
       

• Podziękowania –  Dziękuję za ofiary na tacę w niedzielę (6.10.2019) wyniosła: 
Bridgwater (£60,31), Weston-s-Mare (£178.31), Taunton (£274.22), Yeovil 
(£77,15), w niedzielę (13.10.2019): Bridgwater (£128,01), Weston-s-Mare 
(£177.12), Taunton (£228.04), Yeovil (£90,22).  II taca na Dzieło Nowego 
Tysiąclecia (£263,20).   Serdeczne Bóg Zapłać również tym, którzy zrobili 
przelewy bezpośrednio na Gift Aid, lub przez dodatkową wpłatę na konto 
naszej Parafii. 

• Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem chrzestnym 
odbywają się po niedzielnych Mszach św. jeden raz w miesiącu. Najbliższa 
katecheza odbędzie się:19-20.10.2019/ 9-10.11.2019/ 14-15.12.2019 
 

• Najbliższe Nauki Przedmałżeńskie w naszej Parafii będą w 3 sobotnie wieczory 
po Mszach św. w Bridgwater - 16.11.2019, 23.11.2019, 30.11.2019r. Zgłoszenia 
proszę robić wysyłając smsa na numer 07714675188. Zapisy na nauki będą 
trwały aż do 1 spotkania czyli 16.11.2019. Nie potrzeba żadnych dokumentów, 
żadnych Metryk itp.  

• Zapisy na kurs przygotowawczy do Sakramentu Bierzmowania potrwają do 
połowy Listopada. Kandydaci powinni mieć ukończony 14 rok życia 
 

➢ Dzieje się w Taunton: 
• Oaza dla dzieci w Taunton – zapraszamy wraz z panią Magdaleną dzieci i 

rodziców na spotkania Oazy w 1 i 3 niedzielę miesiąca w Taunton.  
➢ Dzieje się w Yeovil: 

• Zapraszamy Dzieci na Bal Wszystkich Świętych do Yeovil 27 Października po 
Mszy św. Przebrane dzieci zapraszamy już na Mszę św. 

• Zapraszamy na Zabawę Andrzejkową do Yeovil w sobotę 30 Listopada od godz. 
15.00. Będzie to połączone z Dniem Polskim w Yeovil 

➢ Dzieje się w Weston super Mare 
• Zapraszam mężczyzn na spotkanie Mężczyzn św. Józefa w Czwartek 7.11.2019 o 

godz. 19.00 na plebanii  
 

          

 

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  19.10 – 3.11.2019 
 

 
Komentarz: Wiara podpowiada, że sama sprawiedliwość nie wystarczy. Ale jej 
brak staje się często przeszkodą w wierze. Widok wszelkiej ludzkiej 
niesprawiedliwości może być pytaniem o nieobecność Boga, wzdychaniem z głębi 
serca o Jego sprawiedliwość. Wołaniem, które nie jest ucieczką przed wysiłkiem i 
własną odpowiedzialnością, ale znakiem realizmu, bo wypływa z uznania własnej 
słabości i niewystarczalności. Znakiem świadomości, że tego przeciwnika Jezus już 
pokonał i ma nad nim władzę. Jest też znakiem wiary, bo wołający wierzy i ufa, że 
Bóg pragnie jego szczęścia, jego życia z Nim na wieczność. Wytrwała modlitwa 
jest budowaniem murów obronnych wobec zasadzek złego ducha. Stanięcie w 
prawdzie o mojej kruchości i niewystarczalności otwiera drogę ku odnowie całego 
mojego życia. Odnowie, która płynie z wytrwałej wiary, relacji z Bogiem żywym. 
 
Sentencja: Dziękuję Ci, Panie, za dar wiary. Niech Twoja łaska wspomaga 
mnie, aby moja wiara była zawsze żywa, umacniała mnie na drodze życia 
i abym z radością dzielił się tym darem z innymi. 
 
 

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, (w tygodniu Śr. i Pt. o 

19.00, Czw. 10.00) w niedziele Corpus Christi BS231XW o godz. 9.00 
3.TAUNTON; St George’s; Billet Street, TA1 3NG; MSZE NIEDZIELNE: 12.15 
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 opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze 
powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który 
Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim 
przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 
„Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła 
bez końca i nie zadręczała mnie”». 
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, 
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».(Łk 18, 1-8) 

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


 

 

 

➢ Inne: Otrzymałem prośby od kilku osób, aby przypomnieć naukę 
Kościoła o seksualności. Zasięgnąłem do Katechizmu Kościoła Katolickiego i 
proponuję poczytać sobie punkty: KKK2360 – KKK2372 

Faktem jest, że w Dekalogu nie zawarto zakazu stosowania antykoncepcji – 
jednak w sposób oczywisty antykoncepcja jest przeciwna zamysłowi Bożemu. 
Niszczy ona nie tylko fizyczną płodność, ale godzi w „święte świętych” jedności 
małżonków, którzy mają, według planu Bożego, stanowić jedno ciało. 

Papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae definiuje antykoncepcję 
ewidentnie wyłącznie w kontekście aktu małżeńskiego: „Odrzucić (...) należy 
wszelkie działanie, które – bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, 
bądź podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków – 
miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego” (HV, 14). 

W swoich dokumentach (orędziach, encyklikach i adhortacjach) Jan Paweł II 
aż dziesięciokrotnie wspomina o antykoncepcji. Za każdym razem ocenia ją 
negatywnie – jako zło, niedopuszczalne zarówno z punktu widzenia moralności, 
jak i relacji małżonków z Bogiem. Nie zważając na rozwijające się i akceptowane 
w świecie trendy, papież napisał: „Jest zatem moralnie niedopuszczalna taka 
polityka regulacji urodzin, która zachęca lub wręcz zmusza do stosowania 
antykoncepcji lub dokonywania sterylizacji i aborcji” (Evangelium vitae, 91). 

Papież Jan Paweł II uczy, że Kościół uznał „za moralnie niedopuszczalne takie 
praktyki, jak: antykoncepcja, bezpośrednia sterylizacja, masturbacja, współżycie 
przedmałżeńskie, stosunki homoseksualne, a także sztuczne zapłodnienie” 
(Veritatis splendor, 47).  

Papież Franciszek nie zmienił dotychczasowej nauki. Dlatego przypominam: 
Kościół uczy, że antykoncepcja jest czynem wewnętrznie złym, to znaczy takim, 
który jest zły sam w sobie, ze względu na swój przedmiot i bez względu na cel i 
okoliczności (zob. HV, 14; VS, 80). Innymi słowy, ten, kto rozmyślnie pozbawia 
akty małżeńskie płodności (czyli osoba, której akty podpadają pod wspomnianą 
wyżej definicję antykoncepcji), grzeszy niezależnie od tego, jakie inne dobra 
przez to chciałby osiągnąć. 

***** 
Jeszcze raz zapraszam na stronę naszej Parafii: www.tauntonparafia.co.uk  

Pozdrawiam - ks. Wiesław 

Sobota,19.10.2019 
Bridgwater 18.30 Za śp. Jana Rapacza w 7 rocz. śm. 

Niedziela XXIX C 
20.10.2019  
Weston-s-Mare, 09.00  

W 23 rocz. śl. Alicji i Adama Pazdan o bł. Boże i 
opiekę NMP również dla dzieci aby wybrały 
rozsądną drogę 

Taunton, 12.15 

W 19 rocz. śl. Anny i Sławomira – dziękczynna z 
prośbą o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP również 
dla dzieci, oraz w int. Mai z ok urodzin o zdrowie 
i dalsze Bł. Boże oraz opiekę MB Różańcowej int. 
od przyjaciół 

Yeovil, 16.30 W int. Adama Konarskiego z okazji 3 rocz. ur. o 
potrzebne łaski i opiekę NMP 

Pn.,21.10.2019  W tych dniach będę na Pielgrzymce do 
Medjugorie. Mszy św. nie będzie w Weston s 
Mare. 
Jeśli ktoś chce zamówić intencje na któryś z tych 
dni - można smsem 

Wt.,22.10.2019  
Śr., 23.10.19  
Czw., 24.10.19  

Piątek, 25.10.2019  
Weston-s-Mare 19.00 

Za śp. Tadeusza Kuśmierczuk i Rafałowicz o 
wieczny pokój i radość przebywania z Bogiem 

Sobota, 26.10.2019 
Bridgwater, 18.30 

W 2 rocz. ślubu Żanety i Pawła o Bł. boże i 
opiekę NMP i JPII dla całej rodziny 

Niedziela, XXX zwykła C 
27.10.2019 
Weston-s-Mare, 09.00 

W int. Marcina z okazji ur., oraz za ++ ojca 
Zdzisława o łaskę nieba 

Taunton, 12.15 Int. dziękczynna za 90 lat życia Romana 
Jankowskiego 

Yeovil, 16.30 
W int. Justyny i Sławomira Mirońskich z ok 18 
rocz. śl. i ur. o bł. Boże i dalsza opiekę NMP dla 
małżeństwa i ich dzieci 

Pn., 28.10.19  (bez ludu) W int. Parafian 
Wt.,29.10.19  (bez ludu) Wolna intencja 
Śr., 30.10.19 
Weston-s-Mare 19.00 Z ok. 1 r. ur. Józefa i z ok. rocznicy chrztu 

Czw.,31.10.19  
Weston-s-Mare 10.00 Int. wolna 

Tiverton  Int. wolna 
Piątek, 1.11.2019 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 

Procesja na cmentarzu w Weston s Mare: 17.30 
- Milton Cemetery, BS23 2RP, początek przy 
kaplicy cmentarnej 

Weston-s-Mare 19.00 
W int. wynagradzającej NSPJ za grzechy całego 
świata, naszej Ojczyzny, Parafii, oraz w naszych 
rodzinach popełnione 

Sobota, 2.11.2019 
Weston-s-Mare 10.00 j.ang. Int. wolna 

Bridgwater, 18.30 Za śp. tatę Ryszarda o przyjęcie do Królestwa 
Bożego 

Niedziela, XXXI zwykła C 
3.11.2019  
Weston-s-Mare, 09.00 
kościół Corpus Christi 

 
Za zmarłych z rodzin członków Róży Różańcowej 
św. Teresy w Weston super Mare 

Taunton, 12.15 
Po Mszy św. 
Nabożeństwo na 
Cmentarzu 

Za zmarłych z Róży Różańcowej i wym. w 
Wypominkach 
(St Mary's Cemetery, TA1 5AS, rozpoczęcie od 
Wellingon Road) 

Yeovil, 16.30 
Za zmarłych z Róży Różańcowej i ++ z rodzin 
członków Róży Różańcowej w Yeovil 

http://www.tauntonparafia.co.uk/
http://www.tauntonparafia.co.uk/

