
➢ Ofiarność – w niedzielę 30.08.2020) wyniosła: Bridgwater (£50,00), 
Taunton (£126.57), Weston-s-Mare (£85.00), Yeovil (£78,20). W niedzielę 
06.09.2020) wyniosła: Bridgwater (£53,26), Taunton (£171.23), Weston-s-Mare 
(£141.50), Yeovil (£95,50). Za Wszystkie Ofiary składam Serdeczne Bóg Zapłać. 
➢ Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem 
chrzestnym będą po Mszach św. w następujące niedziele:26 i 27.09 
➢ Kancelaria Parafialna jest czynna 30 minut bezpośrednio po każdej 
Eucharystii w tygodniu w Weston super Mare (BS232EN), a także w każdą 
sobotę w Bridgwater i niedzielę w Taunton i w Yeovil bezpośrednio po 
Eucharystii.  Z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią – Kancelaria 
Parafialna w soboty i w niedziele jest przenośna – proszę gromadzić się przy 
moim samochodzie w celu załatwienia spraw kancelaryjnych. 
➢  Papieska Intencja dla Róż Różańcowych na Wrzesień 2020 

Intencja powszechna:  
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób 
uczciwy i z poszanowaniem. 
 Intencja Parafialna: Módlmy się za tegoroczne dzieci 1 Komunijne, aby 
starały się jak najczęściej w życiu przyjmować Jezusa do serca 

➢ Kurs Przedmałżeński – Najbliższy Kurs Przedmałżeński jest planowany 
na soboty: 21 i 28 Listopada, oraz 5 Grudnia 2020 w godzinach od 19.45 do 
21.45. Nie trzeba się wcześniej zgłaszać , Wszystkie pary planujące ślub są mile 
widziane. 
➢ Zapisy do Parafii – jeszcze jest dużo ludzi którzy chodzą regularnie do 
kościoła na Niedzielną Eucharystię a nie są zapisani na nowo do Parafii na 
formularzu zgodnym z RODO. Proszę to uczynić. Gdyby mnie zabrakło – nowy 
proboszcz będzie opierał się na istniejącej kartotece która jest. Starej nie ma. 
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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), 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 

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli 
mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu 
odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 
razy. 
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się 
rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 
jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie 
miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i 
całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed 
nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci 
oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był 
winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś 
winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość 
nade mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił 
go do więzienia, dopóki nie odda długu. 
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i 
opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał 
go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten 
dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować 
się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony 
gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie 
odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 
przebaczy z serca swemu bratu”.(Mt 18,21–35) 

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


 

➢ Jeśli ktoś chce zamówić intencję Mszy św. – zapraszam do kancelarii po 
każdej Mszy św., można też wysłać email, lub sms 
➢ Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania – zapraszam kandydatów 

na spotkania w niedzielę 27.09.2020po każdej Eucharystii – w ostatnich 
ławkach. Można też już zapisywać się na przygotowanie do Bierzmowania na 
2022 Rok 
➢ Próby i spowiedzi dla dzieci 1 Komunijnych:  

Bridgwater:17.09 o godz. 16.45 
Yeovil:13.09 po Mszy 
 

➢ Przeżywamy 1 Komunie w naszej Parafii. Aby zachować dystanse i by 
mogło wejść więcej ludzi do kościoła, prawie wszystkie uroczystości są 
podczas dodatkowych Eucharystii. A skoro o Komunii mowa to, aby przyjąć 
Komunię trzeba przygotować ciało i duszę. Co do ciała – należy zachować post 
Eucharystyczny. Kiedyś przyjmowano Komunię na czczo, potem post 
eucharystyczny wynosił 3 godziny, obecnie 1 godzinę. Jeśli planujemy przyjąć 
Komunię św. powinniśmy przygotowywać się do tej chwili i już godzinę 
wcześniej pamiętać, aby nie spożywać żadnych pokarmów, nie żuć gumy, ani 
innych smakołyków. Jeśli chodzi o przygotowanie duszy – jest jeszcze 
ważniejsze, bo należy mieć czystą duszę – bez grzechów ciężkich. Podchodząc 
do Komunii powinniśmy być rozmodleni i spokojni wg. słów pieśni: „Zbliżam 
się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej”. 
Obecnie w naszej Diecezji Clifton decyzją Biskupa Declana Langa, możemy 
przyjmować Komunię wyłącznie na rękę. Zachęcam też do oddania 
szczególnej czci Jezusowi przez wcześniejsze przyklęknięcie.  
➢ Przed nami 3 Piątek miesiąca. Zapraszam do Weston super Mare – 
kościół św. Józefa na Adorację Najśw. Sakramentu od 18.00 oraz Sakrament 
Pokuty, o 19.O0 Eucharystia i Uwielbienie prowadzone przez zawiązująca się 
grupę Niniwa 

Pozdrawiam i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz 

Sob., Bridgwater 
12.09.2020, 
godz.18.30 

Z ok. ur. Adama o potrzebne łaski Boże i opiekę NMP 

Niedziela, XXIV Zw. A 
13.09.2020,    
Weston s Mare. 9.00 

Za śp. Grzegorza Fiuta o łaskę nieba 

Taunton,12.00 
W int. Dzieci 1 Komunijnych, oraz 
za śp. z rodzin Jankowskich i Tracz, oraz z rodzin 
Laskowskich i Kordzińskich o łaskę nieba 

Yeovil, 16.30 O dary i owoce Ducha Świętego dla Bożeny 
Wt., 15.09.2020, 
Transmisja o 08.00 

 Za śp. Zofię Maślanka w pierwszą rocznicę śmierci 
z int. córek z rodziną 

Śr., 16.09.2020,  
Weston s Mare, 19.00 
Kościół św. Józefa 

W int. dzieci pierwszokomunijnych z Weston 
super Mare i ich rodziców 

Czw. 17.09.2020 
Weston s Mare, 10.00 

O Błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla 
rodziny Król 

Pt. 18.09.2020 
Weston s Mare, 19.00 

W int. dzieci pierwszokomunijnych z Weston 
super Mare i ich rodziców 

Sob. 19.09.2020 
 

Bridgwater,14.00 
1 Komunia Święta – w int. dzieci i rodziców 

Bridgwater,18.30 O zdrowie dla mamy Rozalii 
Niedziela, XXV Zw. A 
20.09.2020,    
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Z ok. 42 r. ur. Radosława o Bł. Boże, zdrowie, 
opiekę NMP i pomoc Ducha Świętego w 
podejmowaniu decyzji 

Taunton, 12.00 Za śp. Andrzeja Błażejewicza w 4 rocz. śm. 

Yeovil, 15.00 1 Komunia Święta – w int. dzieci i rodziców 

Yeovil, 16.30 

Za śp. Andrzeja Błażejewicza, Anastazję Borowy i 
Jana Ferencika o łaskę nieba dla ich dusz 
Oraz z okazji 10 rocz. ślubu Moniki i Pawła 
Konarskich i dalsze Bł. Boże i opiekę Maryi 

Śr., 23.09.2020,  
Weston s Mare, 19.00 
Kościół św. Józefa 

Z ok. 15 rocz. śl.  Bł. Boże i wstawiennictwo Matki 
Bożej 

Czw. 24.09.2020 
Weston s Mare, 10.00 

W int. o liczne i święte powołania kapłańskie 

Tiverton, 18.30  
St. James Catholic 
ChurchOld Rd, EX16 4HJ 

Z ok. 9 rocz. śl. Andrzeja i Kamili Murasiewicz o Bł. 
Boże i opiekę NMP dla małżonków i ich dzieci 

Pt. 25.09.2020 
Weston s Mare, 19.00 

Z ok. ur. Natalii i Eweliny o Bł. Boże i opiekę NMP 
w rodzinie Burnagiel 

Sob. 26.09.2020 
Bridgwater, 18.30 

Z ok. 18 r. ur. Gracjana, oraz z ok. ur. Dominika i 
mamy Wiesławy o Bł. Boże i opiekę NMP dla całej 
rodziny 

Niedziela, XXVI Zw. A 
27.09.2020,    
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

 
Z ok. ur. Mariana o Bł. Boże dla niego i jego całej 
rodziny, o opiekę NMP i dary Ducha Świętego 

Taunton, 12.00 W 10 rocz. śm. Piotra Szabłowskiego o łaskę nieba 
dla niego. 

Yeovil, 16.30 W int. Mai, Kai i Anny z ok. ur. o Bł. Boże, opiekę 
Matki Bożej i dary Ducha Świętego 


