
       

➢ Ofiarność – w niedzielę (09.02.2020) wyniosła: Bridgwater (£80,52), Taunton 
(£215.03), Weston-s-Mare (£140.10), Yeovil (£29,35), w niedzielę (16.02.2020): 
Bridgwater (£74,21) Weston-s-Mare (£205.60), Taunton (£282.87), Yeovil 
(£67.24). Za ofiary złożone na tacę i wpłacone na Gift Aid składam serdeczne 
Bóg Zapłać. 

➢  W niedzielę 8 Marca będzie druga taca na Ad Gentes - Fundacja Komisji 
Episkopatu Polski 
➢ 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 po Mszach św. w Marcu 14 i 15 ( do wyboru) 
➢ Kurs przygotowawczy do Sakramentu Bierzmowania – Spotkania w 

niedzielę 23.2.2020 i 15.03.2020 po Mszach św. (w Weston s Mare w Środy 4 i 
11.3.2020 po Mszy św.) 
➢ 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 21.00 (z 
przerwą na Eucharystię o 19.00)  
➢ 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. 
➢ Informacja dla Róż Różańcowych – Papieska int. ewangelizacyjna na 

miesiąc Marzec to: Aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i 
wzrastał w jedności. 
 

 

      

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  22.02.2020 – 08.03.2020 
 

 

Komentarz : Jezus pokazuje nam, że wybór zemsty czy nienawiści nie jest 
właściwym rozwiązaniem. Może dać chwilową ulgę zranionej ambicji, lecz 
zaplątuje serce człowieka w sieć coraz dotkliwszego zła i chęci odwetu. 
Potrzeba wielkiej odwagi i wewnętrznej siły, aby przerwać spiralę zła, zemsty i 
przemocy, aby być ich ostatnim ogniwem, które już nie odpowiada tym samym, 
lecz modlitwą, przebaczeniem, darem z siebie. To wcale nie oznacza, że mamy 
godzić się na krzywdę i przemoc. Możemy się bronić oraz stawiać granice, ale 
nie odpłacać tym samym, tylko mieć serce otwarte na przebaczenie i 
pojednanie. 
 

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 powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko 
za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. 
Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto 
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza 
cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię 
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a 
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak 
będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie 
więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.(Mt 5,38-48) 

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


 

 

 

Sobota, 7.03.2020 
Weston-s-Mare, 10.00 Int. angielska 

Bridgwater, 18.30 Za śp. Adama i Mariusza Leszczyńskich opokój dla 
ich dusz i łaskę zbawienia – z int. Iwony z rodziną 

II Niedziela WP 8.03.20 
Weston-s-Mare, 09.00 

W int. Moniki z ok. urodzin w Bł. Boże i opiekę 
NMP 

Taunton,12.00 Za śp. mamę Stanisławę Chojnacką i zmarłych z 
rodziny Chojnackich i Gołębiowskich i Stawiarzów, 
oraz z ok. 4 rocz. ur. Victorii 

Yeovil, 16.30 W int. Bożeny i mamy Krystyny o bł. boże i Dary 
Ducha Świętego i wstawiennictwo Maryi 

➢ 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.  
➢ Oaza w Taunton – zapraszamy dzieci z rodzicami w  Niedzielę 1 Marca 
w kościele o Mszy św. a 15 Marca do salki przy kościele 
➢ Oaza w Yeovil – zapraszamy dzieci z rodzicami w Niedzielę 08 Marca i 
22 Marca do salki przy kościele po Mszy św. 
➢ Chór Parafialny -  Zapraszam wszystkich lubiących śpiewać na spotkanie 
organizacyjne w Piątek 28 Lutego o godz. 20.15 w Kościele św. Józefa w 
Weston super Mare – zapraszam wszystkich, którzy chcą śpiewać. 
➢ WIELKI POST – rozpoczyna się w Środę Popielcową – w tym dniu 
obowiązuje post ścisły ilościowy i jakościowy – zachęcam do podjęcia tego 
wysiłku. W tym dniu tradycyjnie będzie posypanie głów popiołem z naszych 
palm z Niedzieli Palmowej 2019 roku. Tu w Anglii – posypywanie głów 
Popiołem będzie również w I Niedzielę Wielkiego Postu– czyli 01.03.2020, (w 
Bridgwater w sobotę 29.02) po błogosławieństwie końcowym. Jest to znak 
przyjęcia postawy pokuty, podjęcia umartwienia za swoje grzechy, 40 
dniowego postu. Zachęcam do podjęcia dobrych postanowień. Zapraszam w 
każdy Piątek do Weston-s-Mare (od 18.30 Adoracja Najśw. Sakramentu i 
możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty, o 19.00 Eucharystia, ok. 19.35 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W Weston ponadto przed niedzielnymi Mszami 
o godz. 8.40 – Gorzkie żale -zapraszam, nie prześpijmy Wielkiego Postu. 
 
- W Bridgwater, Taunton i Yeovil 30 minut przed Eucharystią będą zaczynały 
się: 1 Niedziela WP – Droga Krzyżowa, w Niedzielę 8.03 Gorzkie żale, w 
Niedzielę 15.03 – Droga Krzyżowa, W Niedzielę 22.03 Gorzkie żale, w Niedzielę 
29.03 -Droga Krzyżowa. 
- W dniach 25-31.03 – będzie w naszej Parafii prowadził Rekolekcje 
Wielkopostne ks. dr Sebastian Krzyżanowski. 
- W tym roku będzie robiona nowa dekoracja Bożego Grobu w Taunton, nowy 
baner – koszt £100 + inne. Jeśli ktoś chce dołożyć swoją cegiełkę – będzie 
można złożyć ofiarę w specjalnej skrzynce z tyłu kościoła 

Życzę wszystkim owocnego przeżycia Wielkiego Postu – ks. Wiesław 
 

Sobota, 22.02.2020 
Bridgwater, 18.30 O zdrowie, siły i potrzebne łaski dla teścia Leszka 

VII Niedziela Zwykła, Rok 
A, 23.02.2020 
Weston-s-Mare, 09.00 

Dziękczynna za 39 lat małżeństwa Heleny i Jana, 
również z okazji urodzin Jana z prośbą o dalsze 
Błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę NMP 
dla małżeństwa i całej rodziny 

Taunton,12.00 

Dziękczynna z okazji urodzin Aleksandry i Amelii i 
w 25 rocznicę ślubu Moniki i Dariusza o 
Błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla całej 
rodziny.  

Yeovil, 16.30 

W 10 rocz. ur. córki Amelii o zdrowie, dary 
Ducha Świętego i potrzebne łaski z życzeniami 
od rodziców i brata. Za śp. Jana Ścisłowicza o 
łaskę wstąpienia do nieba. Za śp. tatę Ryszarda 
Janusza Szwarca o pokój dla duszy i łaskę nieba. 
Również o spokój duszy dla Kamila 
Zapotocznego w rocznicę urodzin 

Pn., 24.02.2020 (bez ludu) W int. Parafian 
Wt. 25.02.2020 (bez ludu) W int. chrześniaka Michała z racji urodzin 
Śr. 26.02.2020  
Środa Popielcowa 
Weston-s-Mare,19.00  

Za tatę śp. Tadeusza Różańskiego w 5 rocz. śm. 

Czw. 27.02.2020 
Londyn, 12.00 – Pogrzeb ks. 
Weston-s-Mare,19.00 

Z ok. ur. męża Zbigniewa i taty Jerzego o dalsze 
bł. Boże i opiekę Maryi 

Pt. 28.02.2020 
Weston-s-Mare,19.00 Z ok. 9 rocz. ur. Eryka o bł. Boże i opiekę Maryi 

So. 29.02.2020 
Bridgwater, 18.30 

Z ok. ur. dzieci: Dawida i Gabriela o bł. Boże i 
opiekę NMP 

I Niedziela WP, 01.03.2020 
Weston-s-Mare, 9.00 W int. Róży w Weston-s-Mare 

Taunton, 12.00 Za śp. rodziców Józefa i Józefę Kamińskich, oraz 
brata i siostry i o bł. Boże dla córek z racji ur. 

Yeovil, 16.30 
O opiekę MB i dary Ducha Świętego dla Reni z 
racji urodzin i z ok. Dnia Kobiet dla członkiń 
różańca o zdrowie i wszelkie łaski Boże 

Pn., 2.03.20 (bez ludu) W int. Parafian 
Wt., 3.03.20 (bez ludu) Za polecanych w Wypominkach w 2019 roku 
Śr., 4.03.20 Św. Kazimierza  
Królewicza 
Weston-s-Mare 19.00 

Z ok. 39 r. ur. Justyny o zdr. i Bł. Boże, opiekę 
Matki Najśw. na dalsze lata 

Czw., 5.03.20 
Weston-s-Mare, 10.00 Int. wolna 

Pt., 6.03.20 
Weston-s-Mare, 19.00 

Za dusze w czyśćcu cierpiące w podziękowaniu 
za wstawiennictwo z prośbą o znalezienie się w 
niebie 


