
➢ Ofiarność – Niedziela 14.02.2021 Bridgwater (£58.60), Weston-s-Mare 
(£101.12), Taunton (£143.30), Yeovil (£34.60). W niedzielę (21.02.2021): 
Bridgwater (£107.38), Weston-s-Mare (£232.90), Taunton (£189.61), Yeovil 
(£62.20), Tiverton (£110.00). Składam serdeczne podziękowania za Gift Aid i 
wszystkie ofiary, kwiaty, sprzątanie kościołów, dezynfekcję, dary żywnościowe i 
inne. Wszystkim składam serdeczne Bóg Zapłać. 
➢ Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem 
chrzestnym będą po Mszach św. w następujący weekend: w nowym roku 
20/21.03.2021 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 marzec 2021 - Intencja 
ewangelizacyjna : Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z 
odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym 
➢ Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania – odwołane do zniesienia 
restrykcji zakazującej spotkań poza modlitewnych 
 
➢ Parafialna Caritas - 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).  
➢ Podane poniżej w ramce numery telefonów służą do zgłoszenia pilnych 
spraw – potrzeby namaszczenia chorych, pogrzebu, pomocy Caritas. 

Sprawy takie jak Chrzest, zaświadczenia dla chrzestnych, Bierzmowanie, 1 
Komunia, Sakrament Małżeństwa, aplikacje do szkół – takie sprawy załatwiamy 
osobiście w Kancelarii Parafialnej – czynna po każdej Eucharystii – nie przez 
telefon. Proszę o zrozumienie i zastosowanie się do prośby. 

 
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  27.02.2021 – 14.03.2021 
 

Komentarz: Na górze Tabor podczas przemienienia światło pokazuje uczniom, 
kim naprawdę jest Jezus. To ma być umocnienie dla uczniów przed „zgorszeniem 
krzyża”. Wszystko to, co ujrzeli, nie może być jednak przedmiotem jakichś 
spekulacji czy plotek. Dopiero śmierć i zmartwychwstanie Jezusa będą właściwym 
wyjaśnieniem tych wydarzeń. „Pracuj, trudź się, znoś także cierpienia i udręki, 
abyś przez czystość i piękno dobrych dzieł mógł osiągnąć w miłości to, co 
oznaczają jaśniejące szaty Pana” – mówił św. Augustyn. Tak naprawdę nasza 
duchowa obecność na górze Tabor jest przygotowaniem do trudu życia 
apostolskiego, do trudu dawania świadectwa. 
 

Sentencja: Panie, proszę Cię o błogosławieństwo dla mojej pracy 
ewangelizacyjnej, abym kiedyś mógł oglądać Cię twarzą w twarz. 

 
 

 

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 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno 
na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się 
lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał 
się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 
Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest 
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, 
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, 
co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali 
to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z 
martwych”.(Mk 9, 2-10) 

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


 

• Aż do końca marca nie ma już wolnych intencji Mszy św. Jeśli ktoś chce 
zamówić na kolejne miesiące – warto to uczynić jak najszybciej – można to zrobić 
osobiście po każdej Mszy św., lub napisać sms, lub email na adres: wigar@op.pl.  
• W tym roku zapisy dzieci do 1 Komunii św. będą odbywały się od 
początku czerwca do niedzieli 29 sierpnia. Dzieci w dniu 1 Komunii powinne mieć 
ukończony 7 rok życia. Na przygotowanie do 1 Komunii mogą zapisać swoje 
dzieci rodzice którzy nalezą do naszej Parafii od przynajmniej 3 tygodni.  
• Najbliższa katecheza on-line dla dzieci 1 Komunijnych – będzie w środę 
3.03.2021 o godz. 17.30 na YouTube (Parafia Taunton). Następna w środę 10.03. 

• W niedzielę 7 marca po Mszach św. będzie można zakupić palmy na 
niedzielę Wielkanocną, Pisma Święte i inne dewocjonalia. Zapraszam.  
• W dniach 5-8 marca Franciszek przebywać będzie w Iraku – kraju, 
położonym w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, na którym w starożytności znajdowała 
się Mezopotamia. Odwiedzi tam Bagdad, Nadżaf, Irbil, Mosul, Karakosz i Ur, skąd 
pochodził biblijny Abraham, do którego dziedzictwa przyznają się judaizm, 
chrześcijaństwo i islam. Ojciec Święty będzie pierwszym papieżem 
odwiedzającym Irak i będzie to jego 33. zagraniczna podróż apostolska, a 
pierwsza od czasu wybuchu rok temu pandemii koronawirusa. 
• „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – to szturm modlitewny w 
intencji papieża Franciszka organizowany już po raz czwarty z okazji rocznicy jego 
wyboru. Akcja odbędzie się w niedzielę 7 marca 2021 r. Aby wziąć w niej udział 
należy odmówić litanię do Chrystusa Dobrego Pasterza – w intencji Ojca 
Świętego. 
• Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza 5 marca o godz. 10. 30 na 
prezentację online raportu „Kościół w Polsce”. W syntetycznej formie prezentuje 
on zarówno dynamikę życia religijnego Polaków, jak i działalność Kościoła w 
sferze duszpasterskiej i społecznej. W raporcie znalazły się także analizy 
dotyczące życia zakonnego, powołań oraz zaangażowania wiernych świeckich. 
Osobny rozdział dotyczy walki z wykorzystywaniem seksualnym i pomocy 
ofiarom. Prezentacja odbędzie się online, na platformie ZOOM. Prosimy o 
wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału poprzez formularz rejestracyjny 
(https://ekai.pl/prezentacja-raportu-kai-kosciol-w-polsce/) 

Pozdrawiam i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz 
 

Sob., 27.02.2021,  
Bridgwater godz.18.30 

W int. Adama i Oktawii, Wandy i Nikodema o 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 

II Niedziela zw., Rok B 
28.02.2020,    
Weston s Mare. 9.00 

W 40 rocz. śl. Heleny i Jana z prośbą o dalsze Bł. i 
opiekę MB i dla dzieci i wnuków, oraz z ok. ur. Jana 

Taunton,12.00 Za śp. Piotra Kozłowskiego o łaskę zbawienia 

Yeovil, 16.30 
Z ok. 22 rocznicy ślubu Michała i Moniki w 
podziękowaniu za przeżyte lata i z prośbą o Bł. Boże na 
kolejne lata, oraz dla ich dzieci 

Pn., 1.03.2021 
Transmisja, godz. 8.30 W int. Parafian 

Wt., 2.03.2021,  
Transmisja, godz. 8.30 

W int. Patrycji Szulc z okazji urodzin, z prośbą o Bł. 
Boże i opiekę NMP, szczególnie dla bliźniaków 

Transmisja, godz. 10.00 W int. Antosia z ok. 1 rocz. urodzin 

Śr.,3.03.21 
Weston s Mare, 19.00 Za śp. Teresę Łoboda w 4 miesiąc po śmierci 

Czw. 4.03.2021 
Weston s Mare, 10.00 

Dziękczynna za wszelkie łaski, które otrzymała rodzina 
Król. Prośba o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP 

1 Pt. m-ca, 5.03.2021 
Weston s Mare, 19.00 
Od 18.00 Adoracja  

Dziękczynno-błagalna o zdrowie duszy i ciała 
Małgorzaty, oraz wiarę, nadzieję i miłość przez 
wstawiennictwo NMP i św. Józefa 

1 Sob. m-ca, 6.03.2021 
Weston s Mare, 10.00 W int. przebłagalnej za grzechy przeciw N. Sercu Maryi 

Bridgwater, 18.30 Za śp. Józefa i Danutę Setlak o łaskę nieba dla ich dusz 

III Niedziela WP., Rok B 
7.03.2021,    
Weston s Mare. 9.00 

Za ofiary pedofilii na całym świecie. Zwłaszcza w 
intencji najbardziej bezbronnych dzieci nie mających 
znikąd pomocy, aby za wstawiennictwem Świętej 
Rodziny doznały ukojenia w cierpieniu a opętanych o 
zaprzestanie tych haniebnych czynów. 

Taunton, 12.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
Bł. dla Joanny i jej rodziny, oraz w int. Mai o opiekę 
Matki Bożej dla niej. (Int. Róży Różańcowej z Taunton) 

Yeovil, 16.30 
Z ok ur. Reni o łaskę zdrowia, Bożej opatrzności, darów 
Ducha Świętego i opieki Matki Bożej dla kobiet w dniu 
ich święta (Int. Róży Różańcowej z Yeovil) 

Pn.,8.03.2021 
Transmisja, godz. 8.30 

W int. Parafian, szczególnie wszystkich pań w naszej 
Parafii 

Wt.,9.03.2021 
Transmisja, godz. 8.30 

Za śp. Annę i Jana Baran 

Śr.,10.03.2021,  
Weston s Mare, 19.00 

Dziękczynno- błagalna o zdrowie duszy i ciała 
Kazimierza, oraz wiarę, nadzieję i miłość przez 
wstawiennictwo NMP i św. Józefa 

Czw.,11.03.2021 
Weston s Mare, 10.00 

Za duszę śp. Józefa Prochownik o łaskę zbawienia 

Pt., 12.03.2021  
Weston s Mare, 19.00 
(będzie też transmisja)  

Za ++ Tadeusza, Kazimierza i Leszka Konarskich, 
Zdzisławę Markiewicz i Jana Ścisłowicz i wszystkich 
zmarłych z rodziny 

Sob., 13.03.2021 
Bridgwater, 18.30 

W int. Iwony Kulewicz z ok. 50 rocz. urodzin 

IV Niedziela WP., Rok B 
14.03.2021,    
Weston s Mare. 9.00  

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

Taunton, 12.00 
W int. Maksymiliana z ok 4 rocz. ur. i za śp. Marka w 
rocz. urodzin 

Yeovil, 16.30 W 41 r ur. syna Jerzego Bąk o Bł. Boże i opiekę NMP 

mailto:wigar@op.pl
https://ekai.pl/prezentacja-raportu-kai-kosciol-w-polsce/

