
➢ Kancelaria Parafialna czynna jest bezpośrednio po każdej Eucharystii w 
każdej miejscowości. Proszę zwyczajnie podejść do zakrystii po Mszy św.. 
 

➢ Poradnia Rodzinna przy Polskiej Parafii pw. Matki Kościoła w Taunton 
serdecznie zaprasza. 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 24.04.2022 Bridgwater (£39.20),  Weston-s-Mare 
(£321,50), Taunton (£335.08), Yeovil (£108.50). Niedziela 01.05.2022 Bridgwater 
(£27.00), Weston-s-Mare (£271,31), Taunton (£314.25), Yeovil (£155.00). Bardzo 
dziękuję za te ofiary, oraz inne wpłacane przez GiftAid, oraz na kwiaty, lub inne. 
Serdeczne Bóg zapłać także za sprzątanie kościołów, za dbanie o kwiaty w i przy 
kościele św. Józefa w Weston super Mare. Bóg zapłać wszystkim woluntariuszom 
za każda pomoc – grającym, śpiewającym, katechetkom, zbierającym tacę, 
pomagającym w zakrystiach, dbającym o niedzielny obiad dla księdza itp.. Bóg 
Zapłać.  
 

➢ Katechezy przedchrzcielne – 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.  14/15 maja  
➢ Kurs przedmałżeński – soboty 19.30-21.30 w listopadzie 12,19,26 w 
Bridgwater w salce przy kościele. 
➢ W tym roku 2022 nie będzie zapisów do przygotowania do Bierzmowania 

 
 

 

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  08.05.2022 –22.05.2022 
 

Niedziela Dobrego Pasterza 

 
Komentarz: Słowa dzisiejszej Ewangelii mają bardzo konkretny kontekst. Jezus 
wypowiedział je w portyku Salomona, w świątyni jerozolimskiej, w bardzo 
szczególnym czasie, a mianowicie podczas święta poświęcenia świątyni. Był to 
moment, w którym otaczający Go Żydzi bardzo wyraźnie zażądali, aby ujawnił 
prawdę o sobie, aby wyznał, że jest Mesjaszem. W odpowiedzi usłyszeli te 
niezwykłe słowa, w których mieli odkryć, że powołanie mesjańskie oznacza dla 
Jezusa wejście w żywą relację z każdym z nas: Moje owce są Mi posłuszne. Ja je 
znam. Wyraźnie widać tu dynamikę dialogu, dwustronną relację, 
zaangażowanie. Pasterz zna owce, a one są Mu posłuszne. Jest to relacja 
miłości, wzajemnej na siebie wrażliwości, relacja wzajemnego zaufania. Dla 
Jezusa misja mesjańska oznacza zapewnienie każdemu człowiekowi owego 
bezpieczeństwa, które jest tożsamością chrześcijanina. 
 
Sentencja: Panie Jezu Chryste, bardzo uspokaja mnie to zapewnienie, że nikt 
mnie nie wyrwie z Twojej ręki. Trzymaj mnie mocno, nawet gdy się wyrywam. 
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

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 

Jezus powiedział: 
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję 
im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich 
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».(J 10, 27-30) 
 

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


➢ Nadeszły upragnione ciepłe piękne dni. Proszę o stosowne ubieranie się gdy 

przychodzimy do kościoła na Eucharystię. Krótkie spodenki i mini spódniczki, 

koszulki, bluzki które nie zakrywają ramion nie są stosownym ubraniem do 

kościoła. W krajach o cieplejszym klimacie, wyższych temperaturach ludzie o tym 

pamiętają i my tutaj też stosownie się ubierajmy. Do kościoła osobiście ubieram 

sutannę – czarna, długa – tyle lat noszę i od przegrzania nie umarłem. 

➢ Zapraszam do zamawiania Intencji Mszalnych. Można zamawiać pisząc sms, lub 

najlepiej osobiście w Kancelarii. Można zażyczyć sobie też transmisję z kościoła św. 

Józefa w Weston super Mare. Ofiary za zamówione Intencje przyjmuję dopiero po 

Eucharystii. Pamiętajmy o urodzinach, imieninach, rocznicach i oczywiście o 

zmarłych. 

➢ 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 sobotę 14 maja jest Planowana Pielgrzymka do Glastonbury Abbey. W 
sobotę 14 maja od godz. 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 11.00 
w kościele Our Lady St Mary of Glastonbury (BA6 9EJ Magdalene Street), o 
godz. 11.00 Eucharystia na rozpoczęcie Pielgrzymki, następnie przejście do 
Glastonbury Abbey - to po drugiej strony tej samej ulicy. Zbiorowe kupno 
biletów - pojedyncze kosztują 11 £ a zbiorowe po 7,50£. Zwiedzanie 
opactwa, Różaniec i czas dla siebie. 

➢ Dni młodych – 1-3 Lipca 2022 w Slough (SL24NZ) Polska Misja Katolicka 
organizuje Dni młodych (wiek od 13 roku życia). Adresatami szczególnymi są 
tegoroczni Bierzmowani. Spotkanie pod namiotami. Trzeba zabrać namiot, 
śpiwór, Biblię i dobry humor! Zapraszam serdecznie do zapisywania się przez 
platformę eventbrite.com Możliwość zapisu tylko do 12 czerwca. 

➢ Rocznica 1 Komunii Św. jest planowana na sobotę i niedzielę 28/29 maja. 
Bardzo proszę aby rodzice z dziećmi które były u Pierwszej Komunii Św. 
pozostały w sobotę i niedzielę 14/15 maja po Mszy św. w kościele w celu 
podzielenia poszczególnych funkcji, przygotowania uroczystości Rocznicy. 
Bardzo też proszę o zadbanie aby dzieci przystąpiły w najbliższym czasie do 
Sakramentu Pokuty. 

➢ W niedzielę 22 maja 2022 będzie II Taca na Towarzystwo Przyjaciół Fundacji 
Jana Pawła II 

➢ W dzisiejszą niedzielę (08.05.2022) w naszej Parafii przyjmie 29 osób 
Sakrament Bierzmowania z rąk Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i 
Walii Księdza Prałata Stefana Wylężka. Dziękuję Ks. Rektorowi za przyjazd i 
wszystkim rodziców i tym którzy przyjmują ten piękny sakrament za 
przygotowanie tej parafialnej uroczystości, wszystkim za pomoc i ofiarność, 
za przygotowanie wspaniałego nabożeństwa w 1 Piątek miesiąca i życze 
obfitości Darów Ducha Świętego. 

Dziękuję za dobro i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz 

IV Niedziela Wlk. C 
8.05.2022 (Dobrego 
Pasterza) 
Weston s Mare, 9.00 
(Corpus Christi) 

1. W int. młodzieży przystępującej do Bierzmowania o 
dary Ducha Świętego – z int. rodziców 

2. W 8 rocz. Śm. Bożeny Jurczak 

Taunton, 12.00 
1. W int. młodzieży przystępującej do Bierzmowania o 
dary Ducha Świętego – z int. rodziców 
2. Za śp. Janinę Michała i Andrzeja Fedor 

Yeovil, 16.00 W 1 rocz. Ślubu Magdaleny i Karola Dymek z prośbą o 
dalsze Bł. Boże i opiekę NMP. 

Środa 11.05.2022 
Bez transmisji 

Z ok. 10 r ur. Leny w podziękowaniu za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze 

Czwartek, 12.05.2022 
Weston s Mare, 10.00 

Thanksgiving for prayers Answered 

Pt., 13.05.2022 
Weston s Mare, 19.00 

Za śp. tatę Jana Herudek o  łaskę nieba 

Sobota, 14.05.2022 
Bridgwater, 18.30 

Z ok. 6 rocz. śl. Oktawii i Adama – dziękczynna z prośbą o 
dalsze bł. Boże i opiekę NMP także dla ich dzieci 

Niedziela 15.05.2022 
Weston s Mare. 9.00 
(Corpus Christi) 

W int. śp. Małgorzaty i Władysława Świetlak o łaskę nieba. 
W int. za śp. brata Bartłomieja o dar nieba. 

Taunton, 12.00 

Za ++ dziadków z rodziny Duniec, Suchowierskich i Trypuć. 
W int. z ok. urodzin mamusi Barbary Durzyńskiej i z okazji 
Dnia Mamy z int. córek. O Boże błogosławieństwo z okazji 
38 urodzin Marcina, dalszych łask i życia w trzeźwości. 

Yeovil, 16.30 

W it. Pawła i Moniki z ok. ur., oraz za ich dzieci z prośbą o 
opiekę i bł. Boże i opiekę NMP i potrzebne dary Ducha 
Świętego, oraz za zmarłych z rodzin Konarskich, Kwaśnica, 
Ścisłowicz i Sierak 

Śr. 18.05.2022 
Weston s Mare, 19.00  

W int Maksymiliana z ok. urodzin. 

Czw. 19.05.2022  
Weston s Mare, 10.00 

W 2 rocz. ur. Antka i 3 r. ur. Franka dziękczynna z prośbą o 
dalsze bł. Boże i opiekę NMP. 

Tiverton, 18.00 W int. Anny z ok. 40 rocz. ur. – dziękczynna z prośbą o 
dalsze Boże Bł. i opiekę NMP 

Piątek 20.05.2022 
Weston s Mare, 19.00 

Z ok. ur. Magdaleny Frączek dziękczynna z prośba o dalsze 
bł. Boże i opiekę NMP dla Magdaleny i jej rodziny. 

Sobota 21.05.2022 
Bridgwater 14.00 

W int. dzieci 1 Komunijnych i ich rodziców 

Bridgwater, 18.30 
Dziękczynno – błagalna z ok. 3 rocz. śl. z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. i opiekę MB i 
owoce Ducha Świętego dla całej rodziny Rosickich 

Niedziela Wlk. C 
22.05.2022  
Weston s Mare, 9.00 
(Corpus Christi) 

W int. dzieci 1 Komunijnych i ich rodziców 

Taunton, 12.00 W int. dzieci 1 Komunijnych i ich rodziców 
Yeovil, 15.00 W int. dzieci 1 Komunijnych i ich rodziców 
Yeovil 17.00 Za śp. Krzysztofa Raczkowskiego w 18 rocz. śm. 


