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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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786
e-mail: jacter24@gmail.com ; www.parafiajersey.org.uk
Czytanie z Księgi Rodzaju 22, 1-2. 9-13. 15-18;
PSALM: W krainie życia będę widział Boga;
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 8, 31b-34;
Ewangelia według św. Marka 9, 2 – 10;

Niedziela
28.02.2021

LITURGIA TYGODNIA – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK B
St.Mary&St.Peter’
W intencji Poli Sztejenka z podziękowaniem za łaskę chrztu św. z prośbą o
Boże łaski dla niej i całej rodziny
9.00
Śp. Irena Święch
18.00

Poniedziałek
1.03.2021

7.15

Wtorek
2.03.2021

7.15

Środa
3.03.2021

7.15

Czwartek
4.03.2021

7.15

Piątek
5.03.2021

19.00

Sobota
6.03.2021

7.15

Intencja wolna
Intencja wolna
Intencja wolna
O łaskę życia wiecznego dla przedwcześnie urodzonego dziecka

18.00
Niedziela
7.03.2021

Intencja wolna

Intencja wolna
Za dusze w czyśćcu cierpiące

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK B
W intencji Jana Fryz z okazji 70 rocznicy urodzin o łaskę zdrowia i Boże
St.Mary&St.Peter’ błogosławieństwo
9.00
Śp. Józef Kuczma i zmarli z rodziny Kuczma
18.00

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 –21.02.2021 - £ 342.00 , Na potrzeby parafii na konto – 160.00 £ 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 ***

1. Drodzy Parafianie
W związku z ogłoszeniem rządu Jersey nastąpiła zmiana liczby osób uczestniczących we Mszach św. z
20 na 40 osób.
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.
a o 17.30 Nabożeństwo Gorzkich Żali.
Proszę o przestrzeganie obostrzeń pandemicznych: dystans i maseczki podczas obecności w kościele.
Dziękuję za wyrozumiałość i niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki
2. W czwartek 4 marca święto Św. Kazimierza, królewicza.
3. W tym tygodniu:
- pierwszy piątek miesiąca.
Nie ma katechezy dla dzieci przygotowujących się do I komunii świętej.
Spowiedź św. od godziny 18.00.
- pierwsza sobota miesiąca – Msza św. o godzinie 7.15.
POCHYLENI NAD SŁOWEM BOGA
W kolejną niedzielę Wielkiego Postu wchodzimy na szczyt Taboru, aby wraz z Chrystusem
przemieniać się z nadzieją na życie wieczne. Nie sposób zejść z Taboru bez podstawowego daru wiary
chrześcijańskiej, którym jest nadzieja. Ona zawsze jest oczekiwaniem dóbr przyszłych, do których
granicą będzie tajemnicze wypowiedzenie prawdy o zmartwychpowstaniu. Dlatego nadzieja wiary
chrześcijańskiej jest związana z pragnieniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał
człowiekowi w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Można więc powiedzieć, że każdy z nas zanurzony w
tajemnicę życia Jezusa jest jakimś wielkim spodziewaniem się Boga, który przychodzi do nas w
teraźniejszości. Nadzieja jest dla nas nie tylko spodziewaniem się jakiejś przyszłości – jest także
nowym sposobem tłumaczenia świata, który w oczach chrześcijanina otrzymuje nowy sens. Nadzieja
uczy interpretacji zdarzeń świata i siebie samego według wyższego Boskiego sensu. Miłość
ukrzyżowana i zmartwychwstała w Chrystusie przekłada wszelki język beznadziei, kłamstwa i
grzechu na mowę i wyznanie pełne nadziei. Bo nadzieja złożona w Chrystusie nigdy nie zawodzi i nie
zdradza człowieka. Toteż w życiu chrześcijańskim nie ma takich sytuacji, które mogłyby nas uczynić
ludźmi bez nadziei.

