
• Drodzy Rodzice! 
Polska Szkoła Sobotnia w Weston – super - Mare rozpoczęła zapisy na rok 
szkolny 2019/2020. Zapraszamy dzieci w wieku 3-13 lat. Szczegółowe 
informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: 
www.polskaszkolaweston.com oraz pod numerem tel. 07447282 338.  
       

• Podziękowania –  Dziękuję za ofiary na tacę w niedzielę (28.07.2019) wyniosła: 
Bridgwater (£50,50), Weston-s-Mare (£108.00), Taunton (£169.70), Yeovil 
(£103,22), w niedzielę (4.08.2019): Bridgwater (£70,55), Weston-s-Mare 
(£61.10), Taunton (£115.35), Yeovil (£66,45). Serdeczne Bóg Zapłać również 
tym, którzy zrobili przelewy bezpośrednio na Gift Aid.  
 

• Zapisy na kurs przygotowawczy do 1 Komunii 2020 będą trwały od 1.06.2019 do 
1.09.2019. Zapisywać dzieci mogą rodzice osobiście podczas Kancelarii. Dzieci 
powinne być ochrzczone (dlatego proszę o dostarczanie metryk chrztu), oraz 
mieć ukończony 7 rok życia. Pierwsze spotkania, katechezy rozpoczną się już w 
drugą niedzielę września. 
 

• Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem chrzestnym 
odbywają się po niedzielnych Mszach św. Najbliższa katecheza odbędzie się: 
17-18.08.2019; 21-22.09.2019 
 

• Podany w Biuletynie telefon służy do spraw pilnych – np. prośba o namaszczenie 
chorych dla umierającego, lub zgłoszenie pogrzebu. Wszystkie inne sprawy – 
np. chrzest, zaświadczenia, ślub, nauki do 1 Komunii, Bierzmowania – itp. 
proszę, aby rozmawiać o tym w kancelarii, która jest czynna po każdej Mszy św.  
(najczęściej w zakrystiach).  
        P.S. Jeśli ktoś dzwoni na numer księdza, (to może teraz zabrzmi banalnie, 
ale piszę bo niektórzy nie wiedzą jak zacząć) – zaczynamy rozmowę od 
chrześcijańskiego pozdrowienia np.: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”, lub „Szczęść Boże”, nazywam się…itd.  Życzę wszystkim jednak, aby 
nie musieli dzwonić, aby wszystkie sprawy były piękne i przyjemne😊 
 

 

BIULETYN 
 

           Polskiej Parafii pw. Matki Kościoła 

         w Taunton, Weston-super-Mare, Bridgwater, Yeovil 
 

Polish Catholic Mission in England and Wales (Parish Mother of the Church in 
Taunton, Weston-s-Mare, Bridgwater and Yeovil) 

Registered Charity Number 1119423 
      

      Ogłoszenia na czas  10.08 – 25.08.2019 
 

 

SENTENCJA: Boże Ojcze, który nie wahałeś się oddać swojego Syna, jakże nie 
miałbyś mi dać wszystkiego w Nim! Pomóż mi zachować czujność serca, abym 
zawsze był wdzięczny za udzielone dary. 
 

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 
Ośrodki duszpasterskie: 
1.BRIDGWATER; Saint Joseph, 9 Binford Place, TA6 3NJ; Sobota 18.30. 
2.WESTON-SUPER-MARE; Saint Joseph, Camp Road, BS23 2EN,  
MSZE NIEDZIELNE: 9.30 (w tygodniu Śr. i Pt. o 19.00, Czw. 10.00) 
3.TAUNTON; St George’s; Billet Street, TA1 3NG; MSZE NIEDZIELNE: 12.30. 
4.YEOVIL; The Holy Ghost; 73 Higher Kingston, BA21 4AR; MSZE NIEDZIELNE: 16.30. 
Osoba odpowiedzialna za Safeguarding and child protection:  
Magdalena, tel.: 07564179228; e-mail: mbkrzyzak@gmail.com 
Konto naszej Parafii PCM TAUNTON: SORT CODE 30-94-57, ACCOUNT 

NUMBER 02036610 Lloyds Bank 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż 
spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i 
dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb 
niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo 
gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra 
wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących 
swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 
nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, 
gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do 
stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby 
gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do 
nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?" Pan odpowiedział: "Któż 
jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją 
służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, 
którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam 
wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w 
sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym 
jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie 
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu 
miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie 
przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, 
który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. 
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele 
powierzono, tym więcej od niego żądać będą".  (Łk 12, 32-48) 

http://www.parafiataunton.co.uk/
http://www.parafiataunton.co.uk/


 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  na najbliższe dni 

Sr. 14.08- Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika 
Czw.15.08- Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
So. 17.08 – Wspomnienie św. Jacka kapłana 
Wt. 20.08 -Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 
Śr. 21.08 – Wspomnienie św. Piusa X papieża 
Czw. 22.08 – Wspomnienie NMP Królowej 
So. 24.08 – Święto św. Bartłomieja Apostoła 
 

Ogłoszeń ciąg dalszy: 

• Zapraszam w każdą środę do Weston-s-Mare po Mszy św. na nabożeństwo 
ku czci św. Józefa – małżonka Najświętszej Marii Panny z Nazaretu, 
Oblubieńca Maryi, Opiekuna Świętej Rodziny. Św. Józef jest uznany za 
patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci. 

• Zapraszam w każdy Piątek na Adorację Najśw. Sakramentu od godz. 18.30 w 
Weston-s-Mare 

• Zapraszam do Sakramentu Pokuty 30 minut przed każdą Eucharystią 
• Zapraszam na Pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie – 

jedynym zatwierdzonym przez Watykan miejscem objawień NMP w Polsce. 
Pielgrzymka jest planowana od pn. 30.09 (wylot z Bristolu o 8.40)- do 
czwartku 3.10.2019 (powrót do Bristolu o godz. 16.50) Po bliższe informację 
proszę kontaktować się osobiście po Mszach św. w zakrystiach. 

• Przypominam że chrzestnym, lub chrzestną może zostać osoba która jest 
ochrzczona w Kościele Rzymskokatolickim, po sakramencie Bierzmowania, 
oraz prowadzi życie zgodne z wiarą, to znaczy nie żyje w grzechu jakim jest 
np. konkubinat.  Każdy kto chce ochrzcić dziecko powinien najpierw odbyć 
katechezę przed chrzcielną – takie katechezy są w naszej Parafii jeden raz w 
miesiącu po Eucharystiach – daty podane są na następnej stronie. 

• Na prośbę kilku Parafian w Sobotę i Niedzielę 24 i 25 Sierpnia będzie u nas 
błogosławieństwo pojazdów ku czci św. Krzysztofa. (Spóźnione, lecz miało 
ono być podczas mojego urlopu…) 
 

• Kawał Tygodnia: Syn skarży się ojcu: Tato poznałem fajna dziewczynę, ale 
miała straszne wymagania. Zapytała mnie: „Studiujesz na SGH” – „Nie” - 
„Masz Mercedesa?” – „Nie” - „A twój dom ma dwa piętra?” – „Nie”. No i 
mnie rzuciła. No wiesz, synek – mówi ojciec – oczywiście możesz rzucić 
Oxford i przenieść się na SGH. Możesz też sprzedać swoje Ferrari i kupić 
Mercedesa… Ale wyburzać dla jakiejś dziewczyny trzy piętra, to już 
zdecydowana przesada! 
 
Wszystkim modlącym się życzę, aby Bóg się zlitował i udzielił łask o które się 
modlą. Pozdrawiam dziękując za wszelkie oznaki życzliwości – ks. Wiesław 

Sobota, 10.08.2019 
Bridgwater 18.30 W int. Ewy i Zdzisława z ok. 35 rocz. śl. 

Niedziela XIX C 
11.08.2019 
Weston-s-Mare, 09.30 

O potrzebne  łaski dla rodziców Ireny i Bogdana, 
oraz Tadeusza 

Taunton, 12.30 
1.Z ok ur. syna Mateusza o Bł. Boże i op. NMP 
2. O bł. Boże dla Moniki i Tomasza w 
podziękowaniu za wszelkie dobro z int. przyjaciół 

Yeovil, 16.30 W rocz. śl. Pauliny i Krzysztofa o dalsze Bł. Boże i 
opiekę  NMP 

Pn.,12.08.2019 (bez ludu) W int. Parafian 
Wt., 13.08.2019 (bez ludu) Za śp. Jadwigę Górnicką o pokój dla jej duszy 
Śr., 14.08.19  
Weston-s-Mare, 19.00 W 7 rocz. śm. taty Stanisława o pokój dla duszy 

Czw., 15.08.19 
Wniebozwięcie NMP 
Weston-s-Mare, 19.00 

Za dusze w czyśćcu cierp. z rodz. Skakuj i Kalejta 

Piątek, 16.08.2019  
Weston-s-Mare 19.00 

W int. Piotra z prośbą o wyjście z nałogów i o 
potrzebne łaski i opiekę NMP 

Sobota, 17.08.2019 
Bridgwater, 18.30 

Z ok. 20 rocz. śl. Danuty i Dariusza Łukasik o 
dalsze bł. Boże i opiekę NMP także dla ich dzieci 

Niedziela, XX zwykła C 
18.08.2019 
Weston-s-Mare, 09.30 

W int. Magdaleny i Łukasza z ok. rocz. ślubu  o 
dalsze bł. Boże i opiekę NMP 

Taunton, 12.30 Za duszę w czyśćcu cierpiące 

Yeovil, 16.30 
W 1 rocz. śl. Pauliny i Krzysztofa Ratajczak, oraz 
w 45 rocz. śl. Teresy i Wojciecha – dziękczynna z 
prośba o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP 

Pn., 19.08.19 (bez ludu) W int. Parafian 

Wt., 20.08.19 (bez ludu) W int dziękczynnej Maryi za opiekę i z prośbą o 
przebaczenie  

Śr.,21.08.19 
Weston-s-Mare 19.00 

Do NSPJ o uwolnienie z nałogów, agresji, 
kłamstwa, kłótni, obojętności i chciwości 

Czw., 22.08.19 
Weston-s-Mare, 10.00 

Za ++ Teresę i Klemensa Sierak, oraz ++ z rodz. I 
dusze w czyśćcu cierpiące 

Piątek, 23.08.2019 
Weston-s-Mare 19.00 Za śp. Mirosławę Kończalską w 30 dz. po śm. 

Sobota, 24.08.2019 
Bridgwater, 18.30 W int. mamy Danuty o bł. Boże i opiekę NMP 

Niedziela, XXI zwykła C 
25.08.2019 
 –Weston-s-Mare, 09.30 

Dziękczynna za 9 lat małżeństwa Justyny i 
Łukasza, oraz błagalna za szczęśliwe rozwiązanie 
i bł. Boże dla całej rodziny 

Taunton, 12.30 Int. dziękczynna za 60 lat małżeństwa Katarzyny i 
Romana Jankowskich 

Yeovil, 16.30 Z ok. ur. Barbary o dalsze bł. Boże i opiekę NMP 


