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Ogłoszenia na czas  25.05.2020 – 7.06.2020  

Data i godzina Eucharystii Intencje Mszalne 

Pn., 25.05.2020, godz. 19.00 
Weston-s-Mare (bez ludu) 

W intencji Parafian, szczególnie ministrantów, grających i śpiewających w 
zespołach, Organistek, czytających Boże Słowo, prowadzących zajęcia z 
dziećmi, Oazy, Katechezy, Należących do Róż Różańcowych, Kościelnych, rodzin 
Kręgu Domowego Kościoła, wpłacających Gift Aid i wszystkich zaangażowanych 

Wt., 26.05.2020, godz. 10.00 
W int. Pauliny o łaskę nawrócenia o dary Ducha Świętego i o ingerencję Bożą w 
rozwiązywaniu trudności i problemów 

Śr., 27.05.2020, godz. 19.00 Intencja przebłagalna za dziadków i innych bliskich z rodziny 

Czw. 28.05.2020, godz. 10.00 
W int. męża Pawła o bł. Boże i o opiekę NMP z ok urodzin 
Int. z Tiverton: Z ok. ur. Anny i Sary, Zofii i Gabryieli o bł. Boże i o opiekę Maryi 
dla całej rodziny 

Pt. 29.05.2020, godz. 19.00 Za śp. tatę Bolesława w 2 rocz. śm.  z int. Anny Janus 

Sob. 30.05.2020, godz. 10.00 Za śp. Daniela Witkowskiego 

Niedziela, Zesłanie Ducha 

Świętego 

31.05.2020, godz. 10.00      

Za + Ryszarda Wojciechowskiego w 1 rok po śmierci 
W int. mamy Zuzanny o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę NMP z int. córki 
Iwony z rodziną 
Z ok. imienin i Dnia Matki za śp. mamę Helenę Rytelewską 
O bł. Boże i dary Ducha Świętego i opiekę Maryi dla córki, męża mamy, siostry i 
braci z int. Ewy 

Pn.1.06.2020, godz. 19.00   

Święto NMP Matki Kościoła -

Odpust w naszej Parafii 

Dziękczynna z ok 25 rocz. śl. Marii i Adama z prośbą o dalsze Bł. Boże, i opiekę 
NMP dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla nich i ich dzieci Piotra, Mateusza, 
Marcina i Pawła 

Wt.2.06.2020, godz. 10.00 
W int. Pauliny o łaskę nawrócenia o dary Ducha Świętego i o ingerencję Bożą w 
rozwiązywaniu trudności i problemów 

Śr. 3.06.2020, godz. 19.00 Za śp. Halinę Masztafiak o łaskę radości w niebie 

Czw. 4.06.2020, godz. 10.00 
Święto Jezusa Najwyższego i 
Wiecznego Kapłana 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki 
Najświętszej dla Róży Różańcowej z okazji 60 r. ur. 

Pt. 5.06.2020, godz. 10.00 
O Boże Bł. i Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Marii 
Sydor z okazji urodzin 

Sob. 6.06.2020, godz. 19.00 Z ok. 11 rocz. śmierci taty Józefa o łaskę nieba dla niego. 

Niedziela, 7.06.2020, godz. 10.00 
Uroczystość Najśw. Trójcy 

O opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego z racji urodzin, zdrowia, łask 
Bożych dla Justyny, Ely Lusy, Marysi i ich rodzin (int. Róży z Yeovil) 



1. Zapraszam do przeżywania Eucharystii za pośrednictwem Internetu na kanale YouTube. Msze św. 
są transmitowane on-line, można znaleźć transmisję wpisując w wyszukiwarce YouTube słowa: 
Parafia Taunton. Po każdej Mszy św. jest krótkie nabożeństwo przy wystawionym Najśw. 
Sakramencie. W Maju po każdej Eucharystii będzie nabożeństwo Majowe. Zapraszam do modlitwy. 
Msze św. i nabożeństwa będą dostępne tylko w czasie rzeczywistym. W czerwcu po Mszach św. 
będzie Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, lub do Najśw. Imienia Jezus 

2. Martwi mnie bardzo to, że niektórzy rodzicie dzieci 1 Komunijnych przestali się interesować 
Pierwszą Komunią i nawet nie puszczają dzieciom filmików poleconych, lub katechez nagranych. I 
wiem, że tu nie chodzi tylko o to, że nie potwierdzają smsem obejrzanej katechezy – ale faktycznie 
jej nie oglądają – Konto YouTube pokazuje ilość wejść na dany filmik a nawet lokalizację urządzenia. 
Przykre to, że nawet we własnych domach nie chce im się włączyć katechezy, to przecież o ich 
zbawienie chodzi. Oczywiście wszystko można uzupełnić, bo te filmiki - katechezy nie kasuję. 
Zawsze można do nich wrócić – do czego zachęcam.  Do Lipca zawieszam przesyłanie Katechez – 
filmików – aby niektórzy mogli odrobić zaległości       

3. Zapraszam dzieci z rodzicami do Oazy przez aplikację Zoom – szczegóły na naszej stronie www… 

4. Zapraszam dzieci do Konkursu „Parafialna wiewiórka” – szczegóły na naszej stronie www… 

5. Dla Róż Różańcowych - Papieska Intencja na Czerwiec:  

-Intencja ewangelizacyjna: Droga serca. 
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. 

-Intencja Parafialna –Módlmy się o ustanie pandemii koronawirusa. 

6. Uczestnicząc w transmisji Mszy św. przez telewizję czy Internet nie możemy przyjąć Ciała Chrystusa 
w Komunii św. Dlatego Papież Franciszek polecił modlitwę, którą nazwał “Aktem Komunii Św. 
duchowej”. Tę, oraz modlitwę św. Tomsza z Akwinu możemy znaleźć na naszej stronie 
internetowej i sobie je wydrukować i odmawiać podczas gdy w transmisji jest Komunia św. 

7. Kancelaria Parafialna nadal będzie nieczynna. W pilnych sprawach można dzwonić, lub pisać smsy. 
Intencję Mszalną można zamówić telefonicznie, lub wysyłając smsa – przy czym intencja będzie 
zamówiona dopiero, gdy osoba zamawiająca otrzyma smsa zwrotnego ode mnie. Gdybym nie 
odpowiedział w ciągu jednej doby, proszę dzwonić i dobijać się do mnie       

8. Najbliższy Kurs Przedmałżeński jest planowany na soboty: 21 i 28 Listopada, oraz 5 Grudnia 2020 w 
godzinach od 19.45 do 21.45. Nie trzeba się wcześniej zgłaszać , Wszystkie pary planujące ślub są 
mile widziane. 
 

9. Jeśli ktoś może i chce wesprzeć finansowo nasza parafię – w ramce poniżej jest podany numer 
konta parafialnego. Dziękuję za każde wsparcie i zapewniam Was ze swojej strony, że też będę 
modlił się za Was w kościele św. Józefa w Weston super Mare. Szczęść Wam Boże  – ks. Wiesław 

10. W najbliższych dniach nie będzie mnie w Weston super Mare, ale Msze św. będę celebrował i 
transmitował zgodnie z tym co w Biuletynie. Proszę zwrócić uwagę na dwie zmiany godzinowe. 
Mianowicie w 1 Piątek Miesiąca (5.06.2020) Msza św. będzie o godz. 10.00, a następnie w 1 Sobotę 
miesiąca (6.06.2020) Msza św. będzie o godz. 19.00. To jedyne zmiany, które z różnych przyczyn 
zostały zrobione. Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i tęsknię za Waszymi twarzami w ławkach i 
przy ołtarzu. 

11. W razie potrzeby Sakr. Namaszczenia Chorych proszę dzwonić do – ks. Zbigniew 07902886532 

KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz, adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road, Weston-s-Mare,   
                    BS23 2EN, tel.01934627329, 07714675188 
Strona internetowa: www.tauntonparafia.co.uk; mail do ks. proboszcza: wigar@op.pl 
Kanał na YouTube: Parafia Taunton 
Konto naszej Parafii PCM TAUNTON: SORT CODE 30-94-57, ACCOUNT NUMBER 02036610 

Lloyds Bank 

mailto:wigar@op.pl

