
21.02.2021 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Księgi Rodzaju 9, 8-15; 
PSALM: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność; 
Czytanie z Pierwszego Listu  św. Piotra Apostoła 3, 18 – 22; 
Ewangelia według św. Marka 1, 12 – 15; 

                           LITURGIA   TYGODNIA – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK B 

   Niedziela 
  21.02.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji rodziców oczekujących dziecka oraz szczęśliwe jego narodziny 

18.00 W intencji rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo 

 Poniedziałek 
  22.02.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 
 

7.15 

W intencji Eryki z prośbą o Boże łaski i błogosławieństwo oraz światło 
Ducha Św. w nauce 

Wtorek 
   23.02.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

7.15 
 

Intencja wolna 

Środa 
24.02.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
 

19.00 
           

Intencja wolna 

Czwartek 
25.02.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
             7.15 

Intencja wolna 

     Piątek 
  26.02.2021 

    

 
19.00 

W intencji Natalii z okazji 11 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 

Sobota 
27.02.2021 

 
18.00 

Śp. Stanisława Borek 

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK B 

   Niedziela 
   28.02.2021 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

W intencji Poli Sztejenka z podziękowaniem za łaskę chrztu św. z prośbą o 
Boże łaski dla niej i całej rodziny 

           18.00 Śp. Irena Święch 

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 –15.02.2021 - £ 390.00 ,   Na  potrzeby parafii na konto – 105.00 £     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 ***  

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


1. Drodzy Parafianie 

W związku z ogłoszeniem rządu Jersey z dnia 12 lutego nastąpiła zmiana liczby osób uczestniczących 

we Mszach św.  z 20 na 40 osób. Obowiązywać on będzie od 17 lutego (Środa Popielcowa) 

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.  

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 

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 w czasie Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej . 

 

W każdą sobotę o godzinie 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość indywidualnej 

adoracji i spowiedzi św.  

 

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 26 lutego 

I grupa o godz. 16.30 

II grupa o godz. 17.30  

 

3. Swoje słowo i refleksję na okres Wielkiego Postu skierował do nas Ks. Prał. Stefan Wylężek – Rektor 

Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii. List zostanie odczytany w czasie Mszy św. w 1 Niedzielę 

Wielkiego Postu i z jego treścią można się zapoznać na stronie internetowej parafii.  

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM BOGA 

 

W II czytaniu widzimy zestawienie uniwersalnego zbawienia w Chrystusie z arką Noego, w której 

„niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę”. To uratowanie przez wodę za czasów 

Noego stanowi znak sakramentu chrztu: „teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona 

[woda] we chrzcie...”. Chrzest jest zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i jako taki 

stanowi nieodwołalne przymierze z Bogiem. Chrztu nie można wymazać. Pozostawia on niezatarte 

znamię (charakter). Niezatarte, tak jak nieodwołalna jest wierność Boga. Człowiek ochrzczony może 

jednak wybrać zaprzaństwo, odwrócenie się od Boga plecami. By tak się jednak z nami nie stało, 

trzeba czasem wyjść na pustynię, to znaczy podjąć walkę – mocą Ducha – z szatańskim kuszeniem w 

nas i wokół nas. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”. Pozwólmy i 

my w okresie Wielkiego Postu wyprowadzać się na pustynię, gdzie poznając własną kruchość, 

możemy jeszcze bardziej poznać miłość Boga i poczuć się wspomaganymi przez Jego aniołów. Co 

konkretnie znaczyłoby wyjście na pustynię? To m.in. podjęcie klasycznych uczynków: modlitwy, 

postu i modlitwy.    

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber

