
➢ 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, po wcześniejszym umówieniu. 
➢ 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 19.09.2021 Bridgwater (£128.20), Weston-s-Mare 
(£191,50), Taunton (£265.35), Yeovil (£123.10). Niedziela 26.09.2021 Bridgwater 
(£75.15), Weston-s-Mare (£173,60), Taunton (£253.99), Yeovil (£114.00). 
Niedziela 03.10.2021 Bridgwater (£115.60), Weston-s-Mare (£204,00), Taunton 
(£272.00 i 1 zł.), Yeovil (£122.63). Składam serdeczne Bóg Zapłać płacącym 
składającym na tacę ofiary oraz płacącym Gift Aid. Za wszelka pomoc i ofiarność -
wszystkim składam serdeczne Bóg Zapłać !  
➢ W niedzielę 17.10.2021 – będzie 2 druga taca na Fundację: „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” 
 

➢ 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. 9, 10 
października po Eucharystii, kolejne 13, 14 listopada po każdej Eucharystii. 
➢ Katechezy dla Bierzmowanych po każdej Eucharystii 16 i 17 października 
a w Weston super Mare w środę 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  10.10.2021 – 24.10.2021 
 

 
Sentencja: Panie Boże, Ty jesteś moim największym dobrem. Pragnę podążać za 
Twoimi wskazówkami. 

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 
6. Minehead: Sacred Heart, TA245RG Townsend Road, 1 Czw. miesiąca  o godz. 19.00 
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 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 
Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?» 
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam 
Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». 
On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 
młodości». 
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 
Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, 
którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się 
Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do 
królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest 
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego». 
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być 
zbawiony?» 
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u 
Boga wszystko jest możliwe». 
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy 
za Tobą». 
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, 
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, 
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie 
przyszłym». 

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


➢ Można zamawiać już Intencje na 2022 Rok 
 

➢ Trwa 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. 
➢ Wypominki – przy wejściu do kościołów można znaleźć koperty z napisem 
Pamiętamy o zmarłych, WYPOMINKI. Bardzo proszę o czytelne napisanie imion i 
nazwisk osób, które chcecie aby były wyczytane na Mszach św. w Listopadzie i 
omodlone. Wypominki będzie można składać do koszyka położonego przy ołtarzu. 
Serdeczne składam Bóg Zapłać również za ofiary.  W tym roku Uroczystość Wszystkich 
Świętych w Anglii będzie obchodzona w niedzielę 31 Października. Procesje na 
cmentarzach będą: w niedzielę 31 Października – po Mszy św. w Taunton, i w Yeovil; A 
2 Listopada o godz. 17.30 w Weston s Mare. Porządek Mszy św. będzie podany w 
kolejnym Biuletynie. 
➢ Poradnia Rodzinna przy Polskiej Parafii pw. Matki Kościoła w Taunton 
serdecznie zaprasza w drugą niedzielę miesiąca od 13.00 do 15.00. Rejestracje 
pod nr. Tel. 07414708733 Doradca rodzinny udziela porad, konsultacji i pomocy 
w zakresie – życia małżeńskiego, rodzinnego; naturalnych metod rozpoznawania 
płodności;- odpowiedzialnego rodzicielstwa; - komunikacji w rodzinie; - pomocy 
i wsparcia w kryzysie emocjonalnym: -przygotowanie do sakramentu 
małżeństwa; - indywidualne konsultacje z doradcą. 
➢ Oaza dla dzieci – zapraszamy rodziców i dzieci na spotkania Oazy w 
drugie i czwarte niedziele miesiąca po Mszy św. w Taunton. Spotkania będą 
trwały 1 godzinę w dużej Sali przy kościele. Dzieci będą poznawały Pana Boga i 
świętych przy zabawie, oraz będą uczyły się piosenek. Rodzice będą mogli 
spędzić czas przy kawie, herbatce.  
➢ Zapraszam na wymianę…w niedzielę 17 Października będą stoły przy 
kościołach – zapraszam do wymiany, podarowania ubranek dziecięcych, czy 
zabawek które już są niepotrzebne 

Pozdrawiam i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz 

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. 

Wt. 12.10.2021, 
Transmisja o godz. 10.00 

Za śp. teściową Barbarę Sienkiewicz, oraz za rodzinę 
Bartoszek i Sienkiewicz i za zmarłych z tych rodzin. 

Śr.,13.10.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Dziękczynna z prośbą o Bł. Boże i opiekę NMP dla Krystyny i 
Piotra Trzcińskich (Msza z transmisją) 

Czw. 14.10.2021, kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare,10.00 

Dziękczynna z prośba o Bł. Boże i opiekę NMP dla rodziny 
Siedlikowskich 

Pt.,15.10.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Za śp. męża Władymira w 3 mc. po śmierci o łaskę nieba 

Sob. 16.10.2021, 
Bridgwater, 18.30 

Intencja zarezerwowana - P. Haluch 

Nd., 17.10.2021, XXIX NZ 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

O łaskę wiary, uwolnienie, uzdrowienie i bł. Boże dla Heleny 
i Stanisława 

Taunton, 12.00 

O Boże bł., matczyną opiekę NMP Królowej Różańca św., 
oraz wstawiennictwo św. Siostry Faustyny i św. Rity w 
wypraszaniu  łask dla Ewy i Mai i ich rodzin z okazji urodzin – 
int. od przyjaciół.  Za śp. Jana Rapacza w 9 rocz. śm., oraz za 
żony Salomei o łaske nieba. Za zmarłych z rodzin 
Raczkiewicz i Ahamed o łaske nieba. Za śp. Stefana i Irenę o 
łaskę nieba. Za śp. tatę Michała o pokój dla jego duszy i 
łaskę nieba 

Yeovil, 16.30 W int. wynagradzającej, w int. dzieci za odstępstwo od 
Kościoła i sakramentów 

Wt. 19.10.2021, 
Transmisja Mszy o 10.00 

Z ok. ur. Justyny i Natalii, oraz w int. całej rodziny z 
podziękowaniem za cudowne łaski i z prośbą o dalszą 
opiekę Matki Bożej na następne lata małżeństwa 

Śr. 20.10.2021, kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Za śp. mamę i tatę – Zofię i Andrzeja Maślanka 

Czw. 21.10.2021, kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 10.00 

Z ok. 3 r. ur. Józia dziękczynna z prośba o dalsze Bł. boże i 
opiekę NMP i św. Józefa 

Tiverton, 18.00 Z ok. ur. Marcina w podziękowaniu za wszystkie łaski z 
prośbą o opiekę NMP. 

Pt.,22.10.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Za śp. teścia Zdzisława i z ok. ur. męża Marcina o Bł. 
Boże i opiekę NMP i św. Józefa 

Sob. 23.10.2021, 
Bridgwater, 18.30 

Z ok. 4 rocz. ślubu Żanety i Pawła Stefańczyków, 
dziękczynna z prośba o dalsze bł. Boże i opiekę NMP i 
św. Józefa 

Nd., 24.10.2021, XXX NZ 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

O zdrowie dla rodziców Marii i Mieczysława, o Boże Bł. 
dla rodziny Mrugał 

Taunton, 12.00 Za śp. Józefa Witych z int. od syna Przemysława z żona i 
dziećmi 

Yeovil, 16.30 Za śp. Marię i Franciszka Falkowskich o łaskę nieba 


