• Podziękowania – Dziękuję za ofiary na tacę w niedzielę (28.04.2019):
Bridgwater (£79.90), Weston-s-Mare (£193.20), Taunton (£214.74), Yeovil
(£103.59), Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie złożone ofiary podczas
Świąt Wielkanocnych. Serdeczne Bóg Zapłać również tym, którzy zrobili
przelewy bezpośrednio na Gift Aid. Cieszę się że coraz więcej osób wpłaca na
Gift Aid. Jest to bardzo istotne wsparcie naszej Parafii. Dziękuję osobom które
sprzątały kościoły ostatnio, także tym którzy pomogli posprzątać dekoracje,
grającym, śpiewającym, czytającym, służącym przy ołtarzach i w zakrystiach,
osobom, które podzieliły się ciastami i posiłkami, które zaprosiły na obiady, lub
kolacje z serca składam Serdeczne Bóg Zapłać 😊
• Sakrament Pokuty sprawowany jest około 30 minut przed Mszą św., oraz w 1 i 3
Piątek miesiąca po Mszy św. do godz. 22.00 w Weston super Mare
• Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem chrzestnym
odbywają się po niedzielnych Mszach św. (każda 4 niedziela miesiąca).
Najbliższa katecheza odbędzie się /12.05.2019/ wyjątkowo 16.06.
• Kurs przedmałżeński już drugi w tym roku odbędzie się na przełomie listopada i
grudnia 2019r.
• Podany w Biuletynie i na stronie Parafialnej telefon służy do wezwania o pomoc
sakramentalną – Sakrament pokuty i Namaszczenia Chorych w razie bliskości
śmierci. Jeśli ktoś chce zamówić intencję Mszy św. lub zapytać o cokolwiek –
proszę o kontakt osobisty po Mszach św. w zakrystiach lub w kancelarii. Proszę
o zrozumienie.
• Spotkanie organizacyjne wyjeżdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej
planowane jest po Mszach św. w sob. i niedz. 1 i 2 czerwca 2019.
• Zapraszam na NOWĄ STRONĘ PARAFIALNĄ. Adres: www.tauntonparafia.co.uk
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05.05 – 19.05.2019

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,
MSZE NIEDZIELNE: 9.30 (w tygodniu Śr. i Pt. o 19.00, Czw. 10.00)
3.TAUNTON; St George’s; Billet Street, TA1 3NG; MSZE NIEDZIELNE: 12.30.
4.YEOVIL; The Holy Ghost; 73 Higher Kingston, BA21 4AR; MSZE NIEDZIELNE: 16.30.

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr
powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”.
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do
jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”.
On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”.
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”.
Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią
szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła
łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko
około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną
rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz
ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w
liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie
rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie
odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A
Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
(J 21,1-14)

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

SENTENCJA: Doświadczam, Panie, jak niewiele mogę bez Ciebie. Niech obecność
Twojego Ducha pozwala mi odkrywać, jak bardzo troszczysz się o mnie. Pomóż mi w
mojej codzienności słyszeć Twój głos i posłusznie iść za nim.

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

Weston-s-Mare, BS23 2EN, tel.01934627329, 07714675188

Sobota 4.05.19- św. Floriana
Bridgwater, 18.30
III Niedziela Wielkanocna C
28.04.2019
Weston-s-Mare, 09.30

Taunton, 12.30

Yeovil, 16.30

W 1 rocz. chrztu Antosi o Bł. Boże i opiekę dla
całej rodziny
Rocznica 1 Komunii Świętej w naszej Parafii,
oraz w int. Róż Różańcowych
Rocznica 1 Komunii Świętej w naszej Parafii,
oraz w podziękowaniu za Bożą opiekę z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę NMP i dary
Ducha Świętego dla Władzi i dzieci z okazji
urodzin, oraz o Bł. Boże i dary Ducha Świętego i
opiekę NMP z ok 6 rocz. ślubu Joanny i Jerzego
z int. Róży Różańcowej
Rocznica 1 Komunii Świętej w naszej Parafii,
oraz w podziękowaniu za łaski i opiekę MB i
dary Ducha Świętego z racji ur. dla Ani i Pawła i
ich rodzin – z int. Róży Różańcowej

Sobota, 11.05.19
Bridgwater,18.30
IV Niedziela Wielkanocna C
12.05.2019
Weston-s-Mare, 09.30

Za śp. Janinę i Michała i Andrzeja

Taunton, 12.30

Za śp. Stanisława Łukasik w rocznicę urodzin
Za sp. Tatę Henryka Rytelewskiego z okazji
urodzin
1. O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski oraz
opiekę NMP dla Marii Danuty z okazji
urodzin
2. O bł. Boże dla Klary i w 3 mc po śmierci
babci Ewy Karpińskiej o pokój dla jej duszy.
O bł. Boże dla Jaśminki i Aleksandra z okazji
rocznic urodzin

Yeovil, 16.30
Piątek, 17.05.2019
Weston-s-Mare 19.00
Sobota, 18.05.2019
Bridgwater, 18.30
V Niedziela Wielkanocna C
19.05.2019
Weston-s-Mare, 09.30
Weston-s-Mare 12.00
Taunton, 13.00
Yeovil, 16.30
Bridgwater, 16.00

O zdrowie dla córki Klaudii w dniu ur. i o
wszelkie Błogosławieństwo dla rodziny

W int. Dzieci 1 Komunijnych i ich rodzin
W int. Franciszka z okazji ur i 1 rocznicy chrztu
św.
W int. Dzieci 1 Komunijnych i ich rodzin
W 14 rocz. śm. Stefanii i w 4 rocz. śm.
Zbigniewa o łaskę nieba
W int. Dzieci 1 Komunijnych i ich rodzin

To co jest w Biuletynie – to jest aktualne, jeśli nie ma jakiejś wpisanej Mszy św.
to znaczy że jej nie będzie z różnych powodów. Pozdrawiam, będę się za Was
kochani Parafianie modlił – mimo iż w Weston nie będzie normalnie w
najbliższych 2 tygodniach Mszy św., to ja będę celebrował w innych miejscach
poza Parafią.

•
1 Komunia Święta odbędzie się w naszej Parafii w niedzielę 19 Maja
(Weston 9.30, Taunton 13.00 i Bridgwater 16.00) oraz 26 Maja (Yeovil 15.00). Z
tej okazji przyjedzie do naszej Parafii do pomocy do spowiadania i celebrowania
Mszy św. Ojciec Werbista Mariusz Góryjowski. W Dniu Matki - 26 Maja,
będziemy też gościli w naszej Parafii Biskupa Andrzeja Czaję.
•
W drugim tygodniu Maja – nie będzie Mszy św. i nabożeństw i kancelarii
w Weston super Mare z racji mojej nieobecności w Parafii. Jeśli będzie potrzeba
Sakramentu Namaszczenia w razie niebezpieczeństwa śmierci – proszę wezwać
o pomoc angielskiego księdza – Anglicy też mnie proszą o pomoc jak nie mogą
dodzwonić się do swoich księży.
•
Potwierdzone jest, że będzie w naszej Parafii w niedzielę i w
poniedziałek 9 i 10 czerwca: John Baptist Rubara Bashobora – ugandyjski kapłan
katolicki, charyzmatyk, doktor teologii duchowości. Nabożeństwa będą
prowadzone od godz. 17.oo. Już zapraszam 😊
•
Oaza w Taunton – zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na Oazę w
niedzielę 2.06.2019 po Mszy św. w Taunton. Pani Magdalena zapewnia świetną
zabawę z elementami katechezy😊 Czas trwania do 1 godziny.
•
Parafiada 2019 – Zapraszamy w sobotę 15.06.2019 na zabawe
integracyjną, Picnik dla wszystkich Polaków. W tym roku Parafiada odbędzie się
na terenie : St Joseph's Catholic Primary School, Park Ave, Bridgwater TA6 7EE.
Aby przygotować mnóstwo nagród dla dzieci i rodzin oraz cała imprezę
poszukujemy sponsorów. W tym roku wszyscy sponsorzy będą ogłoszeni w
biuletynie i na stronie naszej parafii. Osoby które upieką ciasto to tez sponsorzy
😊 Chętnych do upieczenia ciast zapraszamy do wpisania się na listę która leży
przy tylnym wyjściu z kościoła. Jeśli ktoś chce zostać sponsorem, pomóc w
jakikolwiek sposób – prosimy o wysłanie smsa z ofertą na numer 07773021535.
Pani Mariola będzie odpowiadała, oddzwaniała w godzinach wieczornych. P.S.
W tym roku spodziewamy atrakcji takich jak min. strażacki wóz bojowy,
policyjny samochód patrolowy co z pewnością zainteresuje nie tylko dzieci, ale
tez dorosłych😊 Zapraszamy serdecznie – 15.06.2019 od godz. 13.00 w
Bridgwater
•
Zapraszamy do Kina Odeon w Taunton na film pt.: Miłość i Miłosierdzie.
Dzięki zaangażowaniu pana Daniela z Taunton, seans zaplanowany jest na
sobotę 18.05.2019 o godz. 15.00. Zapraszamy na wpisywanie się na listę, która
jest przy wyjściu z kościoła.
•
Papież Franciszek powiedział podczas środowej audiencji generalnej, że
Bóg nie wodzi na pokuszenie. "Ojciec nie zastawia pułapek na swoje dzieci" tak tłumaczył swe przekonanie o konieczności zmiany słów w tłumaczeniu
modlitwy "Ojcze nasz". Według papieża, odmawiając modlitwę "Ojcze nasz",
zamiast "nie wódź nas na pokuszenie" należy mówić "nie dopuść, abyśmy ulegli
pokusie". Uzasadniając tę zmianę, Franciszek tłumaczył tysiącom wiernych w
czasie audiencji na placu świętego Piotra, że są trudności z dokładnym
przekładem oryginalnego greckiego wyrażenia. Jak zauważył, wszystkie
współczesne tłumaczenia są "nieco kulawe".
P.S. Na konkretne liturgiczne zalecenia poczekajmy do oficjalnego pisma.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzę obfitości łask i opieki NMP
- ks. Wiesław Garbacz

