
➢ Ofiarność – w weekend 26/27.09.2020 wyniosła: Bridgwater (£36,35), 
Taunton (£181.75), Weston-s-Mare (£118.00), Yeovil (£91,70),. w weekend 
3/4.10.2020) wyniosła: Bridgwater (£72,83), Taunton (£176,83), Weston-s-
Mare (£71.50), Yeovil (£51,00). Bóg Zapłać również tym którzy złożyli ofiary 
przez GiftAid 
➢ Za tydzień – 18.10.2020 będzie dodatkowa taca na Biuro Polskiej Misji 
Katolickiej w Londynie. 
➢ Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem 
chrzestnym będą po Mszach św. w następujące sob i niedz.:17/18.10;  
14/15.11. Każdy kto odbył taką katechezę nie musi jej powtarzać przy kolejnym 
dziecku. 
➢ 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.  Proszę wtedy załatwiać swoje kancelaryjne sprawy. Wszelkie 
informacje można też znaleźć na naszej stronie internetowej. 

  
➢ 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. 
 

➢ Zapisy do Parafii – Aby należeć do naszej Parafii i korzystać z dobroci 
jakie to przynależenie daje, należy formalnie się zapisać. Od września 2019 jest 
tworzona nowa kartoteka parafialna zgodna z RODO. Osoby które nie zapisały 
się od września 2019 – nie należą do Parafii. Proszę jeszcze raz te rodziny osoby 
które kiedyś zapisywały się o ponowne wypełnienie formularza zapisu – 
zgodnego z RODO. Za dodatkowy trud przepraszam. Poza tym, jest to też dobra 
okazja do remanentu, to znaczy zweryfikowania – kto identyfikuje się z naszą 
Parafią, kto jest aktywnym i komu zależy na naszej Parafii.  

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  10.10.2020 – 25.10.2020 

 

 
Komentarz: Obecność Boga jest rzeczywistością radosną i obfitą. Jezus 
porównuje ją do uczty weselnej. Ojciec wszystko przygotował, lecz zaproszeni 
nie przyszli, gdyż byli zajęci swoimi małymi sprawami. Ojciec więc zaprosił 
wszystkich, których słudzy spotkali. Kiedyś na Wschodzie ubodzy uczestniczący 
w uroczystościach otrzymywali wierzchnią szatę jako strój weselny. Jednak i tu 
ktoś jej nie przyjął, i został wyrzucony. A jak jest z nami? Bóg daje nam 
wszystko. Mimo to potrafimy wzgardzić Jego zaproszeniem i obdarowaniem w 
Słowie, Eucharystii, sakramentach, łaskach, obecności bliźnich. A to prowadzi 
nas do rozpaczy. 
 
Sentencja: Jezu, przyjmuję dziś z wdzięcznością szatę łaski i Twoje zaproszenie 
na ucztę eucharystyczną. 
 
 

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 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 

„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 

weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 

zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: 

Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i 

wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i 

poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili 

jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych 

zabójców, a miasto ich spalić. (Mt 22, 1-10) 

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, można poprosić o 
transmisję online Mszy św. z kościoła św. Józefa w Weston s Mare. 

 

➢ Spotkania dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania – w Niedzielę 11 i 18 
Października po Mszy św. na tyle kościoła,  w Weston 14 Października po 
Mszy św. 

➢ Miesiąc Październik – zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe – w niedziele 
przed każdą Eucharystią około 25 minut. Różaniec też będzie zaczynał się 
około 25 minut przed Eucharystią. 

➢ 13 Października, wtorek w kościele św. Józefa w Weston s Mare, godz. 19.00 
Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszam po Mszy św. na Nabożeństwo 
Fatimskie z Różańcem w int. o wiarę, życie i pokój. (Więcej na stronie 
www.tauntonparafia.co.uk) 

➢ Poszukuję lekarki, lub pielęgniarki, która zajęła by się prowadzeniem tematu 
o naturalnym planowaniu rodziny podczas Nauk przedmałżeńskich. Jeśli jest 
taka osoba – proszę o kontakt.   

 
Pozdrawiam i błogosławię czytających ten Biuletyn – ks. Wiesław Garbacz 
 

Sob., 10.10.2020 
Bridgwater, godz.18.30 W 8 rocz. śm. Jana Rapacza o łaskę nieba 

Niedziela, XXVIII Zw. A 
11.10.2020,    
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Int. dziękczynno-błagalna za Joannę i Roberta, 
Tomasza i Natalię o Bł. Boże i opiekę NMP. 

Taunton,12.00 
Z ok. 1 rocz. ur. Katarzyny, o Bł. Boże dla dziecka i 
rodziców 

Yeovil, 16.30 
W podziękowaniu za pomoc ludzi dobrej woli, za ich 
modlitwy i opiekę z prośbą o Boże Bł. dla nich i 
opiekę NMP – wdzięczna Teresa 

Pn. 12.10.2020 (bez ludu) W int. Parafian 
Wt., 13.10.2020 (bez ludu) 
(transmisja, godz.  10.00) 

O szczęście wieczne dla Józefa Szczech 7 dniu po 
śmierci – intencja sąsiadów 

Weston s Mare, 19.00, 
Po Mszy, Nab. Fatimskie 

O zdrowie, pomoc Bożą i opiekę NMP dla Marty i jej 
rodziny 

Śr.,14.10.2020,  
Weston s Mare, 19.00, 
(transmisja, YouTube) 

Za rodzinę Paćko I Sydor o Bł. Boże i opiekę 
NMP 

Czw. 15.10.2020 
Weston s Mare, 10.00 

Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Surdyka i 
Sudoł i za dusze które z znikąd nie mają pomocy 

Pt. 16.10.2020 
Weston s Mare, 19.00 Z ok ur. Władysława o Bł. Boże i opiekę NMP 

Sob. 17.10.2020 
Bridgwater,18.30 

Z ok ur. Oktawii i Kornelii o potrzebne łaski i 
opiekę Matki Bożej 

Niedziela, XXIX Zw. A 
18.10.2020,    
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Z ok ur. męża Marcina Burnagiel o dalsze Bł. 
Boże, oraz za śp. ojca Zbigniewa o łaskę nieba. 

Taunton, 12.00 

W 20 rocz. śl. Anny i Sławomira Fedor 
dziękczynna z prośbą o dalsze Bł. Boże i opiekę 
NMP dla małżonków i ich synów. 
Dziękczynna za narodziny Łukasza z prośbą o bł. 
Boże, dary Ducha Świętego dla żony Patrycji za 
wstawiennictwem św. JP2 i o opiekę NMP, oraz 
int od koleżanek i kolegów z Taunton i z pracy 
za śp. Grażynę Szymańską o łaskę nieba 

Yeovil, 16.30 
Za śp. rodziców Aleksandra i Weronikę 
Zwierzchowskich i braci Tadeusza i Jana 
Zwierzchowskich 

Pn.,19.10.2020 (bez 
ludu) 

W int. Parafian 

Wt.,20.10.2020 (bez 
ludu) 

O Boże Bł. , łaskę wiary i umiejętność 
przebaczenia dla Bartłomieja 

Śr., 21.10.2020,  
Weston s Mare, 19.00 

Za dusze śp. Zofii i Aleksandra Sydor o łaskę nieba 

Czw. 22.10.2020 
Weston s Mare, 10.00 

Z ok. 24 rocz. śl. Alicji i Adama z podziękowaniem 
za wszystkie łaski i z prośbą o dalsze Bł. Boże dla 
małżonków i dzieci 

Pt. 23.10.2020 
Weston s Mare, 19.00 

Za śp. Marcina Konstanty w 13 rocz. śm. 
(też z ok. 2 r. ur. Józefa) 

Sob. 24.10.2020 
Bridgwater, 18.30 

Z ok 3 rocz. śl. Żanety i Pawła o dalsze Bł. Boże i 
opiekę NMP oraz dla całej rodziny 

Niedziela, XXX Zw. A 
25.10.2020,    
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

 
O łaskę wiary, uwolnienie, uzdrowienie i  Bł. Boże 
dla Heleny i Stanisława 

Taunton, 12.00 O zdrowie, Bł. Boże, opiekę matczyną Królowej 
Różańca św. o obfite dary Ducha Świętego dla 
koleżanki Ewy z okazji urodzin, oraz Jej Rodziny z 
int. przyjaciół. 

Yeovil, 16.30 Za śp. Małgorzatę Piątkowską o łaskę zbawienia. 
Także za śp. tatę Jana Obszyńskiego, aby Bóg 
przebaczył mu wszystkie grzechy i przyjął do nieba 
i o spokój jego duszy – int.  córki Agnieszki z 
rodziną. 

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

