
➢ Ofiarność –Niedziela 03.01.2021 Bridgwater (£106.35), Weston-s-Mare 
(£88.00), Taunton (£136.12), Yeovil (£37.12). W niedzielę (10.01.2021): 
Bridgwater (£16.00), Weston-s-Mare (£63.00), Taunton (£245.52), Yeovil 
(£37.55).Składam serdeczne podziękowania za Gift Aid i wszystkie ofiary i dary 
żywnościowe       
➢ Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem 
chrzestnym będą po Mszach św. w następujący weekend: w nowym roku 
23/24.01.2021 pod kościołami – przy moim samochodzie 
➢ 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.   
➢  Papieska Intencja dla Róż Różańcowych na styczeń 2021 - Intencja 
ewangelizacyjna : Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym 
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z 
otwartością na wszystkich. 
➢ Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania – odwołane do zniesienia 
restrykcji zakazującej spotkań poza modlitewnych 
➢ Nowi Kandydaci do Bierzmowania którzy zapisali się niedawno - teraz 
macie przerwę w spotkaniach. Kiedy będą spotkania? To zależy od zniesienia 
restrykcji zakazujących spotkań. Proszę czekać  i sprawdzać informacje – jak tylko 
będzie można się spotykać – zorganizuję katechezy i ustalimy sobie daty.  
➢ Parafialna Caritas- tuż przed Bożym Narodzeniem (24.12.2020) na nowo 
powstała nasza Parafialna Caritas. Dzięki osobom zaangażowanym i darczyńcom 
już pomogliśmy kilkunastu rodzinom. Osobą koordynującą – Przewodniczącą 
została wybrana pani Agnieszka Zawadzka z Weston super Mare. Jeśli jesteś w 
potrzebie, lub znasz osoby którym przydała by się pomoc (mamy jeszcze kilka 
paczek żywnościowych z których można przygotować smaczne obiady) – prosimy 
o telefoniczny kontakt z panią Agnieszką (07702330848).  
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Komentarz: „Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest szczególnie do mnie. 
Pan przechodzi obok mnie i pyta: Czy chcesz spotkać się ze Mną? Dzisiaj Jezus chce się ze mną 
spotkać. Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie pragnie, by mój wybór był dobrowolny, 
świadomy. Dzięki temu moja relacja z Nim stanie się osobowa, głęboka. Abraham Joshua 
Heschel, żydowski myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała Biblia jest zapisem tej prawdy, iż Bóg 
szuka człowieka. Jednak czy ja pozwalam się Bogu odnaleźć i czy umiem odpowiedzieć na 
pytanie Jezusa całym swoim życiem? Święty Jan od Krzyża modlił się: „O Boże mój, któż Cię nie 
znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak 
Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!”. 

 
 

 

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 
5.TIVERTON;  St. James, EX16 4HJ, jeden raz w miesiącu o godz. 18.30 
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 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 
Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i 
poszli za Jezusem. 
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 
«Czego szukacie?». 
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie 
mieszkasz?». 
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, 
brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do 
Jezusa. 
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, 
ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.(J 1, 35-42) 

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


 

 

• Warto zamówić jak najszybciej intencje Mszy św. na nowy 2021 Rok – 
intencje Dziękczynne z okazji urodzin, rocznic chrztu św., ślubu. Im szybciej tym 
większe możliwości aby była Msza św. w terminie, który nam najbardziej 
odpowiada. Jak to zrobić – najlepiej zostać po Mszy św. i porozmawiać o tym ze 
mną, lub napisać email na adres: wigar@op.pl. Pozdrawiam i zapraszam – ks. 
Wiesław Garbacz  

• Wielu rodziców do tej pory nie odebrało Certyfikatów chrztu swoich 
dzieci. Proszę to odebrać te potwierdzenia Chrztu. Można to uczynić po każdej 
Eucharystii – wystarczy do mnie podejść. 

 

• Z Watykanu: Papież Franciszek oraz papież-senior Benedykt XVI w dniu 
14.01.2021 zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 -poinformował dziennikarzy 
dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matto Bruni. W wywiadzie dla 
telewizji Canale 5, wyemitowanym w minioną niedzielę, 10 stycznia Franciszek 
stwierdził: „z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić, to 
opcja etyczna, bo stawką jest zdrowie, własne życie, a także życie innych 
• Kącik kościelnego humoru: Bardzo pobożny człowiek co niedzielę 
chodząc do kościoła rzucał żebrakowi 10 zł. 
Pewnego razu dał mu tylko 5 zł. Żebrak na to: 
- Co się stało? Dlaczego tylko piątka? Stracił pan pracę? 
- Nie, wysłałem syna na studia. 
- No, wszystko fajnie, ale dlaczego moim kosztem? 
• Kochani, czytając rożne artykuły, przeglądając Internet zauważyłem że 
ostatnio media lubią cytować, podawać do wiadomości co powiedzieli, lub zrobili 
księża. Czasami te informacje zaskakują a nawet szokują. Proszę być uważnym co 
czytamy, lub słuchamy. Niektórzy medialni księża, lub niektóre informacje o 
księżach nie dotyczą wcale księży z naszego Rzymskokatolickiego Kościoła. 
Niektórzy księżmi kiedyś byli, ale już nie są, lub są suspendowani. Nie mogą 
celebrować Eucharystii a nawet nosić stroju duchownego a noszą. Proszę być 
czujnym. Bo słuchać suspendowanego księdza, to tak jakby np. płacić mandat dla 
byłego policjanta, lub dla kogoś przebranego za policjanta.  

Wszystkim życzę zdrowia i uproszenia wielu łask Bożych na każdy dzień  
– ks. Wiesław 

Sob., 16.01.2021,  
Bridgwater godz.18.30 

W int. Amelki z ok. urodzin – dziękczynna z prośbą o 
dalsze Bł. Boże i dary Ducha Świętego 

II Niedziela zw., Rok B 
17.01.2020,    
Weston s Mare. 9.00 

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

Taunton,12.00 W 1 rocz. śm. Salomei Rapacz o łaskę zbawienia 

Yeovil, 16.30 O potrzebne łaski i opiekę Maryi i Bl. Boże dla Magdy, 
Tadeusza Ewy i Bożeny, oraz rodziny Chodkowskich 

Pn., 18.01.2021 
Transmisja, godz. 10.00 O zdrowie i Bł. Boże dla Marka i Marzeny,  

Wt., 19.01.2021, 
Transmisja,  godz. 10.00 

O Boże miłosierdzie i dar nieba dla tych co umierają w 
pandemii 

Śr., 20.01.2021,  
Weston s Mare, 19.00 W 6 rocz. śmierci śp. Anny Łoboda 

Czw. 21.01.2021 
godz. 10.00 

W int. Joanny Turek i jej rodziny o Bł. Boże, potrzebne 
łaski i opiekę NMP dla całej rodziny 

Pt. 22.01.2021 
Weston s Mare, 19.00 

Za zmarłych rodziców Władysławę i Stanisława 
Chorbaków, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

Sob. 23.01.2021 
Bridgwater, 18.30 

Za śp. Barbarę Sienkiewicz, teściową, jak również za 
wszystkich zmarłych z rodz. Sienkiewicz i Bartoszek 

III Niedziela zw., Rok B 
24.01.2021,    
Weston s Mare. 9.00 

O zdrowie dla dzieci Justyny i Marzeny 

Taunton, 12.00 

Z ok. 6 ro. ur. Izabeli o Bł. Boże i opiekę NMP dla niej i 
całej rodziny. Z ok. 40 rocz. ślubu Leszka i Marii Szul z 
podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze 
BŁ. Boże i opiekę NMP dla całej rodziny. Z ok. 50 r. ur. 
Piotra o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP  

Yeovil, 16.30 W int. Renaty Skorupa i jej rodziny o potrzebne łaski i 
Bł. Boże i opiekę Maryi 

Pn.25.01.2021 
Transmisja o godz. 8.30 

W int. Parafian dziękczynna z prośbą o Bł. Boże 

Wt.26.01.2021 
Transmisja o godz. 8.30 

W int. Parafian dziękczynna z prośbą o Bł. Boże 

Śr., 27.01.2021,  
Weston s Mare, 19.00 

Za wszystkie dzieci nienarodzone w wyniku poronień i 
aborcji (Msza z transmisją i nabożeństwo do św. 
Józefa) – zapraszam jednak kto może by fizycznie być. 

Czw. 28.01.2021 
Weston s Mare, 10.00 

Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza z transmisją) 

Tiverton, 18.30 
(St. James, EX16 4HJ) 

Za Kapłanów o światło Ducha Świętego i łaskę 
świętości by byli wierni Bogu, swojemu powołaniu i 
mówili jednym głosem Chrystusowym. 

Pt. 29.01.2021  
Weston s Mare, 19.00  

Za śp. Iwonę Raczyk z prośbą o łaskę nieba 

Sob. 30.01.2021 
Bridgwater, 18.30 

Z ok. ur. Dawida i Gabrysia o Bł. Boże i opiekę NMP 
dla całej rodziny 

IV Niedziela zw., Rok B 
31.01.2021,    
Weston s Mare. 9.00  

O łaskę wiary, Bł. Boże i opiekę NMP dla Marcina i 
Marty 

Taunton, 12.00 Zarezerwowana przez Katarzynę i Piotra Wójcik 
Yeovil, 16.30 Za śp. Jarosława Dudzińskiego w 16 rocz. śm. 

mailto:wigar@op.pl

