
26.02.2017 Jersey Nr.9 

        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 2,7-9;3,1-7 
PSALM: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni  
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian  5,12-19  
Ewangelia według św. Mateusza 4,1-11 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  8  Niedziela Zwykła       A 

   Niedziela 
  26.02.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski dla Henia  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 

 Poniedziałek 
   27.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

    Wtorek 
   28.02.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
  Popielcowa 
   01.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Aniela  Tomaszewska  od  Marii 

      Piątek 
   03.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz prowadzenie Ducha 
Świętego do jeszcze bliższej relacji z Bogiem dla Pawła od przyjaciółki 
Doroty                                                  Po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA 

      Sobota 
   04.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
 

                                                                                   1  Niedziela  Wielkiego Postu      A 

   Niedziela 
  05.03.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski dla córki Apoloni od 
rodziców 

     St. Thomas 
           19.30 

+ Maria Karwowska  od Klaudii Smith z rodziną  
                                                                                   g.19.15 GORZKIE ŻALE 

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 – 19.02.2017 - £ 459.50  Na  potrzeby parafii: -  Joanna B. - £ 100.   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 ***  

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. 

   1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. 

Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest 

podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień 

zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, 

umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie. 

2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i 

wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa 

innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. 
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3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, 

szczególny czas Wielkiego Postu. Msza Święte tego dnia o godz. 19.00 w St. Mary 7 St. Peter. Zewnętrznym znakiem 

naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem 

wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się 

obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak 

krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy 

–  a służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego.  Taca w tym dniu będzie przeznaczona jako  jałmużna wielkopostna i przeznaczona na wsparcie finansowe 

naszej parafii. 

4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu 

jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje 

wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia 

się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

5. W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób 

przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po 

zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę 

adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej 

wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. 

Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszo piątkowej 

spowiedzi św. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami.  

7. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem 

udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. 

Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. 

Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały 

naród litewski. 

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. 

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. g.17.30  katecheza dla dzieci komunijnych.  

                                                                            POWIZYTACYJNE   REFLEKSJE 

     W naszym życiu przeżywamy różnego rodzaju wizyty, odwiedzamy rodziny, przyjaciół, znajomych. W naszej Parafii 
skończyłem wizytę duszpasterską nazywaną kolędą. Przyjęcie kapłana jest publicznym aktem wyznania wiary, 
łączności z Kościołem parafialnym, powszechnym i  wspólną modlitwą. Nawiązując do Kodeksu Prawa Kanonicznego 
/ Kan. 524/, można łatwo zauważyć, że czynność taka pozwala kapłanom pracującym w duszpasterstwie lepiej 
wypełnić funkcję pasterza uczestnicząc w troskach i radościach powierzonych im wiernych. Tych wizyt jest sporo 
wśród ludzi chorych np. w szpitalu, lecz parafię stanowią wszyscy w jakikolwiek sposób złączeni z taką wspólnotą. 

     Osobiście nie traktuję tej czynności jedynie jako obowiązku wynikającego z tytułu zajmowanego stanowiska, lecz 
jako przywilej i wyjątkowo miły czas oraz, jako formę liturgii przeżywanej wspólnie z Wami. Oraz  okazję do ożywienia 
życia wspólnoty parafialnej. 

      Chciałbym zatem z te chwile wyrazić Wam wielką wdzięczność. Za niezwykłą życzliwość , miłe słowa, cenne uwagi, 
ofiary pieniężne, smaczne posiłki, za  wszystko co stanowi i jest wyrazem waszego otwartego serca, wrażliwości i 
duchowego piękna. Pragnę zatem wraz z modlitwą powiedzieć - Bóg zapłać! Tych parafian, którzy tego sobie życzą 
by pobłogosławić dom, zawsze jest taka możliwość  w ciągu roku   w dowolnym czasie, proszę tylko  zadzwonić lub  
wysłać e-mail z adresem i telefonem, aby  ustalić wizytę . Dziękuje serdecznie. - Ks. Proboszcz Wiesław Duracz. 

*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. 


