
➢ Kancelaria Parafialna do 12 sierpnia będzie nieczynna – można jedynie 
pobrać, formularz zgłoszenia na przygotowanie do 1Komunii, lub oddać 
formularz. Jeśli potrzeba pilnego namaszczenia chorych – proszę dzwonić 
 

 
➢ Poradnia Rodzinna przy Polskiej Parafii pw. Matki Kościoła w Taunton 
również jest przerwa wakacyjna. 
➢ Sakrament Pokuty – 30 minut przed każdą Eucharystią 
 
➢ 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).  
➢ 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.  21/22 sierpnia. 
➢ Kurs przedmałżeński – soboty w godzinach 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 
➢ Zapisy Dzieci na przygotowanie do I Komunii św. już trwają od 1 
czerwca 2022 i  będą do 4.09.2022 Pierwsza Komunia jest planowana na 
sobotę 20 i niedzielę 21 maja 2023 
 

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  30.07.2022 –15.08.2022 
 
 

 
Komentarz: Jezus opowiada dziś o człowieku, którego odwiedził jeden przyjaciel, 
ale potrzebne mu były trzy chleby. Przypomina to sytuację Abrahama pod 
dębami Mamre: trzech gości, choć jedna osoba. Każdy bowiem, kto prosi o Bożą 
obecność, otrzymuje w obfitości. Bóg przychodzi w Trzech Osobach. Jeden 
święty chleb karmi nas miłością całej Trójcy. 

KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz, adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road, 
BS232EN Weston super Mare,  tel. 01934627329, lub 07714675188 

Strona internetowa: www.tauntonparafia.co.uk; mail do Parafii: 
taunton@pcmew.org 

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 
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, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z 
uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 
uczniów». 
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci 
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego 
dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». 
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i 
powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie 
z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie 
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie 
mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego 
powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, 
ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a 
znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, 
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli 
któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, 
czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą».(Łk 11, 1-13) 

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


➢ Jeśli ktoś chce się zapisać do naszej Parafii – może to uczynić pobierając 
stosowne formularze po każdej Eucharystii. Formularze czytelnie wypełnione 
proszę wręczać mi osobiście – przychodząc do Zakrystii ze wszystkimi członkami 
zapisywanej rodziny. Jeśli ktoś chce należeć do naszej Parafii – proszę wziąć 
odpowiedzialność za dobre imię Parafii, proszę troskę modlitewną i finansową. 
Każda rodzina powinna zamówić przynajmniej 1 intencję w roku, a kto nie miał 
jeszcze Kolędy to w najbliższym roku zaprosić na poświęcenie domu, mieszkania. 
➢ Zmiana Proboszcza w naszej Parafii – w niedzielę 28 sierpnia 2022 

podczas Mszy św. w Taunton będzie uroczyste wprowadzenie Księdza 
Prałata dr Krzysztofa Tyliszczaka – dotychczasowego Kanclerza Polskiej Misji 
Katolickiej w Anglii i Walii na urząd Proboszcza naszej Parafii – p.w. Matki 
Kościoła w Taunton.  
➢ W czasie mojej nieobecności w zastępstwie posługę będzie pełnił ks. 

Jakub Włodarczak – kapłan który głosił u nas ostatnie Rekolekcje 
Wielkopostne. Bardzo proszę jeszcze o pomoc w transporcie księdza Jakuba 
w następujące weekendy: 31 lipca i 6/7 sierpnia 
➢ 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny. Dlaczego dla nas Polaków jest to tak szczególna uroczystość?  
 

Pierwszego kwietnia roku 1656 miały miejsce śluby lwowskie. Król Jan 
Kazimierz w katedrze lwowskiej w obecności biskupów, książąt, licznie 
zgromadzonej szlachty i tłumów pobożnego ludu oddał Polskę pod opiekę 
Maryi i ustanowił ją Królową Korony Polskiej: królową Polski, Litwy i Ukrainy. 
W zamian obiecał szerzyć jej kult, sprawiedliwie rządzić i dbać o stan chłopski. 
Jaka była geneza tego kroku? Jakie wydarzenia poprzedziły ten wielki akt? Bez 
wątpienia bezpośrednią przyczyną był potop szwedzki. Od roku 1655 Szwedzi 
opanowali niemal całą Polskę, zalewając ją falą niespotykanego dotąd 
zniszczenia i grabieży. Zwycięski pochód wrogich wojsk zatrzymała dopiero 
forteca na Jasnej Górze w Częstochowie. Przez 40 dni około dwustu 
pięćdziesięciu obrońców odpierało ataki trzytysięcznej armii szwedzkich 
najemników. Nie potrafili zdobyć klasztoru nawet po sprowadzeniu ciężkich 
armat i 27 grudnia odstąpili od murów. Szybko rozeszła się wieść o cudownym 
wstawiennictwie Matki Boskiej Częstochowskiej, która obroniła święte 
miejsce. Był to przełom w wojnie ze Szwedami. 

Tekst Ślubów króla Jana Kazimierza można przeczytać np. na stronie: 
https://dziedzictwo.ekai.pl/@@sluby_lwowskie_tekst 

 
 

Dziękuję za każdą pomoc, za każdą ofiarę, za każde miłe słowo. Życzę tym 
którzy będą mieli urlopy – miłego wypoczynku a tym którzy pracują – miłej 

atmosfery w pracy i oczywiście zdrowia. Pozdrawiam i błogosławię – ks. 
Wiesław Garbacz 

Sobota, 30.07.2022 
Bridgwater, 18.30 

W int. Magdaleny o opiekę MB, dary Ducha Świętego i 
potrzebne łaski Boże 

Niedziela XVIII Zw., Rok 
C, 31.07.2022 
Weston s Mare, 9.00 
Corpus Christi 

Za śp. męża Wladymira w 1 rocz. śm. o łaskę nieba. 

Taunton, 12.00 Za śp. Zbigniewa Prószkowskiego w 1 rocz. śm. i Romana 
Żuchowskiego o łaskę nieba 

Yeovil, 16.30 

W int. Bogumiły Konarskiej z ok ur. z prośbą o opiekę i 
wstawiennictwo NMP i dary Ducha Świętego, oraz za ++ 
Tadeusza Konarskiego, Teresę i Klemensa Sierak, oraz 
zmarłych z rodzin Konarskich, Sierak, kwaśnica i Ścisłowicz 

Pn., 1.08.2022 
Weston s Mare, 19.00 O łaskę wiary dla Aleksandra 

Wt., 2.08.2022 
Weston s Mare, 10.00 

W int. siostry ciotecznej – Eweliny – o potrzebne siły w 
trudnej sytuacji 

Środa, 3.08.2022 
Weston s Mare, 19.00 

Za ++ Zofię Poterucha, Jerzego Poteruche i Alicję i Teresę 
Wierzbowską 

Czwartek, 4.08.2022 
Weston s Mare, 10.00 Int.wolna 

Piątek, 5.08.2022 
Weston s Mare, 19.00 O Boże Bł. dla Barbary i Krzysztofa w trudnych chwilach 

Sobota 6.08.2022 
Bridgwater, 18.30 O Bł. Boże i opiekę Maryi dla ks. proboszcza 

Niedziela XIX C, 7.08.22 
Weston s Mare, 9.00 
(Corpus Christi) 

Intencja Róży Różańcowej z Weston s Mare 

Taunton, 12.00 

W podziękowaniu za Bożą opiekę z prośbą o dalsze Bł. 
Boże, zdrowie oraz dary Ducha Świętego i opiekę MB dla 
Władysławy i Wincentego z ok kolejnej rocznicy ślubu i 
syna Szymona z ok. 15 ur. 

Yeovil, 16.30 

O zdrowie, Bł. Boże i opiekę MB oraz potrzebne łaski i dary 
Ducha Świętego dla Barbary z ok ur. oraz księdza 
Wiesława z ok ur. o siłę, wytrwałość, cierpliwość i mądrość 
w służbie kapłańskiej 

W tym tygodniu nie będzie Mszy 
św. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
W tym tygodniu nie będzie Mszy św. 

Sobota 13.08.2022 
Bridgwater, 18.30 

O Bł. Boże i opiekę Maryi dla rodziny Stefańczyk 

Niedziela XX C, 14.08.22 
Weston s Mare, 9.00 
(Corpus Christi) 

Za Piotra i Magdalenę i ich dzieci o zdrowie, Boże Bł. i 
opiekę MB 

Taunton, 12.00 Z ok. 3 rocz. śl. Marty i Radża, dziękczynna z prośbą… 
Yeovil, 16.30 Intencja wolna 
Pn. 15.08.2022 
Weston s Mare, 
St. Joseph’s -  19.00 

W int. Parafian 

https://dziedzictwo.ekai.pl/@@sluby_lwowskie_tekst

