
       

• Podziękowania –  Dziękuję za ofiary na tacę w niedzielę (20.10.2019) wyniosła: 
Bridgwater (£253,10), Weston-s-Mare (£167.45), Taunton (£246.46), Yeovil 
(£66,55), w niedzielę (27.10.2019): Bridgwater (£149,21), Weston-s-Mare 
(£186.88), Taunton (£264.22), Yeovil (£111,80). 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: 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.  

• Kurs przygotowawczy do Sakramentu Bierzmowania – 1 Spotkanie w niedzielę 
17.11.2019 po Mszach św. Zapraszam – można się jeszcze zapisać. 
 

➢ 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 na Oazę dla dzieci: Pt.08.11 i 22.11 od godz. 17.15 do 18.45 
• Zapraszamy na Zabawę Andrzejkową do Yeovil w sobotę 30 Listopada od godz. 

15.00. Będzie to połączone z Dniem Polskim w Yeovil. Wstęp £2,5 -dochód 
przeznaczony jest na remont tej sali w której cała impreza… 

➢ 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  02.11 – 17.11.2019 
 

 
Komentarz: Ciekawość często pełni w naszym życiu rolę bardzo twórczą. Staje się 
inspiracją wielu badań i odkryć. Pozwala lepiej poznać samego siebie i 
oczekiwania innych. Prowadzi do budowania bardziej owocnych relacji. A co 
najważniejsze, może być też początkiem nawrócenia. Patrząc na Zacheusza, 
odnosi się wrażenie, że niczego mu nie brakowało: miał władzę i pieniądze. Może 
więc pragnienie zobaczenia Mistrza z Nazaretu było kaprysem próżności. Ale 
uczynił wszystko, aby je zaspokoić. Możemy podziwiać jego aktywność i 
determinację, jednocześnie pamiętając o tym, że to sam Jezus wcześniej wzbudził 
w nim to pragnienie. Zapragnął stać się domownikiem jego życia. Ta 
ewangeliczna scena jest przykładem działania Boga. Najpierw daje On 
człowiekowi swoją łaskę, a jeśli ten na nią odpowie, to zamieszka w nim 
zbawienie. 
 

Sentencja: Boże Ojcze, niech Twój Duch ożywia we mnie niegasnące 
pragnienie poznania Ciebie, abym mógł lepiej poznać siebie, służyć innym 
i zostać poznany przez Ciebie na całą wieczność. 
 

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 wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu 
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy 
widząc to szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz 
stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a 
jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł 
do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest 
synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić 
to, co zginęło». (Łk 19, 1-10) 

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


 

 

 
➢ Od niedzieli 17.11.2019 w Taunton Msze św. będą rozpoczynały się o 
godz. 12.00 Przepraszam za ponowną zmianę. Liczę, że mi wybaczycie i szybko 
się przyzwyczaicie do nowej godziny. 
 

 
➢ Już nie długo bo od 20.11.2019 przyjadą do naszej Parafii misjonarze: O. 
Marcin Gromadecki i O. Michał Dragan – Benedyktyni z Biskupowa. Będą u nas 
odnawiali Misje Święte. Z tej okazji będą dodatkowe Msze św. i spotkania – z 
młodzieżą, osobami samotnymi a dla małżeństw w niedzielę 24.11.2019 
podczas Mszy odnowienie Przysięgi małżeńskiej. Już teraz jeśli możecie proszę 
zaplanować sobie czas na Sakrament Pokuty i Eucharystię w Taunton w 
czwartek 21.11.2019, w Yeovil w poniedziałek 25.11.2019 oraz w Bridgwater 
we wtorek 26.11.2019 – Msze św. będą o godz. 19.00. W Weston super Mare  
szczególnie poza niedzielą zapraszamy w środę 20.11.2019 i piątek 22.11.2019 
(w środę po Mszy spotkanie dla młodzieży i kandydatów do Bierzmowania a w 
piątek spotkanie dla osób samotnych.  
 

➢ Grupa „Tacy jak my” zaprasza rodziców dzieci autystycznych i z 
podejrzeniem autyzmu. Więcej szczegółów pod nr. Tel. 07884262425 – Daniel. 
Grupa na FB: TACY JAK MY. TAUNTON SOMERSET 
 

➢ Wszystkim którzy do tej pory nie słyszeli – przypominam, że warto się 
na nowo zapisać do naszej Parafii – wypełnić nowy formularz. W związku z 
wielkim powrotem naszych rodaków do Polski, oraz z nową ustawą o ochronie i 
przechowywaniu danych osobowych „RODO” – konieczne jest zrobienie nowej 
kartoteki. Obecnie jest ona robiona w programie komputerowym „Fara” na 
podstawie Waszych wpisów przez nowe formularze. Od Stycznia 2020 roku, 
każda osoba, która będzie się zapisywała do naszej Parafii, będzie mogła 
otrzymać jakiekolwiek zaświadczenie dopiero po 3 tygodniach od wpisu. Osoby 
i rodziny, które się zapisują serdecznie witam, czasem już ponownie. Z jednej 
strony ślubowałem przy obejmowaniu funkcji proboszcza, że będę troszczył się 
dla Was o zapewnienie możliwości skorzystania z sakramentów, będę się za 
Was modlił, celebrował raz w tygodniu Mszę św. w int. Parafian a z drugiej 
strony proszę o pomoc w funkcjonowaniu Parafii. Dobry zwyczaj jest taki, że 
każdą rodzinę należąca do parafii ks. odwiedza raz w roku z wizytą 
duszpasterską np. tzw. Kolęda. Poza tym – każda rodzina zamawia chociaż 1 
intencję Mszy św. Wiem że pochodzimy z różnych Parafii – dlatego jesteśmy 
tak różni – ale myślę, że każdy z nas lubi porządek, przewidywalność i spokój. 
Dziękuję Wszystkim za każdą pomoc modlitewną, rzeczową, fizyczną i 
finansową. Przepraszam jeśli kogoś uraziłem, lub nie spełniłem oczekiwań. Jeśli 
domagam się prawdy i uczciwości – to chyba normalne. Zapraszam na naszą 
stronę: www.tauntonparafia.co.uk  Pozdrawiam – ks. Wiesław 

 

Sobota,02.11.2019 
Bridgwater 18.30 

Za śp. tatę Ryszarda o przyjęcie do Królestwa 
Bożego 

Niedziela XXXI C 
03.11.2019  
Weston-s-Mare, 09.00  

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

Taunton, 12.15 
Za zmarłych z Róży Różańcowej i wym. w 
Wypominkach 

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

Pn.,04.11.2019  W int. Parafian którzy zmarli w ostatnim roku 
Wt.,05.11.2019  Za zmarłych z rodziny Garbacz i Gacek 
Śr., 06.11.19  
Weston-s-Mare 19.00 

Za + mamusię Władysławę Rafałowicz w 26 rocz. 

Czw., 07.11.19  
Weston-s-Mare 10.00 

Za + Władysławę i Antoniego Rafałowicz by Bóg 
w swoim miłosierdziu otworzył im bramy raju. 

Piątek, 08.11.2019  
Weston-s-Mare 19.00 

Za sp. Jadwigę i Ryszarda Flaszek i Stanisława 
Ciesielskiego 

Sobota, 09.11.2019 
Bridgwater, 18.30 

W int. mojej + teściowej Barbary Sienkiewicz jak 
również za wszystkich z rodz. Bartoszek i 
Sienkiewicz 

Niedziela, XXXII zwykła C 
10.11.2019 
Weston-s-Mare, 09.00 

Za sp. Henryka i Krystynę o życie wieczne 

Taunton, 12.15 Za Józefa i Henrykę z int. córek i Stanisławę i 
Piotra z int syna o bł. Boże i opiekę NMP 

Yeovil, 16.30 W int. mamy Sabiny z ok. 60 r. ur. 

Pn., 11.11.19  (bez ludu) W int. Parafian w podziękowaniu za każdą 
pomoc 

Wt.,12.11.19  (bez ludu) Za śp. Danutę Hańczuk o radość wieczną 
Śr., 13.11.19 
Weston-s-Mare 19.00 Za śp. ojca Kęstas o łaskę nieba dla niego 

Czw.,14.11.19  
Weston-s-Mare 10.00 

Z ok 10 rocz. śl. Konrada i Justyny dziękując za 
otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę i łaski 
również dla córki Victorii 

Piątek, 15.11.2019 
Weston-s-Mare 19.00 Za śp. Apolonię i Jana Łukasik i dziadków Łukasik 

Sobota, 16.11.2019 
Bridgwater, 18.30 W intencjach Maryi 

Niedziela, XXXIII zwykła C 
17.11.2019  
Weston-s-Mare, 09.00 
kościół Corpus Christi 

 
Z ok. 15 rocz. ur. Klaudii o dary Ducha Świętego i 
mądrość w podejmowaniu decyzji na dalsze życie 

Taunton, 12.00 
Za ++ rodziców Malickich:Henrykę (19rocz.) i 
Wojciecha (10 rocz.) i za dusze  wczyśćcu cierpiące 
z int. córki Joanny z rodziną 

Yeovil, 16.30 
O zdrowie dla Zofii i o łaskę nieba dla Mariusza w 1 
rocz. śm. 

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

