
➢ Ofiarność – Niedziela 18.04.2021 Bridgwater (£55.04), Weston-s-Mare 
(£160.30), Taunton (£157.01), Yeovil (£89.39). Niedziela 25.04.2021 Bridgwater 
(£64.00), Weston-s-Mare (£180.40), Taunton (£184.25), Yeovil (£38.95). II Taca 
(£218,80) Za wszelką ofiarność i pomoc Wszystkim składam serdeczne Bóg 
Zapłać! 
➢ W niedzielę 9 maja 2021 roku we wszystkich naszych Lokalnych Polskich 
Misjach Katolickich jest obowiązkowa II taca na rzecz Fundacji Jana Pawła II – 
proszę wziąć coś dodatkowo ze sobą na drugą tacę. 
 
 

➢ Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem 
chrzestnym będą po Mszach św. w następujący weekend: w nowym roku 
08/09.05.2021 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 miesiąc maj 2021 - Intencja 
powszechna : Świat finansów 
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu 
uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. 
 

➢ Parafialna Caritas - jeśli jesteś w potrzebie, lub znasz osoby którym 
przydała by się pomoc – 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  1.05.2021 – 16.05.2021 
 

 
 
 
Komentarz: Nie chcemy być sami. Każdego dnia szukamy oparcia, poczucia 
bezpieczeństwa. I dzisiaj Jezus oznajmia nam, że nie jesteśmy sami, jesteśmy gałązkami 
krzewu winorośli, którym jest On sam. Co więcej, Jezus chce, abyśmy w Nim trwali, w Nim 
byli zakorzenieni, bo tylko wtedy przyniesiemy owoc. Troszczy się o nas. Trwanie w Nim 
jest źródłem prawdziwej radości, która oddziałuje także na innych. Ta jedność z Jezusem 
jest dla nas najcenniejszym darem. Tu nie ma miejsca na połowiczność. Jezus, kiedy mówi, 
„beze Mnie nic nie możecie uczynić”, zaprasza nas, abyśmy byli Jego uczniami. On 
pragnie, byśmy trwali w Nim. Czyż to nie jest najlepsza nowina? 
 
Sentencja: Jezu, pragnę być zakorzeniony w Tobie. Proszę, bądź ze mną. Nie zostawiaj 
mnie nigdy samego. 

 

 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem 
winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie 
przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby 
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie 
jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym 
krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, 
kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem 
ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 
moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój 
przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami».(J 15, 1-8) 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 

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


 

• 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.  
• 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.  

• 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 
• Zaczął się miesiąc Maj – po każdej Eucharystii będzie dodatkowa 
modlitwa do Maryi. Przed niedzielnymi Eucharystiami (25 minut) - zapraszam na 
Różaniec w int. dzieci 1 Komunijnych w naszej Parafii 
 

• Pani Joanna Chmielińska napisała: Chciałabym serdecznie podziękować 
wszystkim parafianom, w tym także tym najmłodszym, z Taunton, Bridgwater, 
Weston -Super-Mare i Yeovil za finansowe wsparcie mojej trudnej sytuacji. Na 
ręce księdza Wiesława Garbacza składam szczególne podziękowanie za 
umożliwienie zbiórki w kościele w Taunton a także zorganizowanie jej w w/w 
polskich parafiach. Z całego serca dziękuje Wam tez kochani za modlitwy w 
intencji mojego zdrowia i proszę o dalsze duchowe wsparcie. Joanna Chmielińska 
 

• NMP Królowej Polski – w pn. 3 maja zapraszam na Eucharystię o godz. 
19.00 w kościele św. Józefa w Weston super Mare 
• Odpust w naszej Parafii – w Święto NMP Matki Kościoła - Msza św. 24 
maja w Taunton o godz. 19.00 – Zapraszam – głównym celebransem i 
kaznodzieją będzie ks. Michał Oszczudłowski 
• Rocznice I Komunii św. będą w sobotę i niedzielę 18/19 września 
• Czasem jest piękna, słoneczna pogoda – proszę jednak, aby na Mszę św. 
przychodzić w godnym stroju. Proszę mieć zakryte ramiona i spódnice, lub 
spodnie co najmniej do kolan. Tak samo proszę ubierać dzieci – uczmy od 
małego, że Kościół to nie dom mody, czy plaża  - ale dom modlitwy w którym 
powinniśmy się zachowywać tak, by nie rozpraszać, nie przeszkadzać innym w 
modlitwie. Niestety nadal mamy obowiązek w budynkach zakrywać nos i usta 
maseczką. 
 

Dziękuję za każdą pomoc i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz 

Sob., 1.05.2021 
Bridgwater, 18.30 

W int. Róży Różańcowej z Bridgwater, członków i w int. 
w których się modlimy, za dzieci i rodziny 

V Niedziela Wielkanocy 
Weston s Mare, 9.00 
(Corpus Christi) 

O Bł. Boże i opiekę NMP dla Klaudii, Wiktorii, Dawida, 
Oliwii i Zuzanny o siłę, wiarę i nadzieję dla nich, aby 
zaufały Bogu, który jest dobry i sprawiedliwy, oraz z ok. 
ur. Eweliny 

Taunton, 12.00 
W podziękowaniu za Bożą opiekę z prośbą o dalsze Bł. 
Boże i dary Ducha Świętego dla Władysławy z ok. ur, 
oraz o opiekę MB dla całej rodziny 

Yeovil,16.30 Z ok. ur. Ani i Pawła o zdr. i potrzebne łaski Boże, Dary 
Ducha Świętego i opiekę NMP dla całej rodziny 

Pn. 3.05.2021 
Weston s Mare. 19.00 Za śp. rodziców Aleksandra i Antoninę Kamionka  

Wt. 4.05.2021 
Transmisja godz. 10.00 O łaskę zbawienia dla Mariusza 

Śr.5.05.21 
Weston s Mare, 19.00 
(St. Joseph’s) 

Za śp. Teresę Łoboda w 6 mc po śmierci 

Czw., 6.05.2021 
Weston s Mare, 10.00 
(St. Joseph’s) 

Za dusze w czyśćcu cierpiące i za + Tadeusza, oraz za 
++ z rodz. Rugałów i Grzelczyków 

1 Pt. -mca, 7.05.2021 
Weston s Mare, 19.00 
(St. Joseph’s) 

(Adoracja Najśw. Sakr. od 18.00, okazja do spowiedzi) 
Eucharystia o 19.00 w  int: Za ++ rodziców Henryka 3 
rocz. i za śp. Krystynę w 2 rocz. śmierci. 

Sob., 8.05.2021 
Weston s Mare, 12.30 Ślub: Mateusz i Izabela 

Bridgwater, 18.30 Dziękczynna w rocz. ur. Łukasza z prośbą o wszelkie 
łaski, dary Ducha Świętego dla niego i jego rodziny 

VI Niedziela Wielkanocy 
9.05.2021,    
Weston s Mare. 9.00 

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

Taunton, 12.00 Za śp. Stanisława Łukasik o łaskę życia wiecznego 

Yeovil, 16.30 Za Bartosza i Kamilę Lukas, oraz za ich dzieci o Bł. Boże 
i  opiekę MB  

Wt.,11.05.2021 
Weston s Mare,  10.00 
transmisja 

O zdrowie i opiekę MB dla Joanny Chmielińskiej 

Śr.,12.05.2021 
Weston s Mare, 19.00 Za śp. Martę Momot o łaskę nieba 

Czw.13.05.2021 
Weston s Mare, 10.00 

Z ok. 1 rocz. ur. Antosia i z ok. 3 rocz. ur. Franka 
dziękując za dzieci z prośbą o dalsze Bł. Boże i opiekę 
nad rodziną 

Pt., 14.05.2021 
Weston s Mare, 19.00 

Dziękczynna za otrzymane łaski, oraz za ++ z rodziny i 
wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące którym ta 
Eucharystia jest potrzebna 

Sob., 15.05.2021 
Weston s Mare, 12.15 
Corpus Christi 

W int. dzieci 1 Kom i ich rodziców 

Bridgwater, 18.30 Za Mikołajka i Beniaminka z ok ur. o Bł. Boże i opiekę 
NMP i św. Józefa 

Niedziela 
Wniebowstąpienie Pańskie 
16.05.2021,    
Weston s Mare. 9.00 

Z ok. 60 r. ur. mamy Ireny o Bł. Boże i opiekę NMP.  
W int. Heleny i Jana o zdrowie i Bł. Boże też dla dzieci 
i wnuków 

Taunton, 12.00 O uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Joanny z int. 
koleżanek 

Yeovil, 16.30  
Za dzieci o ich nawrócenie, zdrowie i jedność w 
rodzinie i dla Tomasza z ok ur. o łaskę zdrowia i 
dalsze Bł. Boże z int. rodziców 


