• Podziękowania – Dziękuję za ofiary na tacę w niedzielę (05.05.2019):
Bridgwater (£95.10), Weston-s-Mare (£139.90), Taunton (£162.39), Yeovil
(£81.00), w niedzielę (12.05.2019): Bridgwater (£56.00), Weston-s-Mare
(£132.20), Taunton (£154.15), Yeovil (£78.57). Serdeczne Bóg Zapłać również
tym, którzy zrobili przelewy bezpośrednio na Gift Aid. Dziękuję też za wszystkie
dary do plebanijnej kuchni, dziękuję za podwózki księży, obiady i kolacje,
dziękuję za pomoc na plebanii- reparacje kranów i za każda inna
niewymieniona tu pomoc. Bóg wszystko widzi - każdemu z nas wynagrodzi
stosownie do naszego postępowania. Dziękuję również O. Mariuszowi
Góryjowskiemu za pomoc w konfesjonale, wygłoszone Słowo Boże i
celebrowanie Eucharystii z okazji I Komunii św. w naszej Parafii. Życzę
wszystkim hojności Bożych łask.
• 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
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
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.

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

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

19.05 – 26.05.2019
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli
Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz
Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie
możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.
(J 13,31-33a.34.35)
KOMENTARZ: Życie wiary jest przebywaniem z Jezusem, wpatrywaniem się w Jego dzieło
i naśladowaniem Jego czynów. W tym wszystkim wyraża się chwała, jaką Syn uwielbia
Ojca i sam przez Ojca zostaje uwielbiony. Jest w tym także miejsce dla każdego
człowieka. Jezus przed odejściem do Ojca pozostawia nam swój testament: przykazanie
miłości bliźniego, którego miarą jest Jego miłość, jaką umiłował każdego z nas.
Zostaliśmy umiłowani miłością odwieczną, która nie zna końca, trwa mimo różnego zła.
Nie ma też względu na osoby, lecz ogarnia każdego. Nie bój się, że nie dasz rady
wykonać tak trudnego testamentu. Jezus ze swoją miłością pozostał z tobą. Chce, abyś
razem z Nim wchodził na drogę tej niesamowitej przygody uwielbienia Boga w miłości
bliźniego. Nie lekceważ żadnej chwili, nie lekceważ drobnych rzeczy: wszystko może być
wypełnianiem Jezusowego testamentu.
SENTENCJA: Ty, Panie, dałeś nam przykazanie nowe: miłości bliźniego na wzór tej
miłości, jaką umiłowałeś każdego z nas. Pomóż mi wypełniać Twój testament, aby Bóg
był uwielbiony.

Sobota 18.05.19
Bridgwater, 18.30

1. O bł. Boże dla Jaśminki i Aleksandra z okazji
rocznic urodzin
2. Za śp. Andrzeja Klimczak o pokój dla jego
duszy

V Niedziela Wielkanocna C
19.05.2019
Weston-s-Mare, 09.30

W int. Dzieci 1 Komunijnych i ich rodzin

Weston-s-Mare, 12.00

W int. Franciszka z okazji ur i 1 rocznicy chrztu
św.

Taunton, 13.00

Bridgwater, 16.00

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

Pn., 20.05.19
Weston-s-Mare, 12.00

Ślub: Elżbieta i Ziemowit

Wt., 21.05.19

W int. Parafian

Śr., 22.05.19
Weston-s-Mare, 19.00
Czw., 23.05.19
Weston-s-Mare, 10.00
Tiverton, 18.30

W int. Izabeli - int. od wspólnoty Zacheusz

Yeovil, 16.30

Piątek, 24.05.2019
Weston-s-Mare 19.00
Sobota, 25.05.2019
VI Niedziela Wielkanocna C
26.05.2019
Weston-s-Mare, 09.30
Taunton, 12.30

Yeovil, 15.00

Za sp. Albina Kwak w 21 rocz. śm.
Wolna int.
Za śp. Mariusza Leszczyńskiego w 2 rocz. śm. o
pokój dla duszy i łaske nieba – z int. kuzynki
Iwony z rodziną
Nie będzie Mszy św. w Bridgwaterprzepraszam, nie mam jak.
1. O Boże Bł. i wstawiennictwo NMP dla
wszystkich mam.
2. O Boże bł. i opiekę NMP dla Asi Turek z ok.
urodzin
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Z ok. 1 rocz. ur. Emilii Urbańskiej o Bł. Boże
3. O Boże bł. zdrowie i potrzebne łaski dla
mamy Zuzanny i mamy Marysi- z int. dzieci
i wnucząt
1. W int. Dzieci 1 Kom i ich rodzin.
2. Za śp. Zdzisławę Markiewicz i Bryana
Robertsona

Zapraszam do zamawiania Intencji Mszalnych również smsem, lub wysyłając
wiadomość Email. Proszę mieć na uwadze jednak to że terminy mogą już być
pozajmowane – więc proszę o zrozumienie - decyduje kolejność zamawiania.

•
W Dniu Matki - 26 Maja, będziemy gościli w naszej Parafii Biskupa
Andrzeja Czaję. Wygłosi on do nas Słowo Boże i udzieli Pasterskiego
Błogosławieństwa. Wraz z ks. Biskupem przyjedzie również Rzecznik Kurii w
Opolu – ks. Joachim Kobienia
•
Zapraszam w niedzielę 9 czerwca na Mszę św. i adorację Najśw.
Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie, która poprowadzi O. John Baptist Rubara
Bashobora – ugandyjski kapłan katolicki, charyzmatyk, doktor teologii
duchowości. Kościół w Taunton, St. George’s wynajęty jest dla nas od godz.
17.00. Msza św. rozpocznie się o godz. 17.30. Podobnie w Weston super Mare
– kościół Corpus Christi wynajęty jest od godz. 17.00 w Poniedziałek 10
czerwca. Zapraszam na Eucharystię tym razem o godz. 18.00 z racji że jest to
normalny dzień pracy. O godz. 18.00 Msza św. a po Mszy adoracja Najśw.
Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie. Serdecznie zapraszam. Przy okzji Mszy
św. będą zbierane ofiary. Część będzie przeznaczona na pokrycie kosztów
organizacyjnych, a pozostałość na sierocińce które są pod opieką Ojca
Bashobory.
•
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.
•
Oaza w Weston-s-Mare – niedziela 26.05.2019 w salce tuz po Mszy św.
Zapraszamy z panią Izabelą i panią Anią na Oazę wszystkich rodziców z dziećmi
z okazji Dnia Matki.
•
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
.
Wszystkim Parafianom i Gościom z okazji 1 Komunii św. życzę obfitości łask i opieki,
miłego tygodnia i zapraszam jeszcze raz na Msze św. w tygodniu połączone z
nabożeństwami (Majówkami) w Weston super Mare.
- ks. Wiesław Garbacz

