
➢ Poradnia Rodzinna zacznie działać od września. Pary przygotowujące się 
do małżeństwa będą mogły umówić się na spotkanie w ramach tzw. poradni 
rodzinnej by mieć dopełniony Kurs Przedmałżeński. Poradnia Rodzinna którą 
poprowadzi pani Agnieszka będzie służyła wszystkim pomocą psychologiczną, a 
także radami, wsparciem w sprawach macierzyństwa. Jeśli ktoś będzie chciał 
umówić się na poradę – będzie można od początku września dzwonić pod 
numer: 07414708733 
➢ 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 11.07.2021 Bridgwater (£125.00), Weston-s-Mare 
(£161.17), Taunton (£249.60), Yeovil (£51.90). Niedziela 18.07.2021 Bridgwater 
(£105.50), Weston-s-Mare (£219.00), Taunton (£185.00), Yeovil (£55.97). 
Składam serdeczne Bóg Zapłać płacącym składającym na tacę ofiary oraz 
płacącym Gift Aid. Dziękuję też za wszelką ofiarność, kwiatki, żywność – obiady i 
kolacje, za 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. 

 

 

               BIULETYN 
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Sentencja: Jezu, naucz mnie dzielić się z innymi tym, co od Ciebie otrzymuję 

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 udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. 
Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy 
chorowali. 
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się 
święto żydowskie, Pascha. 
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do 
Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A 
mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. 
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby 
każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». 
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 
«Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie 
ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» 
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele 
trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; 
podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się 
nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie 
zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, 
pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. 
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten 
prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus 
poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął 
się znów na górę. (J 6, 1-15) 

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.  
• 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. 
 
 

➢ W pierwszy weekend września w sobotę 4.09.2021 zapraszam Pieszą 
Pielgrzymkę z Różańcem w ręku do Great Wood TA51HN. Różaniec w intencji 
naszych rodzin i naszej Parafii zakończymy Piknikiem Parafialnym. Już teraz 
serdecznie zapraszam. 
➢ Stolica Apostolska opublikowała program papieskiej wizyty w 
Budapeszcie i na Słowacji. Franciszek będzie tam od 12 do 15 września. Po 
kilkugodzinnym pobycie w stolicy Węgier papież uda się na Słowację, gdzie 
spędzi cztery dni odwiedzając: Bratysławę, Preszów, Koszyce i Šaštin (Szasztin). 
Hasłem 34. podróży apostolskiej Franciszka są słowa: „Z Maryją i Józefem w 
drodze do Jezusa”. 
➢ Beatyfikacja - zgodnie z decyzją papieża Franciszka uroczystość 
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 
12 września bieżącego roku w Warszawie, o godzinie 12.00. 
Podczas uroczystości Ojca Świętego będzie reprezentował kard. Marcello 
Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. O kard. Stefanie 
Wyszyńskim wszyscy wiemy dosyć dużo. Natomiast Siostra Elżbieta Róża Czacka 
to założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego 
charyzmatem jest służba ludziom niewidomym. Jej proces beatyfikacyjny 
rozpoczął w grudniu 1987 roku. 27 października 2020 papież Franciszek uznał 
cud za jej wstawiennictwem. 
 

Wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy, na Eucharystie i do Sakramentu 
Pokuty. Życzę Bożego Błogosławieństwa i opieki Maryi – ks. Wiesław Garbacz 

Sob.,24.07.2021 
Bridgwater, 18.30 

W int. śp. Barbary i Czesława Durzyńskich, oraz za 
Dariusza Durzyńskiego o łaskę nieba 

Ndz. 25.07.2021, XVII 
NZ  B 
Weston s Mare, 9.00 
(Corpus Christi) 

Za śp. Halinę Świderską o łaskę nieba 

Taunton, 12.00 O łaskę wiary dla Marcina po przez moc Sakramentu 
Chrztu św. 

Yeovil,16.30 
Z ok. ur. Łukasza i Pauliny w podziękowaniu za wszelkie 
otrzymane łaski prosząc o zdrowie i dalsze Bł. boże i 
opiekę NMP 

Śr.28.07.2021 
Weston s Mare, 19.00 
(St. Joseph’s) 

Za duszę śp. Jana i Ludwiki Rapacz o łaskę nieba 

Czw. 29.07.2021 
Weston s Mare, 10.00 
(St. Joseph’s) 

Dziękczynna za uratowanie małżeństwa Anny i 
Grzegorza z prośbą o dalsze Bł. Boże dla nich. 

Pt. 30.07.2021 
Weston s Mare, 19.00 
(St. Joseph’s) 

Za ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę 
nieba, oraz o Bł. Boże dla całej rodziny 

Sob. 31.07.2021 
Bridgwater, 18.30 Za śp. Jana i Agnieszkę Hodurek o łaskę nieba  

Nd., 1.08.2021,   XVIII 
NZ, B 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

(Int. Róży w Weston) 

Taunton, 12.00 

W podziękowaniu za Bożą opiekę z prośbą o dalsze 
Boże Błogosławieństwo, zdrowie , dary Ducha 
Świętego i opiekę MB dla Władysławy i Wincentego z 
ok. kolejnej rocznicy ślubu na dalsze lata wspólnego 
życia, oraz dla Wincentego, Szymona i Dawida z okazji 
urodzin. 

Yeovil, 16.30 
Z ok. ur. o łaskę zdrowia i inne Boże łaski, o opiekę MB, 
oraz dary Ducha Świętego dla Barbary i ks. Wiesława z 
int. Róży w Yeovil. 

Śr.,4.08.2021 
Weston s Mare, 19.00 

Za śp. Teresę Łoboda w 9 mc. po śmierci 

Czw.5.08.2021 
Weston s Mare, 10.00 

Za sp. Stanisława Reczek -Gregoriańska 4/30 

(1-Pt. mca.), 6.08.2021 
Weston s Mare, St. 
Joseph’s 18.00 

Adoracja Najśw. Sakramentu i Sakrament pokuty 

19.00 Msza św. 

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże Bł., dary Ducha 
Świętego, opiekę NMP, oraz o wiarę Nadzieję i 
Miłość dla Adama i jego żony Marii, dla Mariusza i 
jego żony Reginy i ich dzieci. 

Sob., 7.08.2021 
Weston s Mare 10.00 

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za 
grzechy 

Bridgwater, 18.30 Za śp. Stanisława Reczek – Gregoriańska 6/30 
Nd., 8.08.2021,   XIX NZ, 
B 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Za śp. Stanisława Reczek- Gregoriańska 7/30 

Taunton, 12.00 
1. Za śp. Grzegorza Lemańczyka, rodziców z obojga 
stron i rodzeństwo z obojga stron. 
2.Za śp. Teresę Płuciennik z int. synowej Zeni 

Yeovil, 16.30  
W 36 rocz. śm. taty Ludwika Bąka, oraz Zdzisława 
Bąka w 2 rocz. śm. i w 3 rocz. śm. siostry Stanisławy 
Majka o łaskę nieba dla ich dusz. 


