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        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  Syracha 27,4-7 
PSALM: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże 
Czytanie z  1 Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 15,54-58                                                                
Ewangelia według św. Łukasza 6,39-45 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  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  

 Poniedziałek  
   04.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

     Wtorek  
  05.03.2019 

   St.Mary&St.Peter 
             07.15            

                                                                                                      Intencja wolna  

       Środa 
   06.03.2019 
  POPIELEC 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 

                                                                                                      Intencja wolna  

      Piątek  
   08.03.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

DROGA KRZYŻOWA                                                                                                                                                                                        

Sobota                   
   09.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

                                                                                      1  Niedziela  Wielkiego Postu   C 

Niedziela 
   10.03.2019 
 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla Natalii 

Kowalczyk z okazji 9 rocznicy urodzin od rodziców i brata  

St.Thomas                                                       
19.30 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla Urszuli          

i Stanisława Choda  z okazji  urodzin od  córki Anny  

g. 19.15 – GORZKIE ŻALE                                                                                                                                                                                        

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 – 24.02.2019 - £ 456.81  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 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. 
 

11.03.2019/poniedziałek/ – g. 19.30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej                      
i Administracyjnej na plebanii. 

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


1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia 

wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. 

Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy.  

2. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msza Święta w Środę Popielcową o godz.19.30. Zachęcamy 

wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, 

oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na 

jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. 

3. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce 

wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.  

4. Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszamy podczas wieczornej Mszy 

Świętej.  

5. Wszystkim jubilatom, solenizantom i paniom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

• 4 III – św. Kazimierz Królewicz (1458-1484), główny patron Litwy i młodzieży litewskiej. 
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.  
W  niedzielę 31 marca   na Mszy porannej w liturgii wezmą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii 

świętej wraz z rodzicami. 

Pochyleni nad Ewangelią – Odpowiedzialność za słowo. 

 

„Z obfitości serca mówią usta." Słowo objawia zawartość serca. Rzadko kto dziś o tym pamięta. Wielu domaga się 

wielkiego szacunku, chcą by, ich ceniono, a sami robią wszystko, by ich lekceważono, a nawet zupełnie odrzucano. 

Wystarczy lekkie podenerwowanie, by z ust pozornie rzecz biorąc kulturalnego człowieka popłynął potok słów 

ordynarnych, gorszących, strasznych. Te słowa płynące z ust mówią o zawartości serca danego człowieka. Wielu 

nie zdaje sobie sprawy, że „z obfitości serca mówią usta". Czym zatem obfituje ich serce, skoro przekleństwa i słowa 

niecenzuralne płyną z niego jak rzeka? Toniemy w brudzie, wylewając na innych zawartość serc. Jak można z ust, z 

których płynie brud, uczynić narzędzie przekazania znaku miłości? Przecież ta miłość jest równie brudna, jak słowa, 

które się z tych ust wydobywają. Tu nie ma usprawiedliwienia. Człowiek sam odpowiada za swoje słowa. Każdy - 

czy chce, czy nie - sam siebie objawia w słowie. Jeżeli serce dobre, to usta mówią dobro, podobnie jak dobre drzewo 

rodzi dobre owoce. Jeżeli natomiast serce jest złe, to i usta przekazują złe owoce. Bywa, że ludzie wypowiadając złe 

słowo, chwytają się za usta, jakby chcieli je wymazać. Tymczasem to nie usta są winne, to serce jest winne. Trzeba 

serce wypełnić pięknem, bogactwem, dobrem. Trzeba serce uczynić skarbcem, z którego właściciel może być 

dumny, a nie śmietnikiem, którego musi się wstydzić. Na ziemi ludzie rozpoznają nas po słowach, a kiedyś według 

słów osądzi nas Bóg. Z każdego słowa zdamy rachunek. Dopiero wtedy będziemy się wstydzić. 

Wsłuchajmy się w swoje własne słowa, bo w nich dostrzeżemy bogactwo lub ubóstwo swego serca. Wsłuchajmy się 

w słowa ludzi stojących obok nas, bo w nich najlepiej dostrzeżemy, kim oni w rzeczywistości są, jaka jest wartość 

ich serca. „Z obfitości serca mówią usta." Z tym łączy się druga sprawa. Bóg zwraca się do nas przy pomocy słowa. 

Kto nie szanuje słowa własnego, nie potrafi docenić słowa Bożego. A jak będzie wyglądać modlitwa człowieka, 

który obraża Boga słowem? Jak usta będące narzędziem zła potrafią wyśpiewać hymn dziękczynienia i uwielbienia 

Boga? Komukolwiek zależy na rozwoju modlitwy uczyni wszystko, by doskonalić wrażliwość swego języka. 

Człowiek rozmodlony nigdy nie wyrzuci przez swe usta słów, których musiałby się wstydzić wobec Boga. Usta są 

ważnym narzędziem modlitwy i nie należy zamieniać ich na wulkan siejący groźną lawiną. Oby to cenne narzędzie, 

jakie otrzymaliśmy od Stwórcy, zawsze przynosiło Jemu chwałę. 


