
➢ Ofiarność – Niedziela 28.03.2021 Bridgwater (£75.00), Weston-s-Mare  
(£202.20), Taunton (£318.70), Yeovil (£119.25). Tiverton (£95.00). Składam 
serdeczne podziękowania za Gift Aid i wszystkie ofiary, za ofiary na kwiaty do 
Bożego Grobu, sprzątanie kościołów, dezynfekcję, płyny i ścierki do dezynfekcji, 
dary żywnościowe i inne. Składam serdeczne podziękowania dla grających, 
śpiewających w naszej Parafii, dla czytających Słowo Boże, ministrantów i 
wszystkich zaangażowanych w pomoc w funkcjonowaniu Parafii. 
 
 

➢ Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem 
chrzestnym będą po Mszach św. w następujący weekend: w nowym roku 
17/18.04.2021 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. (W 
czasie Świąt Wielkanocnych będzie nieczynna)  
 

➢  Papieska Intencja dla Róż Różańcowych na kwiecień 2021 - Intencja 
powszechna : Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o 
podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w 
przeżywających kryzys demokracjach 
 

➢ 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  6.04.2021 – 18.04.2021 
 

Sentencja: Panie Jezu, przeniknij moje serce darem Twojego pokoju i 
przebaczenia. Chcę być tym, który umie przebaczyć drugiemu człowiekowi. 
 

 
 

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 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, 
choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy 
Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę 
w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były 
zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do 
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i 
włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». 
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

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


 

• 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 i ostatnia katecheza on-line dla dzieci 1 Komunijnych – będzie 
w środę 14.04.2021 o godz. 17.30 przez YouTube, „Parafia Taunton” 

• Zapraszam do zapisywania się na katechezy przygotowawcze do 
Sakramentu Bierzmowania, który zakończy się w  styczniu, lub lutym 2022 roku. 
Pierwsze katechezy rozpoczną się 27 czerwca po Mszach św. Zapisujący się na 
kurs powinni mieć ukończony 14 rok życia i oczywiście przyjęte wcześniej 
sakramenty Chrztu i 1 Komunii. 
• Kurs przygotowawczy do Sakramentu Małżeństwa będzie w czerwcu 
26.06.2021 w Bridgwater po Mszy św., 3.07.2021 i 10.07.2021 po Mszach św. 
Proszę o zgłoszenie chęci swojego udziału w tym kursie po przez wysłanie smsa 
na numer:  07714675188 
• W Niedzielę Miłosierdzia Bożego będzie 2 taca na pomoc  
dla naszej rodaczki Joanny, która pracowała w polskim sklepie Orzełek w 
Taunton .Oczekująca  przyjścia na świat dzieciątka Asia w listopadzie dowiedziała 
się, że czekają ją poważne  zmagania z nowotworem szyjki macicy.  
   W tym trudnym okresie potwornego bólu i leczenia przyszedł na świat zdrowy 
chłopczyk Wiktorek. Radość mamy trwała tylko dwa dni, gdyż okazało się, że 
stosowana podczas ciąży chemioterapia nie zadziałała a odkryto też guz na 
pęcherzu moczowym. Angielscy lekarze oświadczyli, że będą próbować 
ewentualnie radioterapii, ale obawiają się ,że i ona nie pomoże. Jak sama Asia 
mówi: Świat mi się totalnie zawalił. 
Joanna rozpaczliwie szuka pomocy poza granicami tego kraju, w tym także w 
Polsce u znanych w tej dziedzinie specjalistów. 
Bardzo duże wsparcie i wielkie serce okazał Asi jej szef Damian -właściciel sklepu 
Orzełek. na Facebooku można obejrzeć filmik z inicjatywą Damiana. 
Jeżeli ktoś chce zrobić osobiście przelew bankowy to tu są dane: 
Joanna Chmielińska 
30-98-45 
62207560 
• Dzieci które pobrały plansze (Żółte kartki z kalendarzem na Wielki Post) 
otrzymają symboliczne nagrody w Niedzielę Miłosierdzia Bożego za wytrwałe i 
piękne przeżywanie wielkiego Postu. 
• Zapraszam dzieci ale i młodzież do wstąpienia do grona Ministrantów – 
do Liturgicznej Służby Ołtarza – wszelkie informację po każdej Eucharystii 

 
Życzę Wszystkim pokoju w sercu i radości płynącej ze świadomości że nasz Pan 

Zmartwychwstał, że jest Panem życia i śmierci. Pozdrawiam – ks. Wiesław 

Wt. 06.04.2021 
Transmisja godz. 19.00 Za śp. Teresę Łoboda w 5 miesiąc po śmierci 

Śr.,7.04.21 
Weston s Mare, 19.00 
(St. Joseph’s) 

Za śp. Beatę Krystynę Meligaliotis 

Czw., 8.04.2021 
Weston s Mare, 10.00 
(St. Joseph’s) 

Za rodzinę Król – dziękczynna z prośbą o dalsze Bł. 
Boże dla rodz. Król 

Yeovil, 19.30 Msza św. za zmarłego Radosława Lewandowskiego 
Pt., 9.04.2021 
Weston s Mare, 19.00 
(St. Joseph’s) 

Za śp. Antoniego Rafałowicz i Władysławy o wieczy 
pokój i radość przebywania w niebie 

Sob., 10.04.2021 
Bridgwater, 18.30 

Za syna Sebastiana z ok. 6 t. ur. i za męża Grzegorza z 
ok. ur. o Bł. Boże i opiekę NMP 

II Niedziela…, Święto 
Miłosierdzia Bożego 
11.04.2021,    
Weston s Mare. 9.00 

Za Joannę, Roberta, Tomasza i Natalię o Bł. Boże i 
opiekę NMP – dziękczynno - błagalna 

Taunton, 12.00 Za zm. rodziców Józefa i Genowefę Furga i w 1 rocz. 
śm. mamy Genowefy 

Yeovil, 16.30 Z ok imienin Ryszarda o Bł. Boże i opiekę NMP 

Pn., 12.04.2021 
Transmisja, godz. 11.00 Za śp. tatę Szczepana o łaskę zbawienia, pokój duszy 

Wt.,13.04.2021 
Transmisja, godz. 19.00 

Za Macieja z ok. 14 urodzin o Bł. Boże, Dary Ducha i 
opiekę NMP 

Śr.,14.04.2021 
Weston s Mare, 19.00 Z ok. ur. taty Stanisława o Bł. Boże i opiekę NMP 

Czw.15.04.2021 
Weston s Mare, 10.00 O miłosierdzie Boże i dar nieba dla Wiliama 

Pt., 16.04.2021 
Weston s Mare, 19.00 Za śp. Ewę Szczepek i śp. Zbigniewa w 3 rocz. śm. 

Sob., 17.04.2021 
Bridgwater, 18.30 

Za ++ rodziców Danutę i Stanisława Hańczur w 1 rocz. 
śm. taty i w 7,5 roku po śm. mamy 

III Niedziela Wielkanocna, 
18.04.2021 
Weston s Mare, 9.00 

O łaskę wiary, uwolnienie, uzdrowienie i Bł. Boże 
dla Heleny i Stanisława, oraz za śp. rodziców 
Genowefę w 11 rocz. i za Stanisława w 13 rocz. 
oraz za śp. męża Jacka w 11 rocz. śm. 

Taunton, 12.00 

Z ok. 70 rocz. ur. kochanego taty, teścia i dziadka 
Franciszka o zdr. i bł. Boże na dalsze lata, oraz za 
śp. pamięci Adama z int. żony i córki Natalii z 
wnukami. Dziękczynno-błagalna o łaskę wiary i 
dary Ducha Świętego z ok. 18 i 20 r. ur. wnuków 

Yeovil, 16.30 

Za Mariusza Podkaj o głęboką wiarę. 
Z ok. 9-tych urodzin Michała Białek o łaskę 
zdrowia, wielu pasji, o Bł Boże w drodze do 
wymarzonych celów. 


