
   26.02.2019 

   St.Mary&St.Peter 
             07.15            

                                                                                                      Intencja wolna  

       Środa 
   27.02.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

      Piątek  
   01.03.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Maria Gabara  w 1 rocznicę śmierci od córki Jolanty  

Sobota                   
   02.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

                                                                                      8  Niedziela  Zwykła   C 

Niedziela 
   03.03.2019 
 
ADORACJA 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Antoni Lizak od córki  Anny  

St.Thomas                                                       
19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski od dobrodziejów oraz o opiekę,  

błogosławieństwo dla nich i Boże prowadzenie od Anny  

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 za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 17.02.2019 - £ 481.28  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. Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

dosięga naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym tygodniu próbę 

wypełnienia przykazania, do którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty.  

2. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w piątek. Podczas Mszy Świętej będziemy przepraszali za wszystkie 

grzechy wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

3. Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej zapraszamy w sobotę na Mszę Świętą o godz. 7.15  

4. W przyszłą, pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

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


5. W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech tego dnia towarzyszy 

nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Po Mszy Świętej wieczornej odśpiewamy „Boże, coś 

Polskę”, zawierzając przyszłość Polski Bożej opiece.  

6. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.  
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. 

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

 
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. 

 

9 i 16 marca 2019  przy kościele św. Tomasza będzie organizowane spotkanie z pracownikami  „Settled 
Team”, którzy wyjaśnią szczegóły rejestracyjne i pomogą chętnym zarejestrować się na miejscu, aby 
uzyskać kartę osoby osiedlonej.  

POCHYLENI NAD EWANGELIA  - Miłość trudna jak chrześcijaństwo. 

Wyobraźmy sobie, że oto dziś staje pośród nas ktoś cieszący się dużym autorytetem społeczno–moralnym i ogłasza 

swój program ideowy: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie 

tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”. Gdyby nawet przemilczał, że chodzi 

jeszcze o nadstawianie drugiego policzka, udzielanie pożyczki bez naliczania procentu i rezygnację z dochodzenia 

swoich praw, ilu ludzi poszłoby za tym człowiekiem? Ilu ludzi potraktowałoby to przesłanie z całą powagą? Czy 

znaleźliby się tacy, którzy dla poparcia tego programu oddaliby swój głos? Nie jest to zwykłe gdybanie ani problem 

czysto teoretyczny. Bo gdyby tacy ludzie się nie znaleźli, to by oznaczało, że po blisko dwóch tysiącach lat nie ma 

już pośród nas prawdziwych chrześcijan. 

   Dość często spotykamy się z wyznaniem: „Jestem chrześcijaninem, ale tylko do momentu, w którym nakłania się 

mnie do miłości nieprzyjaciół”. Ci, którzy tak twierdzą, nie zdają sobie sprawy, że tam, gdzie w ich mniemaniu 

chrześcijaństwo się kończy, tam się ono właściwie dopiero zaczyna. Zdaniem znanego historyka kultury Michaela 

Harta to właśnie przykazanie miłości nieprzyjaciół i wezwanie do zaniechania zemsty stanowi najbardziej 

charakterystyczną dla nauki Chrystusa zasadę etyczną, odróżniającą w sposób najbardziej wyrazisty chrześcijaństwo 

od innych religii i systemów etycznych. Jednocześnie Hart ubolewa, że ten najbardziej oryginalny element nauki 

Jezusa pozostaje wciąż „intrygującą, ale w zasadzie nie zrealizowaną sugestią”. Gdyby to była prawda, byłoby to 

bardzo smutne. 

   Na szczęście historia przytacza wiele świadectw ludzi, którzy właśnie w imię ewangelicznego radykalizmu 

potrafili żyć tą zasadą, jak np. św. Franciszek z Asyżu, Walerian Łukasiński, św. Maksymilian Kolbe, Reinhold 

Schneider i wielu innych. Prawdą jest jednak i to, że we wszystkich wypadkach uznano ich sposób postępowania za 

heroiczny, a nie po prostu chrześcijański. Czym więc należy tłumaczyć nasz opór, by przykazanie miłości 

nieprzyjaciół potraktować jako rzeczywistą dyrektywę moralności chrześcijańskiej, a nie tylko jako tej moralności 

metaforę? 

   Wydaje się, że trudności z zaakceptowaniem tego przykazania wynikają z błędnego rozumienia istoty miłości. 

Rozumie się ją zwykle jako wysublimowane uczucie sympatii do drugiego człowieka, połączone z pragnieniem 

trwania w jego bliskości. Jest rzeczą oczywistą, że tak rozumiana miłość w odniesieniu do nieprzyjaciół jest 

niemożliwa. Skoro bowiem już sama sfera uczuć wymyka się spod kontroli naszej woli, to tym bardziej trudno 

wymusić uczucie sympatii do kogoś, kto mi wyrządza krzywdę, kto jest moim nieprzyjacielem lub wrogiem. Istota 

miłości nie leży jednak w uczuciach, lecz w pragnieniu i urzeczywistnianiu dobra drugiej osoby. 

    W praktyce może to oznaczać danie szansy nawrócenia, podjęcie działań prowokujących do poprawy lub jak by 

to powiedział Norwid – podniesienie nieprzyjaciół „do godności znośnych sąsiadów”. Trzeba więc jasno powiedzieć, 

że dając nam przykazanie miłości nieprzyjaciół Chrystus nie wymaga od nas, byśmy tych nieprzyjaciół lubili i czuli 

do nich sympatię. Chrystus nie każe nam ich lubić, lecz miłować, to znaczy pragnąć ich dobra i starać się to dobro 

urzeczywistniać. 

 


