
➢ 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 w kancelarii w 
Weston super Mare, po wcześniejszym umówieniu. (W tygodniu 16-21 Stycznia 
2022 Kancelaria będzie nieczynna) 
➢ 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 1.01.2022 Weston-s-Mare (£168,00), Taunton 
(£101.90), Yeovil (£12.00). Niedziela 2.01.2022 Bridgwater (£89.90), Weston-s-
Mare (£264,70), Taunton (£218.40), Yeovil (£105.20). Serdecznie również 
dziękuję płacącym Gift Aid oraz składającym ofiary na tacę.  
➢ 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. 12 i 13 lutego 
2022 po każdej Eucharystii. 
➢ Katechezy dla Bierzmowanych 23 Luty 2022 w Weston i 5 i 6 marca w 
pozostałych miejscowościach – po Mszach św. 
➢ Kurs Przedmałżeński w soboty 19,26 marca oraz 2 kwietnia 2022 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  16.01.2022 –30.01.2022 

Gdyby w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele bogatych i zapobiegliwych ludzi, 
którym nigdy niczego nie zabrakło, Jezus nie mógłby uczynić swojego pierwszego 
cudu. Gdyby zabrakło tej jednej osoby o sercu czystym jak serce dziecka, gotowej 
poprosić o niemożliwe, Jezus nie uczyniłby cudu. Gdyby słudzy, zamiast 
natychmiastowego i całkowitego posłuszeństwa, odmówili napełnienia naczyń 
wodą albo wypełnili je tylko do połowy, Jezus miałby związane ręce. Ubóstwo 
pary młodej, czyste serce Matki Bożej i posłuszeństwo sług sprawiły, że cud w 
Kanie się wydarzył. Bóg miał szansę zadziałać. 

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

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». 
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie». 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po 
brzegi. 
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 
weselnemu». Ci więc zanieśli. 
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a 
nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 
wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy 
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas 
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił 
swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.(J 2, 1-11) 

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


 

W tygodniu od 17-21 stycznia 2022 nie będę obecny na Parafii dlatego też nie 
będzie Mszy św. w kościele św. Józefa w Weston super Mare. Proszę o to by 
nie dzwonić do mnie w tym czasie – no chyba że sprawa dotyczy ustalenia 
daty pogrzebu. Dziękuję za zrozumienie. 
➢ 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.  

➢ Osoby, które nie zapisały się do naszej Parafii po wrześniu 2019 – 
proszę aby to uczyniły ponownie – można to zrobić wypełniając stosowny 
formularz który jest dostępny po każdej Eucharystii. (Dlaczego warto to 
zrobić – w 2019 roku weszło RODO – i dlatego wszystkie wcześniejsze zapisy 
utraciły ważność) 
➢ Zapisy Dzieci na przygotowanie do I Komunii św. będą od 1 

czerwca 2022 do 4.09.2022 Pierwsza Komunia jest planowana na 
sobotę 20 i niedzielę 21 maja 2023 
➢ W tym roku 2022 Pierwsza Komunia będzie w sobotę 21 i w 

niedzielę 22 maja. 
➢ Rocznice I Komunii będą w sobotę 28 i w niedzielę 29 maja 2022r. 
➢ Bierzmowanie będzie w niedzielę 8 maja 2022 roku 
➢ W 2023 roku nie będzie w naszej Parafii Bierzmowania, w związku 

z tym najbliższe zapisy do Bierzmowania będą od 1 czerwca 2023 do 
drugiej niedzieli września 2023 
➢ Są jeszcze wolne miejsca do Róż Różańcowych w naszej Parafii – 

jeśli ktoś chce – zapraszam do wspólnej modlitwy i do przyłączenia się 
do Róż.  
➢ Intencja Papieska na miesiąc Styczeń: O wychowanie do braterstwa 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i 
prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których 
żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi. 
➢ W tym roku duszpasterskim będziemy pochylali się nad hasłem: 
„Posłani w pokoju Chrystusa”. Chodzi o ukazanie konsekwencji naszego 
czerpania z Eucharystii, przyjmowania Jezusa w Komunii świętej. Tak 
mamy dokonać przejścia od Eucharystii jako tajemnicy, w którą 
wierzymy i którą celebrujemy, do takiego z niej korzystania, by stała się 
zasadą nowego życia w nas. Będziemy szukać odpowiedzi: Jak żyć życiem 
Chrystusowym w codzienności i nim się dzielić, jak rozwijać 
eucharystyczny styl życia na co dzień. Nie mniej istotnym zadaniem jest 
budzenie świadomości, że jesteśmy uczniami-misjonarzami, co tak 
często przypomina nam Franciszek, wołając o pastoralne nawrócenie 
pasterzy Kościoła i duszpasterskie nawrócenie parafii. Ten rok winien też 
w nas obudzić świadomość konieczności pójścia do tych, którzy na 
skutek pandemii nie wrócili do świątyń i przez to zrezygnowali z 
Eucharystii. (Fragment wywiadu KAI z BP Andrzejem Czają) 
 

➢ Wszystkim dziękuję za wspólne kroczenie drogą do zbawienia, 
dziękuję za modlitwy i wszelkie dary materialne. Życzę Bożego 
Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej – ks. Wiesław Garbacz 
 

Nd. 16.01.2022, II N., Rok C 
Weston, 9.00 (Corpus Christi) 

Z ok. ur. Hiacynty int. dziękczynno- błagalna o dalsze 
bł. Boże i opiekę NMP. 

Taunton, 12.00 

W 18 rocz. śm. taty Stanisława i łaskę zbawienia dla 
jego duszy. Z ok 8 rocz. ur. Laury o zdrowie i Bł. Boże i 
opiekę NMP. W int. Dawida z ok. 14 rocz. ur. o Bł. 
Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP. O zdrowie 
dla Danieli i Ireny- z int. syna Artura z rodziną 

Yeovil, 16.00 Z ok. 50 rocz. ur. Mirosława – int. dziękczynno–
błagalna o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP na dalsze lata 

Sob. 22.01.2022,  
Bridgwater, 18.30 

Z ok. 1 rocz. ur. Wincenta o Bł. Boże i opiekę Maryi 

Nd., 23.01.2022, III N zw. C 
Weston, 9.00 (Corpus Christi) 

Za śp. z rodziny Jurczaków 

Taunton, 12.00 Za sp. Józefa Witych z int. Marzeny, Sylwii i Darii z 
rodzinami 

Yeovil, 16.30 
Za zmarłą panią Drobczyk, Brayana Robertsona  
osobę w pewnej int., oraz za wszystkie dusze w 
czyśćcu cierpiące 

Wt.25.01.2022 (Święto 
Nawrócenia św. Pawła) 
Transmisja o godz. 8.00 

W int. śp. Arkadiusza Pawlosa z ok. imienin – o spokój 
duszy 

Śr.,26.01.2022 
Weston, 19.00 (Św. Józef) 

Za + ciocię Małgorzatę Osial o spokój duszy i radość 
nieba. 

Czw. 27.01.2022, 
Weston, 10.00 (Św. Józef) 

O Boże miłosierdzie dla Przemysława, o łaskę nieba 

Tiverton, 18.00 Intencja wolna 
Pt. 28.01.2022 (Wsp. św. 
Tomasza z Akwinu) 
Weston, 19.00 (Św. Józef) 

Za dusze zmarłych rodziców Krystyny i Henryka o 
łaskę nieba 

So., 29.01.2022 
Bridgwater, 18.30 

Za Nikodema i Wandę z ok. urodzin o Bł. Boże i 
opiekę NMP, o dary Ducha Świętego 

Nd. 30.01.2022, IV N zw. ,C 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

Za śp. Tadeusza o pokój duszy w 7 rocz. śm. 

Taunton, 12.00 Z ok. 18 r. ur. Dawida o Bł. Boże, Dary Ducha 
Świętego i opiekę NMP na dorosłe życie 

Yeovil, 16.30 
Dziękczynno-błagalna z ok. ur. Wioletty z 
podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i prośbą 
o dalsze. 


