
       

➢ Ofiarność – Dziękuję za ofiary na tacę w niedzielę (29.12.2019) 
wyniosła: Bridgwater (£64,46), Weston-s-Mare (£159.82), Taunton (£230.59), 
Yeovil (£52,13), Zakończenie Roku i 1 Styczeń 2020: Bridgwater 0 - nikt nie 
zebrał tacy, Weston-s-Mare (£154.55), Taunton (£182.04), Yeovil (£84,90). W 
niedzielę (05.01.2020): : Bridgwater (£101,9) Weston-s-Mare (£100.80), 
Taunton (£210.53), Yeovil (£98.33). 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. Aby 
otrzymać zaświadczenie wystarczy być na jednej katechezie, która rozpoczyna 
się tuż po Mszy św. w kościele zazwyczaj w pierwszych ławkach. Najbliższa 
katecheza odbędzie się:18 - 19 Stycznia 2020,oraz  15, lub 16 Luty 2020 
➢ Kurs przygotowawczy do Sakramentu Bierzmowania – Spotkania w 

niedzielę 19.1.2020 i 26.01.2020 po Mszach św. (w Weston s Mare w Środy 15 i 
22.1.2020 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  
➢ Kancelaria Parafialna jest czynna po każdej Mszy św. w zakrystiach 
➢  Sakrament Pokuty -zapraszam przed każda Eucharystią ok. 30 minut – 

dodatkowo w 1 Piątek miesiąca od 18.00 w Weston super Mare do 22.00 (z 
przerwą na Eucharystię o 19.00) 
 

 
      

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  11.01.2020 – 26.01.2020 
 

 

Komentarz : Jan zapowiadał przyjście Jezusa, ale sam też głęboko pragnął chrztu 

od Niego. Tymczasem Jezus zaskoczył Jana, prosząc, aby to on udzielił Mu 

chrztu jak wszystkim innym. Wiedząc, że ma przygotować drogę Jezusowi, Jan 

ustąpił. My także możemy przeżywać podobne doświadczenie, kiedy w czasie 

modlitwy mówimy Jezusowi: „Panie, potrzebuję Twojego pocieszenia, 

umocnienia, uzdrowienia, przebaczenia, prowadzenia”, a Jezus mocą swojego 

Ducha prosi nas, aby pomimo naszej kruchości i słabości mógł przez nas 

pocieszać, umacniać, uzdrawiać, przebaczać, prowadzić. Jeśli się zgodzimy, to i 

nad nami otworzy się niebo Jego miłości i upodobania. 

 

Sentencja: Jezu, jak bardzo mnie zadziwiasz i zaskakujesz, kiedy proszę Cię o coś, 

a Ty posyłasz mi osoby potrzebujące tego samego ode mnie. 

 

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: 12.00 
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 przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 
niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:  
„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”  
Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.  
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.  
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak 
gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. (Mt 3,13-17) 

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


 

➢ Jeśli ktoś chce zamówić intencję Mszy św. – zapraszam do kancelarii, 
lub zakrystii w kościołach po każdej Mszy św. Można też wysłać email. 

 

➢ Opłatek Parafialny zapraszam wszystkich do sali przy kościele św. 
Jerzego w Taunton po Mszy św. 19.01.2020. Złóżmy sobie indywidualnie 
życzenia łamiąc się błogosławionym opłatkiem, spotkajmy się w sali by 
pośpiewać Kolędy, by porozmawiać z osobami znajomymi, lub poznać tych 
którzy siedzą w ławce obok, ale do tej pory nie mieliśmy okazji by się zapoznać.  
➢ Dziękuję wszystkim którzy zaprosili mnie na Kolędę. Z jednej strony z 

radością bo więcej rodzin o 5 niż rok temu, a z drugiej z poczuciem większego 
trudu, który mnie czeka - dziękuję i zarazem proszę o cierpliwość w czekaniu na 
telefon. Proszę się nie martwić jeśli nie macie wody święconej, czy kropidła w 
domu – zawsze wożę ze sobą. Z racji, że do wielu z Was mam 40 mil jazdy w 
jedną stronę, a są nawet Tacy do których mam 67 mil w jedną stronę – proszę 
o zrozumienie.  
➢ 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. Każda osoba, rodzina 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. Zapisy do 
Parafii proszę wręczać mi do ręki osobiście po każdej Eucharystii. 
➢ Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji – 09-16.10.2020 – po bliższe 

informacje zapraszam osobiście. Są już osoby chętne które zakupiły bilety – 
Przy zapisie proszę o dostarczenie mi ksera Paszportu i numer telefonu. Termin 
zgłoszeń – do końca czerwca 
➢ Zapraszam na Pielgrzymkę do Medugorie – jest ona planowana od 1 do 

4 Czerwca2020 – chętnych proszę o jak najszybsze zgłoszenia. (Bristol -Split-
Bristol) Termin zgłoszeń – do końca lutego.  
➢ Kurs Przedmałżeński – zapraszam wszystkie pary które chcą zawrzeć 

Sakramentalny Związek Małżeński na Kurs przygotowawczy, który będzie 
odbywał się w 3 sobotnie wieczory w Sali przy kościele w Bridgwater ( 7; 14 i 21 
Marca od godz. 19.40 do 21.40) Proszę o smsy ze zgłoszeniem. Kurs trzeba 
odbyć we dwoje – będzie prowadzony w j. polskim. Jeśli ktoś nie zna naszego 
ojczystego języka – proszę o kontakt – skieruję na odpowiedni kurs. P.S. Kursy 
internetowe poza wskazanym przez Kurię w Londynie nie są uznawane. 
➢ Dnia 26.01.2020 po Mszy w Yeovil zapraszamy dzieci i rodziców na Bal 

Karnawałowy z ok. drugiej rocznicy powstania Oazy w Yeovil – koszt zabawy to 
3 £ za dziecko, dzieci poniże 2 lat wchodzą za darmo. 
➢ Oaza w Yeovil 22.02.2020 o godz. 19.00 do 1.30 zaprasza na Ostatki. 

Koszt zabawy 10£ za osobę dorosłą, 2.5 £ za dziecko. Bilety będą do nabycia po 
Mszach św. 

 

Sobota, 11.01.2020 
Bridgwater, 18.30 

Za śp. Czesława I Walerię o pokój dla dusz i łaskę 
zbawienia z int. wnuczki Iwony z rodziną 

Niedziela, 12.01.2020 
Święto Chrztu Pańskiego 
Weston-s-Mare, 09.00 - 

O zdrowie dla mamy Marii 

Taunton,12.00 W 5 rocz.śm. mamusi Marii Tokarczyk 

Yeovil, 16.30 
Z ok. 50 r.ur. Wioletty – dziękczynno- błagalna o 
dalsze Bł. Boże i opiekę NMP i JPII 

Pn.,13.01.2020 (bez ludu) Dziękczynna z prośbą o bł. dla Parafian 

Wt.,14.01.2020  (bez ludu) W int. rodziców, o zdrowie i Bł. Boże dla Anieli i 
Stanisława Garbacz 

Śr., 15.01.2020   
Weston-s-Mare 19.00 

O wiarę, nawrócenie Polaków w Wielkiej Brytanii 

Czw., 16.01.2020 
Weston-s-Mare 10.00 

O wiarę, nawrócenie Polaków w Wielkiej Brytanii 

Piątek, 17.01.2020  
Wsp. św. Antoniego 
Weston-s-Mare 19.00 

O wiarę, nawrócenie Polaków w Wielkiej Brytanii 

Sobota, 18.01.2020 
Bridgwater, 18.30 

 
Za śp. Adama Migdał w 20 rocz. śm. 

II Niedziela Zwykła, Rok A, 
19.01.2020  
Weston-s-Mare, 09.00 

Za sp. Halinę Masztafiak o łaskę nieba 

Taunton, 12.00 
Za śp. Eugenię i Alojzego Mroczkowskich i 
Władysława Fienie – z int. wnuków i prawnuków 

Yeovil, 16.30 
 W int. Mirosława z k. ur. w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze i o opiekę 
Ducha Świętego i Matki Bożej 

Pn., 20.01.2020 (bez ludu)  Dziękczynna, w int. Parafian 
Wt. 21.01.2020 (bez ludu) O wiarę, nawrócenie Polaków w Wielkiej Brytanii 
Śr. 22.01.2020 
Weston-s-Mare,19.00  O wiarę, nawrócenie Polaków w Wielkiej Brytanii 

Czw. 23.01.2020 
Weston-s-Mare,10.00 O wiarę, nawrócenie Polaków w Wielkiej Brytanii 

Pt. 24.01.2020 
Św. Franciszka Salezego 
Weston-s-Mare,19.00 

W 2 rocz. ur. Klary o dalsze Błogosławieństwo 
Boże i o opiekę NMP. 

So.25.01.2020 
Nawrócenie św. Pawła 
Bridgwater ,18.30 

W 7 rocz. śm. Marianny i Stanisława Barańskich  
o łaskę wiecznego zbawienia 

III Niedziela Zwykła, 
Rok A, 26.01.2020 
Weston-s-Mare, 09.00 

O wiarę, nawrócenie Polaków w Wielkiej Brytanii 

Taunton,12.00 Za śp. Stanisławę i Piotra Kozłowskich 

Yeovil, 16.30 W 33 rocz. ślubu Anny i Tomasza Kolasa, również o 
szczęśliwa operację dla Barbary, a także w int. dzieci 
i rodziców z Oazy w Yeovil 


