
 
 

➢ Kurs przygotowawczy do Sakramentu Małżeństwa będzie w lipcu w 
Bridgwater po Mszach św. w następujące wieczory:3.07.2021; 10.07.2021 i 
17.07.2021. Początek spotkań około godz. 19.40 i potrwają dwie godziny. 
Obecność obowiązkowa na wszystkich trzech spotkaniach. Proszę o zgłoszenie 
chęci swojego udziału w tym kursie po przez wysłanie smsa na numer:  
07714675188 i podanie imion i nazwisk pary. 
➢ 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.  
 

➢ Parafialna Caritas - jeśli jesteś w potrzebie, lub znasz osoby którym 
przydała by się pomoc – prosimy o telefoniczny kontakt z panią Agnieszką 
(07702330848).  
➢ Gift Aid – jeśli ktoś chce jakieś informacje można kontaktować się z panią 
Beatą (07511442929). 
➢ Ofiarność – Niedziela 30.05.2021 Bridgwater (£72.50), Weston-s-Mare 
(£154.10), Taunton (£144.50), Yeovil (£47.80). Niedziela 06.06.2021 Bridgwater 
(£150.35), Weston-s-Mare (£179.50), Taunton (£151.43), Yeovil (£125.85). 
Składam serdeczne Bóg Zapłać płacącym Gift Aid, ale też wszystkim składającym 
na Tacę, za wszelką ofiarność, kwiatki, chleby, nowe ornaty i przelewy na konto 
parafialne i dla mnie osobiste za Intencje Mszy św. Dziękuję grającym, 
śpiewającym, ministrantom, dezynfekującym kościoły i wszystkim którzy w 
jakikolwiek sposób angażują się w życie naszej Parafii 
➢ 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. 
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Komentarz: Jezus mówiąc, że rolnik po zasianiu ziarna nie ma wpływu na jego 
wzrost, tłumaczy nam, że aby wzrastało w nas królestwo Boże, nie wystarczy 
tylko nasza praca, potrzeba jeszcze łaski Bożej. Tak, bądźmy pokorni, bo nie 
wszystko zależy od nas. Ale sami też możemy być małymi ziarenkami dobra na 
tej ziemi. Uśmiechnijmy się do kogoś, pomóżmy drugiemu, a dobro będzie 
rozlewać się po świecie. Doceńmy to, co otrzymaliśmy od Jezusa, i nieśmy Go 
innym, współpracujmy z łaską Pana, a królestwo Boże będzie się rozrastać. 
Królestwo Boże jak to ziarnko gorczycy, choć małe, jest odporne nawet na 
niekorzystne warunki. 
Sentencja: Panie Jezu, otwieram przed Tobą swoje serce. Ja też chcę być 
małym ziarenkiem królestwa Bożego. 

 

 
 

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 mówił do tłumów: 
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. 
Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na 
żniwo». 
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści 
je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, 
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się 
większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne 
gnieżdżą się w jego cieniu». 
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez 
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 
uczniom. (Mk 4, 26-34) 

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


 

• Można zapisać dziecko na przygotowanie do 1 Komunii  św. Zapisy 
potrwają 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.  
• Rocznice I Komunii św. będą w sobotę i niedzielę 18/19 września 

• Godny strój – Wchodząc do kościoła proszę mieć zakryte ramiona i 
spódnice, lub spodnie co najmniej do kolan. Niestety nadal mamy obowiązek w 
budynkach zakrywać nos i usta maseczką. 
• Zapraszam do Róż Różańcowych – część osób wyjechała z Anglii, lub 
planuje w najbliższych dniach wyjechać – zapraszam do codzienne modlitwy – 
jedna dziesiątka Różańca, to tylko chwila, a z drugiej strony jeśli odmawiana 
regularnie z wiarą to bardzo zmienia życie człowieka przybliżając do Boga. 
• Papież Franciszek odprawił Mszę przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice 
watykańskiej w przypadającą w poniedziałek 100 rocznicę jego urodzin. W 
homilii podkreślił: "Wspominając dzisiaj św. Jana Pawła II, powtarzamy: Pan 
kocha swój lud, Pan nawiedził swój lud, wysłał swojego proroka". 
"Jan Paweł II był człowiekiem Boga, ponieważ modlił się i to bardzo dużo. Jak to 
możliwe, że człowiek, który miał tyle pracy, bo kierował Kościołem, tyle czasu 
poświęcał modlitwie? Bo on wiedział dobrze, że najważniejszym zadaniem 
biskupa jest modlitwa" - dodał Franciszek. Taka postawa, wyjaśnił, to jest "wzór 
biskupa". 
• Zapraszam na Czerwcowy Kongres Młodzieży Polonijnej online, który 
odbędzie się 19 czerwca w godzinach od 15.00  do 18.00 przez aplikację Zoom 
Tematem będą kwestie związane ze środowiskiem LGBT które obecnie należą 
niewątpliwie do najbardziej kontrowersyjnych oraz wzbudzających skrajne 
emocje.  
 
Aby zapisać się na KMP online należy wypełnić formularz:  
https://forms.gle/nJzoopo5vxtkxrpYA 
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 czerwca. 
Więcej informacji oraz program spotkania: 
https://www.facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej 
 

Życzę obfitości Bożych łask i opieki NMP – ks. Wiesław Garbacz 

Sob.,12.06.2021 
Bridgwater, 18.30 Za śp. Pawła Sowik z ok. urodzin 

Ndz. 13.06.2021, XI NZ   
Weston s Mare, 9.00 
(Corpus Christi) 

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

Taunton, 12.00 Za śp. mamę Stanisławę Kozłowską o łaskę nieba 

Yeovil,16.30 W 6 rocz. śm. mamy Zofii Rytelewskiej o spokój duszy i 
łaskę nieba dla niej. 

Śr.16.06.2021 
Weston s Mare, 19.00 
(St. Joseph’s) 

W int. Aleksandra, Justyny i Marcina – dziękczynna z 
prośbą o Bł. Boże i opiekę NMP 

Czw. 17.06.2021 
Weston s Mare, 10.00 
(St. Joseph’s) 

O zdrowie dla babci Czesławy 

Tiverton, 18.00 Z ok. rocz. śl. Agnieszki i Piotra Mroczkowskich 
dziękczynna z prośba o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP 

Pt. 18.06.2021 
Weston s Mare, 19.00 
(St. Joseph’s) 

Za duszę śp. Piotra Janeckiego o łaskę nieba 

Sob. 19.06.2021 
Bridgwater, 18.30 

W int. Leszka o zdrowie i potrzebne łaski i opiekę 
Najświętszej Maryi Panny 

Nd., 20.06.2021,   XII 
NZ, B 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

O łaskę wiary, uwolnienie, uzdrowienie i 
błogosławieństwo dla Heleny i Stanisława 

Taunton, 12.00 

Dziękczynna z ok. 60 r. ur. Ireny Skokowskiej z prośbą o 
dalsze Bł. Boże i opiekę NMP. W int. niedawno zmarłej 
mamy Reginy Saladziak, oraz w zbliżającą się 23 
rocznicę śmierci taty Mikołaja Saladziak i 26 rocz. brata 
Bogdana Saladziak, oraz wszystkich bliskich i 
znajomych, a także dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą 
o grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, 
wieczną radość w niebie 

Yeovil, 16.30 

Dziękczynno błagalna w 25 rocz. ukończenia studiów 
Bożeny. Z oka. Ur. Krystiana, Wiktorii i Patryka o Bł. 
Boże i opiekę NMP dla nich i całej rodziny. Za śp. 
Mariana Urban w 1 rocz. śm. Za śp. Edwarda 
Ciecińskiego w 1 rocz. śm. 

Wt.,22.06.2021 
Weston s Mare, 
Transmisja, godz. 10.00 

W int. Barbary Konarskiej z ok. ur. z prośbą o Boże 
Bł., dary Ducha Świętego i opiekę NMP 

Śr.,23.06.2021 
Weston s Mare, 19.00 

Z podziękowaniem za wszystkie łaski i opiekę Matki 
Najświętszej z prośbą o dalszą opiekę. 

Czw.24.06.2021 
Weston s Mare, 10.00 

Za rodzinę Król dziękczynna z prośbą o Bł. Boże i 
opiekę NMP 

Pt., 25.06.2021 
Weston s Mare, 19.00 

Za śp. Barbarę Orlik o łaskę nieba – z int. koleżanki 

Sob., 26.06.2021 
Bridgwater, 17.00 Za rodziców śp. Józefa i Danutę o łaskę nieba dla nich 

Nd., 27.06.2021,   XIII 
NZ, B 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Dziękczynna z prośbą o Dary Ducha Świętego i dalsze 
Boże Bł. dla Zacka Kołacz. 

Taunton, 12.00 Za duszę śp. Salomei i Jana Rapacz z okazji Dnia 
Matki i Ojca, oraz imienin 

Yeovil, 16.30  Z okazji 25 rocz. śl. Bożeny i Mirosława dziękczynno- 
błagalna z prośbą o dalsze Bł. boże dla całej rodziny 


