
        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  05.03.2020 – 14.04.2020  

 

Niedziela Palmowa, 5.04.2020 

Weston-s-Mare, 9.00 (bez ludu) 

W int. Róż Różańcowych w naszej Parafii: 

W Taunton – O Boże Bł.  i opiekę NMP dla Moniki, Kacpra i Julii 

W Yeovil – z racji urodzin o opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla 

Moniki i Piotra, o zdrowie i zatrzymanie epidemii 

Pn., 6.04.2020 godz. 9.00 

Weston-s-Mare (bez ludu) 
W p. int. - Izabela 

Wt. 7.04.2020 godz. 19.00 

Weston-s-Mare (bez ludu) 
Za męża Adama o zdrowie, siłę i potrzebne łaski i opiekę Maryi, Matki Bożej 

Śr. 8.04.2020 godz. 9.00 

Weston-s-Mare (bez ludu) 
Za śp. babcię Kazimierę o pokój dla jej duszy 

WIELKI CZWARTEK  godz. 19.00 

                                              (7pm) 

Weston super Mare (bez ludu) 

Za śp. Antoniego i Władysława Rafałowicza o wieczny pokój ich duszom i radość 

przebywania z Bogiem 

WIELKI PIĄTEK  godz. 9.00      

                                      (9am) 

                     godz. 15.00 (3pm) 

Weston-s-Mare (bez ludu) 

Droga Krzyżowa 

 

Liturgia Męki Pańskiej 

 

WIELKA SOBOTA godz. 19.00   

                                          (7pm) 

Weston-s-Mare (bez ludu) 

W int. Parafian 

NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA 

12.04.2020, godz. 8.00 (8am) 

Weston super Mare (bez ludu) 

1. Z ok. 13 r. ur. Macieja o zdrowie i dalsze Bł. Boże 

2. W int. Kacpra z ok 16 r. ur. o Bł. Boże i opiekę NMP 

3. W int. Victorii Konarskiej z ok. 8 rocz. ur. o Bł. Boże i opiekę NMP 

4. Za śp. Marka w 7 rocz. śm. o łaskę nieba 

 

Poniedziałek Wielkanocny 

13.04.2020, godz. 9.00 (9am) 

Weston super Mare (bez ludu) 

1. Z ok. ur. Terazjusza o zdr. i Bł. Boże z podz. za otrzymane łaski 

2. Za ++Władysława Fienia, Krystynę Fień, Eugenię i Alojzego Mroczkowskich 

3. W int. rodziny Pawła i Moniki Konarskich i ich dzieci o Boże Bł. i opiekę 

NMP i światło Ducha Świętego 

4.  Za śp. Krzysztofa Brzostka o pokój dla jego duszy- z int. koleżanki z pracy  

 



 

1. Nadchodzi Wielki Tydzień. Niestety nadal wszystkie publiczne Nabożeństwa są 

odwołane a Msze św. będę sprawował zgodnie z obowiązującym prawem w Anglii – w 

zamkniętym kościele. Zachęcam do przeżywania Liturgii za pomocą transmisji przez 

YouTube. Wystarczy wpisać słowa: Parafia Taunton i pokaże się kanał naszej Parafii. 

Wiem że to co robię nie jest tak piękne jak w innych parafiach – ale jestem sam, 

naprawdę sam zgodnie z obowiązującym teraz prawem w Anglii i dlatego po prostu 

jest jak jest. Przy okazji dziękuję za słowa wsparcia i chęci pomocy – niestety 

wszystkie liturgie tutaj w Anglii mają być bez udziału wiernych – nie może być nawet 

Mszy koncelebrowanych. W Polsce mają lepiej, „ale teraz cierp ciało jakeś Anglii 

chciało”. 

2. Do Wielkiego Poniedziałku do godz. 9.00 można będzie głosować na najpiękniejszy 

obrazek rodziny z palmą, palmami na Niedzielę Palmową      

3. Postanowiłem robić katechezy dla Dzieci 1 Komunijnych oraz dla kandydatów do 

Bierzmowania. Niestety nie mogą być przez Skype ponieważ mam za słaby Internet. 

Będę przesyłał linki do katechez na YouTube. Proszę zawsze o smsowe potwierdzenie, 

że dziecko, lub kandydat do Bierzmowania oglądnął katechezę. 

4. Kancelaria Parafialna teraz też będzie nieczynna. Jeśli ktoś chce zgłosić pogrzeb – 

można dzwonić, lub pisać.  

 KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz, adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road, Weston-s-

Mare, BS23 2EN, tel.01934627329, 07714675188 

Strona internetowa: www.tauntonparafia.co.uk; mail do ks. proboszcza: wigar@op.pl 

Konto naszej Parafii PCM TAUNTON: SORT CODE 30-94-57, ACCOUNT NUMBER 02036610 

Lloyds Bank 

 

5. Tym razem nie będzie błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę. Wielu z Was 
ma w swoich domach wodę święconą – na końcu tego Biuletynu, na następnej stronie 
zamieściłem teksty, którymi można się posłużyć w rodzinnym gronie. Proszę aby 
najstarsze osoby w domach pobłogosławiły pokarmy i poprowadziły modlitwę przed 
Wielkanocnym Śniadaniem w Niedzielę Zmartwychwstania – już teraz życzę 
Smacznego       

6. Wszystkim życzę tradycyjnie smacznego jajka, dobrej atmosfery w domu. Ten 
wyjątkowy Wielki Post, naprawdę uczy nas ascezy, ofiarujmy ten ucisk, braki, udręki 
za nasze grzechy i za zbawienie dusz w czyśćcu cierpiących. Złączmy te bóle z 
cierpieniem Jezusa na Krzyżu. Wierzę że nadejdzie piękny czas, że będziemy się bawić i 
cieszyć pełnią życia. Tego Wam Drodzy Parafianie i sobie życzę.  

7. Dziękuję za każde wsparcie i zapewniam Was ze swojej strony że też będę modlił się za 
Was w kościele św. Józefa w Weston super Mare. Szczęść Wam Boże  – ks. Wiesław 



 

Modlitwa przed wielkanocnym śniadaniem 

 

Np. Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

Wszyscy: Amen 

Ojciec: Niech w czasie tych uroczystości wielkanocnych błogosławi nas Bóg 
Wszechmogący i w dobroci swojej chroni od wszelkiego grzechu. 

Wszyscy: Amen 

Ojciec: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom 
przygotować paschalna wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie 
dwóch uczniów, zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do 
Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię daj nam z wiarą przeżywać 
Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego 
zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. 

Panie Jezu Chryste, pobłogosław nas i te dary, zasiądź między nami przy stole 
wielkanocnym , niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem 
pojednania i wzajemnej życzliwości. (Można pokropić wodą święconą) 

Wszyscy: Amen 

Ojcze nasz… 

Następnie składamy sobie życzenia dzieląc się równocześnie świątecznym jajkiem – jajko jest symbolem 
nowego życia, przyniesionego nam przez Zmartwychwstałego Pana. 

 

SMACZNEGO       

 


