
➢ 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 21.11.2021 Bridgwater (£71.60), Weston-s-Mare 
(£184,20), Taunton (£249.64), Yeovil (£86.00). Niedziela 28.11.2021 Bridgwater 
(£42.80), Weston-s-Mare (£181,20), Taunton (£232.35), Yeovil (£125.80). II 
Taca na IPAK (£317.30). 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. 11, 12 grudnia 
po każdej Eucharystii. 
➢ Katechezy dla Bierzmowanych po każdej Eucharystii 20 i 21 listopada i 
11-12 grudnia. W Weston super Mare w środę 24 listopada i 1 grudnia. 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  5.12.2021 –19.12.2021 
 

 
Komentarz: Jest czas Adwentu, czas oczekiwania. Wykorzystajmy go dobrze, aby 
przygotować drogę Panu. Wyjdźmy na pustynię, aby się wyciszyć i modlić, i usłyszeć 
głos Boga. To trudne w codziennym życiu, ale spróbujmy znaleźć chwilę dla Pana. 
Pomódlmy się, przeczytajmy fragment Ewangelii i zastanówmy się nad naszym życiem, 
nabierzmy dystansu wobec problemów. Ustawmy na nowo naszą hierarchię wartości: 
Bóg i miłość, bliźni… Stańmy w prawdzie i zacznijmy pracować nad sobą. Niech pomoże 
nam w tym postawa Jana, człowieka wielkiej pokory, który wie, że najważniejszy jest 
Pan. 

 
Sentencja: Panie, pokaż mi, proszę, co w moim życiu wymaga uporządkowania, i 
wspieraj mnie w moim nawróceniu 

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 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz 
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za 
najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo 
Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą 
okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia 
grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek 
zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». (Łk 3, 1-6) 

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


➢ Można zamawiać intencje na Nowy 2022 rok 
➢ Oaza dla dzieci – zapraszamy rodziców i dzieci na spotkania Oazy w drugie i 
czwarte niedziele miesiąca po Mszy św. w Taunton.  
➢ W środę 8.12.2021 – w kościele św. Józefa Adoracja Najśw. Sakramentu 
od godz. 12.00-13.00 Zgodnie z objawieniami Matki Bożej w Montichiari-
Fontanelle 60 minut między godz. 12.00 a 13.00 w dniu 8 grudnia, czyli w 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi – to „Godzina Łaski”.  Oto słowa 
Maryi: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe 
obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie 
ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe 
i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i 
miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli 
dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina 
była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. 
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. 
➢ Proszę zgłaszać chorych – zadbajmy o to by chorzy naszej Parafii mogli się 

wyspowiadać i przyjąć Komunię świętą, lub także Sakrament Namaszczenia 
chorych  - proszę zgłaszać najlepiej w czasie Kancelarii, czyli po Mszach św. 
➢ Rekolekcje Adwentowe poprowadzi – mam nadzieję ks. Mateusz 

Dąbrowski. 1 Msza z nauką w czw. 16.12.2021 w Bridgwater o 19.00, 
następnie w pt. w Weston o 19.00,..druga nauka w Taunton w pn. 
20.12.2021 o godz. 19.00, i w Yeovil we wt. 21.12.2021 o 19.00 
➢ Spowiedź w Taunton – Pn.20.12.2021 od godz. 18.00 – 20.00 (4 księży) 
 

➢ Pasterki w naszej Parafii: 18.00 Bridgwater, 20.00 Weston s Mare 
(kościół Corpus Christi), 22.00 Taunton, 24.00 Yeovil 

 

➢ 1 Dzień Świąt i drugi Dzień Świąt - Msze św.: Weston 9.00, Bridgwater 
11.00, Taunton 12.30, 16.30 Yeovil 
➢ Koncert Kolęd – zapraszamy do kościoła Corpus Christi w poniedziałek 
27 grudnia na godz. 19.00 
➢ W niedzielę 5.12.2021 będzie II Taca na  Papieskie Dzieła Misyjne a w niedzielę 

12.12.2021 będzie II Taca na Pomoc Kościołowi na Wschodzie 
Życzę owocnego Adwentu – ks. Wiesław 

 

Sob. 4.12.2021, 
Bridgwater, 18.30 

W int. rodziny Konarskich z dziećmi z prośbą o Bł. Boże i 
opiekę NMP, dary Ducha Świętego, oraz za ++ z rodzin 
Konarskich, Kwaśnica, Ścisłowicz i Sierak 

Nd. 5.12.2021, II N 
Adwentu, rok C 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Dziękczynno błagalna przez wstawiennictwo MB w int. 
rodziny Derewońko, oraz w int. wynagradzającej Trójcy 
Świętej za wszelkie grzechy świata a szczególnie 
grzechy w naszej ojczyźnie. 

Taunton, 12.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. , 
dary Ducha Świętego i łaskę wiary dla córek, wnuków i 
prawnuków – z int. Róży w Taunton 

Yeovil, 16.30 

O łaskę zdrowia, Bł. Boże, dobre przeżycie Adwentu, 
oraz Bożego Narodzenia dla członków Roży 
Różańcowej, a dla ks. Wiesława z okazji imienin 
zdrowia, radości, opieki Matki Bożej, oraz Bł. Boże, o 
łaskę zdrowia dla Ani i Tomka. 

Śr.,8.12.2021, 
Chard 13.30, Yeovil 
Crematorium 15.20 

Msza św. i pogrzeb śp. Jacek Nowak, l.54 

Weston s Mare, 19.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Elżbiety i o zdrowie dla jej 
dzieci. 

Czw. 9.12.2021,  Weston s 
Mare, 10.00 

Dziękczynna z okazji imienin ks. Wiesława z prośbą o 
dalsze Bł. Boże. Dziękczynna z prośbą o opiekę św. 
Rodziny, oraz o łaskę zdrowia dla rodziców Danuty i 
Jana, oraz o szczęśliwy przebieg operacji dla taty Jana i 
o szybki powrót do zdrowia. 

Pt.,10.12.2021,kościół św. 
Józefa w Weston s Mare, 
19.00 

W int. Mikołaja z okazji imienin, dziękczynno-błagalna 
w podziękowaniu za zdrowie z prośbą o dalsze Bł. Boże 
i opiekę NMP 

Sob. 11.12.2021, 
Bridgwater, 18.30 

O Bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB z ok. 20 -
lecia sakr. Małżeństwa Ani i Marcina 

Nd., 12.12 III N Adwentu 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

W 2 rocz. śm. Haliny Masztafiak o łaskę zbawienia dla 
jej duszy 

Taunton, 12.00 Za sp. Marię Kasperską o łaskę zbawienia dla jej duszy 

Yeovil, 16.30 Dziękczynna za uzdrowienie  choroby kręgosłupa i płuc 
Śr. 15.12.2021, kościół św. 
Józefa w Weston s Mare, 
19.00 

Za ++ rodziców Władysławę i Stanisława oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące 

Czw. 16.12.2021, kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 10.00 

W int. Parafian o owoce nawrócenia i przemieniających 
spowiedzi podczas Rekolekcji w naszej Parafii 

Bridgwater 19.00 1. i 2. Int. zarezerwowana 

Pt.,17.12.2021,kościół 
św. Józefa w Weston s 
Mare, 19.00 

1. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za sp. Pawła Króla o łaskę zbawienia, łaskę nieba 

Sob. 18.12.2021, 
Bridgwater, 18.30 

1. Za śp. + tatę Wojciecha w 15 rocz. śm., oraz za 
śp. Jana w 13 rocz. śm., oraz o Bł. Boże, uwolnienie dla 
całej rodziny w pewnej intencji. 
2. Za śp. Reginę i Mariana Kruszona oraz śp. 
Kaziemierza Wiśniewskiego 

Nd. 19.12.2021, IV N 
Adwentu rok C 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

W int. dziękczynnej Trójcy Świętej i Matce 
Przenajświętszej za dar uzdrowienia z prośbą o dalsze 
Bł. Boże. 

Taunton, 12.00 
1. Z ok. 1 rocz. śmierci Władysława Iżykowskiego 
2. O Boże Bł., łaski, opiekę Maryi o zdrowie dla Mai 

oraz jej rodziny 
Yeovil, 16.30 Int. Ewy 


