
       

➢ Ofiarność – Dziękuję za ofiary na tacę w niedzielę (17.11.2019) 
wyniosła: Bridgwater (£103,03), Weston-s-Mare (£163.20), Taunton (£225.41), 
Yeovil (£91,27), II Taca na Papieskie dzieła misyjne (£129.25)w niedzielę 
(24.11.2019): Bridgwater (£142,85), Weston-s-Mare (£181.99), Taunton 
(£317.91), Yeovil (£98,45). Serdeczne Bóg Zapłać również tym, którzy zrobili 
przelewy bezpośrednio na Gift Aid, lub przez dodatkową wpłatę na konto 
naszej Parafii. 
➢ W najbliższe 2 niedziele będą jeszcze dwie drugie tace ponieważ terminy 

ich zbiegły się z Odnowieniem Misji i wizytą księdza z Rosji. 8 Grudnia będzie II 
taca na Instytut Polskiej Akcji Katolickiej a 15 Grudnia na Pomoc Kościołowi na 
Wschodzie – proszę o wyrozumiałość i o ofiarność. 
➢ 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:14-15.12.2019;  18 - 19 Stycznia 2020 
 

➢ Kurs przygotowawczy do Sakramentu Bierzmowania – Spotkania w 
niedzielę 8 i 22.12.2019 po Mszach św. (w Weston s Mare w Środy 4 i 
18.12.2019 po Mszy św.) 
➢ Po Mszach św. 11 i 12 Stycznia – proszę o spotkanie wszystkich rodziców 

dzieci 1 Komunijnych 
 

➢ Oaza dla dzieci w Taunton – zapraszamy wraz z panią Magdaleną dzieci i 
rodziców na spotkania Oazy w 1 i 3 niedzielę miesiąca w Taunton.  
➢ 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 
 

 

         
 

 

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  30.11 – 15.12.2019 
 

 
 

Komentarz: Kościół jak troskliwa matka zaprasza do spojrzenia w górę, do 
powrotu do źródeł nadziei. Są one zawarte w misterium osoby Jezusa Chrystusa, 
w tajemnicy Jego śmierci, zmartwychwstania i ostatecznego przyjścia na końcu 
czasów. W świetle tej tajemnicy spoglądamy na codzienność, odnajdujemy Pana, 
który nam towarzyszy, i doświadczamy nietrwałości tego, co przysparza nam 
wielu trosk. Dlatego Kościół daje nam czas Adwentu, który pozwala na nowo 
oczekiwać na spotkanie z Panem. To czas, aby postawić sobie pytanie, czy moje 
życie jest ukierunkowane na jedynego Pana. Im bardziej ktoś jest ważny, tym 
bardziej oczekiwanie mobilizuje do przygotowania się. Wiara niesie więc ze sobą 
troskę o aktywność jej przeżywania. To oznacza wierność Słowu. Wtedy nie 
zaskoczy mnie żadna katastrofa. Wiara jest więc stałym oczekiwaniem, które 
bazuje na pewności, że Bóg jest obecny w mojej codzienności. 
 
Sentencja: Niech czas Adwentu będzie dla mnie, Panie, uświadomieniem sobie, że 
ostateczną metą mojego życia jest spotkanie ze Zmartwychwstałym. Wzmocnij 
moją nadzieję w przygotowaniu się na radość stanięcia przed Bogiem. 
 
 

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 powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie 
z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem 
jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do 
arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak 
również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w 
polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na 
żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.  
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie 
złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».(Mt 24, 37-44) 

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


 

 
 

 
➢ Sakrament Pokuty przed Świętami:  

Taunton - Czw. 19.12.2019 od 18.00 do19.30 
Weston Super Mare (kościół św. Józefa) - Pt. 20.12.2019 od 18.30 do 22.00 
Bridgwater i Yeovil przed Mszami – wyjątkowo po Mszach – będzie 2 księży 
➢ Pasterki 2019: 

Yeovil - 20.00 (8PM) 
Taunton -24.00 (Midnight) 
Weston super Mare -20.00 (8PM) 
Bridgwater -18.00 (6PM) 
➢  Boże Narodzenie 2019 – jak w każdą Niedzielę, plus dodatkowa Msza 

św. w Bridgwater o 10.45 
➢ II Dzień Świąt: 

Msze św. w Weston o 9.00, w Taunton o 12.00 i w Tiverton o 14.30 
➢ Mam nadzieję że zaprosicie mnie na Kolędę – zaproszenia można 

składać do 6.01.2020 roku. Kolędę rozpocznę od Nowego Roku. Kolęda to czas 
modlitwy, błogosławieństwa domu, ale także możliwość poruszenia spraw 
parafialnych, zamówienia Intencji Mszalnych i uzupełnienia Kartoteki 
Parafialnej. Jeśli ktoś potrzebuje zestaw kolędowy (krzyżyk i 2 świece) – mamy 
takie zestawy w sklepikach naszej Parafii. 
➢ Zapisy do Parafii - wszystkim którzy do tej pory nie słyszeli – 

przypominam, że warto się na nowo zapisać do naszej Parafii – wypełnić nowy 
formularz. W związku z ustawą tzw. „RODO”, oraz dużą migracją ludzi 
konieczne jest zrobienie nowej kartoteki. Obecnie każdy kto się zapisze - staje 
się automatycznie członkiem naszej Parafii. Od Stycznia 2020 roku, każda 
osoba, która będzie się zapisywała do naszej Parafii, będzie mogła otrzymać 
jakiekolwiek zaświadczenie dopiero po 3 tygodniach od wpisu. Przy okazji 
proszę o czytelne i dokładne wypełnianie formularza i o wzięcie 
odpowiedzialności za Parafię. Życie jest takie jak je sobie zorganizujemy – jeśli 
będziemy się angażować i urozmaicać życie naszej Parafii – każdy znajdzie w 
niej coś dla siebie. Potraktujmy poważnie naszą Wspólnotę, bądźmy dla siebie 
braćmi i siostrami – dbajmy o nasz WSPÓLNY DOM. Ze swej strony zapewniam 
o cotygodniowej Eucharystii w intencji należących do Parafii, oraz o modlitwie 
brewiarzowej za Was. Postaram się również jak najmniej narzekać i jak 
najwięcej współpracować, aby powstawały w naszej Parafii nowe formy  
działalności o których piszecie w formularzach zapisu do Parafii. 
➢ Zapraszam do Weston super Mare na 1 Piątek Miesiąca – o18.30 

Adoracja Najśw. Sakramentu z możliwością Spowiedzi, o 19.00 Msza św. z 
egzorcyzmem wody i soli, po Mszy św. Uwielbienie i dalsza część modlitewna w 
duchu wspólnoty Zacheusz – przez cały czas możliwość Spowiedzi do 22.00 
Zapraszam do Wspólnoty Zacheusz – są nowe osoby, są i będą duże zmiany. 
➢ Polecam kobietom książkę napisaną przez kobietę – Kobieta w intencji 

Boga…: www. amazon.co.uk -  wpisujemy: Nelly Langer, Why Woman 

Sobota,30.11.2019 
Bridgwater 18.30 

1. 1.Za śp. Andrzeja Klimczaka o spokój jego duszy 
2.Za śp. Mariannę Pakieła 

Niedziela I Adwentu, Rok A 
1.12.2019  
Weston-s-Mare, 09.00  
kościół Corpus Christi 

Int. Róży. 
 

Taunton, 12.00 
W podziękowaniu za 16 lat życia z prośbą o 
dalsze Bł. Boże dla Rozalii z ok. ur. z int. Róży 
Różańcowej 

Yeovil, 16.30 

1. 1. O opiekę MB, dary Ducha, zdrowia dla z racji 
ur. dla Agnieszki i rodziny  - int. Róży z Yeovil 
2. O łaskę zdrowia, i radości, o opiekę MB 
Różańcowej dla Ewy – int. od przyjaciół z 
Taunton 

Pn.,2.12.2019  W int. Parafian żywych i zmarłych 
Wt.,3.12.2019  Wolna int. 
Śr., 4.12.19  
Weston-s-Mare 19.00 

Z ok 20 r ur. Dawida o dary Ducha Świętego i 
mądrość w podejmowaniu decyzji życiowych 

Czw., 5.12.19  
Weston-s-Mare 10.00 

Za ++ polecanych w tegorocznych 
WYPOMINKACH 

Piątek, 6.12.2019  
Weston-s-Mare 19.00 

W int. wynagradzającej NSPJ za grzechy całego 
Świata, naszej Ojczyzny, Parafii, oraz w naszych 
rodzinach popełnione 

Sobota,7.12.2019 
Bridgwater, 18.30 

Za śp. mamę Jadwigę Kozioł zm. 39 lat temu. 

Niedziela II Adwentu, Rok A 
8.12.2019 
Weston-s-Mare, 09.00 

W int. Bianki Aleksandry Prokopik z ok. roczku 

Taunton, 12.00 Za śp. Marie Kasperską o łaskę nieba 

Yeovil, 16.30 W 18 rocz. śl. Katarzyny i Jarosława Wójciga o Bł. 
Boże i opiekę NMP dla całej rodziny 

Pn., 9.12.19  (bez ludu) W int. Parafian dziękczynna z prośbą o Boże 
Błogosławieństwo i dalszą opiekę NMP 

Wt. 10.12.19 Int. wolna – nie będzie Mszy św. w Weston 
Śr. 11.12.19 Int. wolna – nie będzie Mszy św. w Weston 
Czw. 12.12.19 Int. wolna – nie będzie Mszy św. w Weston 
Pt. 13.12.19 Nie będzie Mszy św. w Weston s Mare 
Sobota, 14.12.19 
Bridgwater, 18.30 Za sp. Danutę i Józefa o łaskę nieba dla nich 

Niedziela III Adwentu, Rok A 
15.12.2019 
Weston-s-Mare, 09.00 

Za śp. Mariana Wojciechowskiego w 4 rocz. śm. 

Taunton, 12.00 
Za śp. z rodzin Saładziak, Woźniak i Łukasik a 
także dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze dla rodziny 

Yeovil, 16.30 O pokój i miłosierdzie Chrystusa dla śp. Andrzeja Pink 


