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Ogłoszenia na czas  29.11.2020 – 6.12.2020  

 
1. Od środy 2 grudnia będziemy mogli przeżywać fizycznie Eucharystię. Zapraszam do kościołów. Cały 

Kościół nie będzie mógł śpiewać, lecz zespoły do 6 osób, organista, lub sam ksiądz. Dlatego 
zapraszam muzyków do grania i śpiewania. Oczywiście niestety trzeba nosić maseczki zakrywające 
nos i usta.  Sakrament pokuty będzie sprawowany przed każdą Eucharystią przy kościele. Proszę 
rodziców aby przygotowali dzieci do spowiedzi – bo one – zwłaszcza te które były u 1 Komunii we 
wrześniu br., ale też te, które były w ostatnich latach - mogą mieć problem, bo jeszcze nie mają 

Data i godzina Eucharystii Intencje Mszalne 

Niedziela 1 Adwentu, Rok B 
29.11.2020, godz. 9.00 

Za śp. Annę Jacak o łaskę nieba 

Taunton, 12.00 
Z ok. 4 rocz. ur. Victorii Adamowicz o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP dla całej 
rodziny 

Yeovil, 16.30 Za śp. Mariana Urban i Barbarę i Adama Deleżuch o pokój dla ich dusz 

Pn., 30.11.2020, 
transmisja o godz. 10.00 

Za śp. Andrzeja Błażejewicza i łaskę nieba 

Wt., 1.12.2020,  
transmisja o godz. 19.00 

W int. Sary, Filipa i Justyny Banach z okazji urodzin o Bł. Boże i opiekę NMP 

Śr., 2.12.2020,  

Weston s Mare, godz. 19.00 
Za śp. mamę Teresę Łoboda w 30 dni po śmierci 

Czw. 3.12.2020,  

Weston super Mare, godz. 10.00 
Za  śp. Halinę Masztafiak w 1 rocz. śm. 

Pt. 4.12.2020, 1 Piątek m-ca 

Weston super Mare, godz. 19.00 
O łaskę wiary, uwolnienie, uzdrowienie i Boże bł. dla Heleny i Stanisława 

Sob. 5.12.2020, 1 Sob m-ca 

Westons Mare, godz. 10.00 
W int. zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi  

Bridgwater, godz. 18.30 
O Bł. Boże, opiekę Matki Bożej, szczególnie o łaskę zdrowia dla Mai z ok. ur. – 
intencja od przyjaciół 

II Niedziela Adwentu, Rok B 

6.12.2020,    

Weston s Mare 9.00  

(kościół Corpus Christi)  

Od Róży w Weston s Mare w intencji naszych dzieci w tym trudnym i dziwnym 
czasie często walczących z samotnością i odizolowaniem, aby Maryja miała je 
w swojej opiece i dodawała im sił i wytrwałości w codziennym życiu, oraz w 
wyznawaniu wiary jakże mocno atakowanej w dzisiejszych czasach. 

Taunton, 12.00 
Dziękczynno-błagalna za mijający rok z prośbą o dalsze Boże Bł., dary Ducha 
Świętego i opiekę NMP dla członków Róży Różańcowej w Taunton, oraz ich 
rodzin. 

Yeovil, 16.30 
O przeżycie radosnych Świąt Bożego Narodzenia i obfitego błogosławieństwa 
Bożej Dzieciny w nadchodzącym Nowym Roku dla członków Róży i ich rodzin. 



nawyków spowiedzi i mogą zapominać formuły, mogą się bać. Proszę o przygotowanie dzieci i o 
zachęcenie ich do spowiedzi, aby nie zostawiać tego na Święta Bożego Narodzenia, ale już od 
początku grudnia. Wszystkich Was proszę, abyście korzystali z Sakramentu Pokuty jak najszybciej – 
tuż przed Świętami w Weston i w Taunton będzie zorganizowana Spowiedź – kilku księży. Ale nie 
będzie w tym Roku Rekolekcji i na Boże Narodzenie będę sam. Podczas Świąt nie będę spowiadał – 
ponieważ fizycznie nie będę w stanie odprawić 3, lub 4 Msze św. i zrobić około 200 km i jeszcze 
spowiadać w jedną noc z 24 na 25 grudnia a następnie przez kolejne 3 dni prawie jak w niedzielę. 
Proszę o zrozumienie i o przystąpienie do Sakramentu Pokuty przed Świętami.  

2. Kurs Przedmałżeński – zapraszam pary, które chcą przygotować się do Sakramentu Małżeństwa w 
soboty do Bridgwater 5 i 12 grudnia w kościele bezpośrednio po Mszy św. 

3. Rozpoczynamy Adwent – zapraszam dzieci z lampionami adwentowymi w Bridgwater, Taunton i 
Yeovil na Eucharystię Niedzielną. Proszę aby czekały przy z tyłu kościoła z zapalonymi lampionami. 
W Weston zapraszam w Piątki na taką Mszę św. Roratnią w kościele św. Józefa. Zapraszam aby 
dzieci przynosiły wycięte z papieru serduszka podpisane i z napisanym „dobrym uczynkiem” Na 
końcu Mszy św. będę losował serduszka i rozdawał nagrody.  

4. Przed nami 1 Piątek i 1 Sobota miesiąca – zapraszam do adoracji, Sakramentu Pokuty, Różańca  i 
Komunii św. w Piątek w Weston super Mare od 18.00 i w Bridgwater w sobotę od  godz.18.05 

5. Papieska intencja na grudzień 2020 - Intencja ewangelizacyjna: Za życie modlitwy. 

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i 
przez życie modlitwy. 

6. Jeśli ktoś chce złożyć ofiarę na tzw. tacę, na utrzymanie naszej Parafii - wynajmu tego co używamy 
obecnie - tu jest numer Konta Parafialnego: PCM TAUNTON, SORT CODE: 30-94-57, ACCOUNT 
NUMBER 02036610 - Za Wszystkie Ofiary składam Serdeczne Bóg Zapłać. 

7. Ofiary za Intencje Mszalne można złożyć wysyłając ofiarę przelewem na konto: ACCOUNT 
NUMBER:34494460, SORT CODE: 30-94-57 Za wszystkie ofiary bardzo dziękuję - ks. Wiesław 

8. Katecheza dla dzieci 1 Komunijnych od 2 grudnia – wszystko wraca do życia według normalnego 
porządku z przed lockdownu. 

9. Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania bezpośrednio po Mszach św. – 2 grudnia w Weston 
super Mare, oraz w Niedzielę 6 Grudnia po każdej Eucharystii 

10. Kancelaria Parafialna czynna bezpośrednio po każdej Eucharystii 

11. Ofiarność: Składam serdeczne Bóg Zapłać tym osobom, rodzinom które złożyły ofiary przelewem 
bankowym. Dziękuję także za kwiaty na ołtarz do kościoła w Weston s Mare, za pomoc przy 
dezynfekcji kościoła, za dary do plebanijnej kuchni. Dziękuję już też tym którzy zaprosili mnie na 
świąteczne obiady. Oczywiście jeśli ktoś chce mnie zaprosić – to bardzo chętnie w styczniu 2021. 
Serdeczne Bóg Zapłać dobroczyńcom. 

12. Jeśli ktoś chce zamówić Intencję Mszalną – jest jeszcze jedna wolna intencja 25 grudnia o godz. 
11.15 w Bridgwater. Zapraszam do bukowania swoich intencji na Nowy 2021 Rok. Można to 
uczynić wysyłając sms, Email, lub bezpośrednio po Mszach św.  

 

Wszystkim życzę Bożego Błogosławieństwa, modlę się o To dla Was i jeszcze raz dziękuję Wam za 
każde dobro z Waszej strony. Pozdrawiam – ks. Wiesław Garbacz 

KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz,  
adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road, Weston-s-Mare,  BS23 2EN 
tel.01934627329, e-mail: wigar@op.pl 
Strona internetowa: www.tauntonparafia.co.uk 
Kanał na YouTube: Parafia Taunton 


