
➢ Poradnia Rodzinna - jeśli ktoś będzie chciał umówić się na poradę – 
będzie można od początku września dzwonić pod numer: 07414708733 
➢ Kancelaria Parafialna czynna jest bezpośrednio po każdej Eucharystii w 
każdej miejscowości. Proszę zwyczajnie poczekać przy wyjściu z kościołów na 
mnie. Protokoły Przedmałżeńskie spisywane są wyłącznie kancelarii w Weston 
super Mare, na Camp Road po wcześniejszym umówieniu na konkretną datę i 
godzinę. 
 

➢ 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 12.09.2021 Bridgwater (£89.00), Weston-s-Mare 
(£304.10 i 130 zł.), Taunton (£268.74), Yeovil (£76.75). II Taca na Fundację Kard. 
Józefa Glempa  (£426.07 i 30 zł.). Składam serdeczne Bóg Zapłać płacącym 
składającym na tacę ofiary oraz płacącym Gift Aid. Za wszelka pomoc i ofiarność -
wszystkim składam serdeczne Bóg Zapłać !  
➢ Katechezy przed chrzcielne – każda rodzina, która chce ochrzcić swoje 
dziecko powinna być na Katechezie i każdy kto chce być matką, lub ojcem 
chrzestnym. Takie katechezy będą w naszej Parafii: sob. i niedz. 25 i 26 września 
po każdej Eucharystii, 9 i 10 października po każdej Eucharystii, 13 i 14 
października po każdej Eucharystii. 
➢ Katechezy dla Bierzmowanych 25 i 26 września po każdej Eucharystii, 
oraz 16 i 17 października a w Weston super Mare w środy 30 września i 21 
października. Kolejne daty będą podane na spotkaniach. 
➢ Kurs Przedmałżeński w soboty 4,11,18 grudnia od godz. 19.30 w 
Bridgwater. Proszę o zgłoszenia chęci uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie 
smsa na numer 07714675188  

 

                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  25.09.2021 – 10.10.2021 
 

 
Komentarz:. Jezus przestrzega nas, abyśmy nie byli powodem do grzechu dla innych, 
aby nasze zachowanie nie budziło zgorszenia. Woła też, abyśmy my sami wyrzekli się 
grzechu, aby mieć życie wieczne. W takiej sytuacji Jezus nawołuje do radykalnej 
przemiany. To wszystko, co prowadzi do grzechu, powinno być zniszczone. Zatem 
poszukajmy przyczyn naszych grzechów, aby je usunąć ze swojego życia, by mogło 
wzrastać dobro. Grzech rani nie tylko grzesznika, lecz także miłość Bożą i wspólnotę 
Kościoła. Walczmy zatem z nim w każdy możliwy sposób. 
 
Sentencja: Jezu, proszę Cię o łaskę, abym zawsze dostrzegał przyczyny swoich 
grzechów. Daj mi siłę, abym mógł je usunąć ze swojego życia. 

KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz, adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road, tel. 
01934627329 

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 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z 
nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie 
chodzi z nami». 
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię 
moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko 
nam, ten jest z nami. 
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 
temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 
dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do 
piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema 
nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, 
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień 
nie gaśnie». 

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


 
• Już rozpoczyna się Październik – zapraszam w tym miesiącu szczególnie do 
modlitwy różańcowej. W tym roku Różaniec będzie po Mszach św. w tygodniu a w 
niedziele – tradycyjnie przed Eucharystią. W pierwszą niedzielę i 4 niedzielę proszę by 
poprowadziły Różaniec tradycyjnie Róże Różańcowe.  W Druga niedzielę miesiąca – 
proszę wszystkie dzieci przygotowujące się do 1 Komunii św. aby były i poprowadziły 
Różaniec- ja pomogę… w trzecią niedzielę proszę aby poprowadzili Różaniec kandydaci 
do Bierzmowania. W tygodniu – będzie prowadził ksiądz i chętne osoby. Zapraszam. 
 
• W niedzielę 10.10.2021 będziemy obchodzili XXI Dzień Papieski. W tym roku 
hasło przewodnie to: „Nie lękajcie się” Non abiate paura. Nie lękajcie się otworzyć 
drzwi Chrystusowi. Ta najbardziej chyba znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II 
pochodzi z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas mszy świętej na 
placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat, homilii programowej dla 
kolejnych 27 lat działalności polskiego papieża.  
 
• Jest w naszej Parafii rodzina należąca do Róży Różańcowej w Yeovil – do 
niedawna co niedzielę byli w kościele. Pani Ania, która potrzebuje od wielu lat opieki 
męża, sama chodzi o lasce i pan Tomasz jej mąż, który do tej pory zapewniał jej 
wszystko co mógł. Niestety pan Tomasz teraz również ciężko zachorował. Proszę o gest 
solidarności, o pomoc finansową, aby móc wynająć opiekę dla tego małżeństwa i 
wspomóc w chrześcijańskim miłosierdziu. W najbliższą niedzielę – 3 października proszę 
o wsparcie tej rodziny ofiarą w ramach II Tacy. 
 
• W najbliższy 1 Piątek miesiąca – na końcu Eucharystii będę święcił i 
egzorcyzmował wodę i sól – zapraszam do kościoła św. Józefa w Weston super Mare – 
pozdrawiam i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz 
 

Sob. 25.09.2021, 
Bridgwater, 18.30 

Za rodziców Bogusławę i Mariana o łaske wiary, wybaczenia 
i inne potrzebne łaski 

Nd.,26.09.2021, XXVI NZ 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Dziękczynna z ok. ur. Wioletty z prośbą o dalsze łaski 
zdrowia, dary Ducha Świętego, oraz Bł. Boże i o opiekę NMP 

Taunton, 12.00 Za śp. Józefa Błażejewicza z ok. 5 rocz. śm. 

Yeovil, 16.30 Za śp. Andrzeja w 5 rocz. śm., oraz za śp. Anastazję Borowy i 
Jana Ferencika o spokój dusz i łaskę nieba 

Wt. 28.09.2021, 
Transmisja o godz. 9.00 

O szybki powrót do zdrowia dla Andrzeja 

Środa,29.09.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Za wszystkich ++ z rodziny i za wszystkie dusze w czyśćcu 
cierpiące, którym ta Eucharystia jest do zbawienia 
koniecznie potrzebna 

Czwartek 30.09.2021, 
kościół św. Józefa w 
Weston s Mare,10.00 

O Boże Bł. dla rodziców Anny i Andrzeja Mozdyniewicz 

Tiverton, 18.00 Za polecanych w Wypominkach 2020 Roku 

Piątek,1.10.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Adoracja Najśw. Sakr. Od godz. 18.00, o 19.00 Eucharystia w 
int. za śp. Stanisławę Panek i śp. Antoniego Szewczyk o łaskę 
nieba 

Sobota 2.10.2021, 
Weston s Mare, 10.00 

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

Bridgwater, 18.30 Z ok. ur. Wiolety o Bł. Boże i opiekę Maryi z int. męża Jacka 

Nd., 3.10.2021, XXVII NZ 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Intencja Roży w Weston s Mare 

Taunton, 12.00 
O z drowie, Boże Bł., dary Ducha Świętego, oraz opiekę 
Matki Bożej dla Jakuba i Władysławy z okazji urodzin – 
Intencja Róży różańcowej w Taunton 

Yeovil, 16.30 

O zdrowie i siłę i wytrwałość w tych trudnych chwilach, o 
opiekę Najśw. Maryi Panny i Bł. Boże dla Ani i Tomka. Oraz z 
racji urodzin dziękując za wszelkie dobro z prośbą o jedność 
w rodzinie, o mądrość i bł. boże i ochronę Maryi dla Ewy i 
całej rodziny – int. Róży różańcowej w Yeovil 

Wt. 5.10.2021, 
Transmisja Mszy o 8.00 

O dobre przygotowanie do sakramentu 1 Komunii dla 
Tymoteusza 

Śr. 6.10.2021, kościół św. 
Józefa w Weston s Mare, 
19.00 

Za śp. Teresę Łoboda w 11 mc po śmierci 

Czw. 7.10.2021, kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 10.00 

W int. Tymoteusza z ok 5 rocz. ur. dziękując za dar życia z 
prośbą o Boże Bł. i opiekę NMP 

Minehaed, godz. 19.00 
Heart Catholic Church 10 Townsend Rd, TA24 5RG - obok 
stacji Texaco. Od 18.30 Sakrament Pokuty, 19.00 Msza św. – 
Int. jeszcze jest wolna 

Piątek,8.10.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Za śp. męża Wojciecha Wiśniewskiego o łaskę nieba 

Sob. 9.10.2021, 
Bridgwater, 18.30 

Za Pawła i Monikę w 11 rocz. ślubu o dalsze Bł. Boże i 
opiekę NMP dla tych małżonków, i dary Ducha 
Świętego, oraz za ++ z rodzin Konarskich, Kwaśnica, 
Ścisłowicz i Sierak 

Nd., 10.10.2021, XXVIII 
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 Annę i Sławomira Fedor w 21 rocz. śl. int. 
dziękczynna z prośbą o dalsze Bł. Boże, opiekę NMP i 
św. Józefa także dla ich synów 

Yeovil, 16.30 

Dziękczynna z ok 20 rocz. śl. z prośbą o dalsze Boże Bł. i 
opiekę NMP i św. Józefa, o łaskę zdrowia dla 
Małgorzaty, Kazimierza oraz ich dzieci: Magdaleny, 
Agaty, Patryka i Antoniego. 


