
➢ 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. 
➢ 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.  
➢ 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 10.10.2021 Bridgwater (£86.00 i 0.50€), Weston-s-
Mare (£162,40), Taunton (£228.90), Yeovil (£147.00). Niedziela 17.10.2021 
Bridgwater (£143.00), Weston-s-Mare (£234,30), Taunton (£262.35), Yeovil 
(£136.00). II Taca (£333) 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. 13, 14 listopada 
po każdej Eucharystii. 
➢ Katechezy dla Bierzmowanych po każdej Eucharystii 13 i 14 listopada w 
Weston super Mare w środę 10 listopada. 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  24.10.2021 – 7.11.2021 
 

 
Komentarz: Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym pamiętać, bo 
bardzo często w życiu duchowym jesteśmy jak ten niewidomy pod Jerychem. W 
chwilach trudnych, gdy szukamy Boga, wołamy do Niego. Chcemy, by nas usłyszał i 
pomógł nam. Ale świat i inni ludzie próbują zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by 
nasz głos dotarł do Niego, aby On mógł odpowiedzieć. Zagłuszają kolorowymi 
reklamami, a nawet ateistycznymi billboardami, zakłamując rzeczywistość. 
Tymczasem „żebym przejrzał” dosłownie po grecku oznacza: „żebym spojrzał w 
górę”. Te słowa powinny być naszą codzienną modlitwą, abyśmy podnieśli wzrok, 
spojrzeli w górę i widzieli Jezusa w naszym życiu. 
 
Sentencja: Jezu, pragnę przejrzeć. Chcę widzieć lepiej i głębiej. Pragnę patrzeć ku 
Tobie. 

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 wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A 
słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on 
jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 
Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, 
mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie 
płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. 
A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i 
szedł za Nim drogą.(Mk 10, 46b-52) 

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


➢ Można zamawiać intencje na Nowy 2022 rok 
 

➢ Wypominki – przy wejściu do kościołów można znaleźć koperty z napisem 
Pamiętamy o zmarłych, WYPOMINKI. 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 1 Listopada o godz. 
16.30 w Weston s Mare.  
➢ Oaza dla dzieci – zapraszamy rodziców i dzieci na spotkania Oazy w 
drugie i czwarte niedziele miesiąca po Mszy św. w Taunton.  
➢ Rekolekcje Adwentowe będą w dniach 15-22 grudnia. Są jeszcze wolne 
intencje na ten święty czas w naszej Parafii.  
➢ Odpusty- zupełny i cząstkowy - Objawienie Boże poucza nas, że grzechy 
pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy życia czy też przez 
śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w 
sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara 
doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem "odpust", którego 
uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie 
przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od 
tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Wierny może uzyskiwać 
odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale 
za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać 
przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. 
Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi 
w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu 
jednego dnia wielokrotnie. 
Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki: 
1) spowiedź sakramentalna; 2) komunia św.;3) modlitwa w intencji Papieża. 
Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji 
osoby Papieża. Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". 

Pozdrawiam i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz 

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 

Wt. 26.10.2021, 
Transmisja o godz. 9.00 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Śr.,27.10.2021 
Wolsingham w Sanktuarium Matki Bożej Msza św. za 
zdrowie i łaski Boże dla rodziców Jagody i Zenona, Marii i 
Władysława 

Czw. 28.10.2021,  Wolsingham w Sanktuarium Matki Bożej Msza św. w Int 
Parafian 

Pt.,29.10.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Dziękczynna za otrzymane łaski, oraz prośba o Bł. Boże i 
opiekę NMP dla Joanny i córki Izabeli (Msza z transmisją, 
następnie Różaniec) 

Sob. 30.10.2021, 
Bridgwater, 18.30 

Za Adasia Konarskiego z ok. 5-tych urodzin z prośbą o 
opiekę Bożą i NMP, oraz o dary Ducha Świętego 

Nd., 31.10.2021, XXXI NZ 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Za wszystkich zmarłych z rodzin Mrugała, Wsonak i 
Książkiewiczów 

Taunton, 12.00 Za śp. Pawła i Marię Sowik, oraz Annę i Apolinarego Sapota 

Yeovil, 16.30 
O Bł. Boże, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla Magdy, 
Tadeusza, Ewy, Bożeny, mamy Krystyny, braci Andrzeja z 
rodziną i Sławomira z żoną. 

Pn. 1.11.2021 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 10.00 

Za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach 

św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach 

Wt. 2.11.2021,  św. 
Józefa w Weston s Mare, 
10.00 

Za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach 

Taunton, 19.00 
Za śp. tetę Zygmunta Leszczyńskiego, oraz za ++z rodzin 
leszczyńskich i Polkowskich o pokój dla ich dusz i radość w 
niebie 

Śr. 3.11.2021, kościół św. 
Józefa w Weston s Mare, 
19.00 

Za śp. Teresę Łoboda w 1 rocz. śm. 

Czw. 4.11.2021, kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 10.00 

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

Minehaed, 18.00 Dziękczynna za dar życia i za wszystkie łaski, za pobyt w 
Minehaed i z prośbą o dalsze Bł. Boże dla Lesławy 

Pt.,5.11.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

Za śp. Zofię i Piotra Sudoł, śp. Marię i Antoniego 
Szewczyk, oraz za śp. Stanisławę Panek – o łaskę 
szczęścia wiecznego 

Sob. 6.11.2021, 
Bridgwater, 18.30 

W int. rodziny Konarskich z dziećmi z prośbą o Bł Boże i 
opiekę NMP, oraz o dary Ducha Świętego 

Nd., 7.11.2021, XXXII NZ 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Za wszystkich ++z rodzin z Róży w Weston s Mare, za 
tych którzy cierpią w czyśćcu, aby otrzymali ukojnie i 
radość wieczną u boku Pana 

Taunton, 12.00 

Dziękczynna z prośbą o boże Bł. i opiekę MB dla mamy, 
siostry i brata, oraz o łaskę nieba dla taty. O zdrowie dla 
Krzysztofa i opiekę MB dla jego rodziny w tym trudnym 
czasie, oraz o łaskę nieba dla niedawno zmarłej babci 
Ani – int. Róży w Taunton 

Yeovil, 16.30 
Z ok. ur. Agnieszki o zdrowie i potrzebne łaski Boże i 
opiekę Maryi, dary Ducha Świętego a dla zmarłych o 
niebo z int. Róży Różańcowej w Yeovil 


