➢
Ofiarność – w niedzielę 26.07.2020) wyniosła: Bridgwater (£91,60),
Taunton (£109.77), Weston-s-Mare (£145.00), Yeovil (£30,00). Za Wszystkie
Ofiary składam Serdeczne Bóg Zapłać.
➢
Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem
chrzestnym będą po Mszach św. w następujące niedziele: 16.08; 27.09
➢
Kancelaria Parafialna jest czynna 30 minut bezpośrednio po każdej
Eucharystii w tygodniu w Weston super Mare (BS232EN), a także w każdą
sobotę w Bridgwater i niedzielę w Taunton i w Yeovil bezpośrednio po
Eucharystii. Bardzo proszę jeśli to możliwe o kontakt osobisty w Kancelarii po
Eucharystii. Z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią – Kancelaria
Parafialna w soboty i w niedziele jest przenośna – proszę gromadzić się przy
moim samochodzie w celu załatwienia spraw kancelaryjnych.
➢
Papieska Intencja dla Róż Różańcowych na Sierpień 2020
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z
marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.
➢
Kurs Przedmałżeński – Najbliższy Kurs Przedmałżeński jest planowany
na soboty: 21 i 28 Listopada, oraz 5 Grudnia 2020 w godzinach od 19.45 do
21.45. Nie trzeba się wcześniej zgłaszać , Wszystkie pary planujące ślub są mile
widziane.
➢
Zapraszam osoby które wpłaciły zaliczkę na Pielgrzymkę śladami św.
Pawła do Grecji – po odbiór pieniędzy
➢
Zapraszam tez osoby które chrzciły swoje dzieci w ostatnich 4 latach i
do tej pory nie odebrały Certyfikatu Chrztu – po odbiór takiego certyfikatu po
każdej Eucharystii
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, (w tygodniu Śr. i Pt. o
19.00, Czw. 10.00) 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

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

Ogłoszenia na czas 2.08.2020 – 16.08.2020
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz,
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku
odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”.
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.(Mt 17,19)
Komentarz : Jezus przemienia się wobec trzech wybranych apostołów, ukazując
im blask swojego Bóstwa. Ojciec zaś potwierdza tożsamość Jezusa i zaprasza
uczniów, aby Go słuchali. Apostołom jest tak dobrze przy Jezusie, że chcą
zatrzymać tę chwilę. Piotr deklaruje, że postawi dla nich namioty. Jezusowi
jednak chodzi o coś innego. Pragnie, aby uczniowie wzmocnieni tym
doświadczeniem umieli przeżywać trudy codzienności po zejściu z Góry
Przemienienia. Aby doświadczenie Jego bliskości odżywało w ich sercach za
każdym razem, kiedy odważą się Go słuchać. Abyśmy także my, kiedy
zaczynamy słuchać Jezusa, doświadczali Jego obecności i odkrywali Jego
nieskończone piękno.

Sob., Bridgwater
1.08.2020, godz.18.30
Niedziela, XVIII Zw. A
2.08.2020,
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)

Taunton,12.00

Yeovil, 16.30
Pn., 3.08.2020 (bez
ludu)
Wt., 4.08.2020,
(bez ludu)
Śr., 5.08.2020,
Weston s Mare, 19.00
Kościół św. Józefa
Czw. 6.08.2020
Weston s Mare, 10.00
Kościół św. Józefa
Tiverton, St. James
Catholic ChurchOld Rd,
EX16 4HJ, godz. 18.30
Pt. 7.08.2020
Weston s Mare, 19.00
Sob. 8.08.2020
Taunton 16.00
Bridgwater,18.30
Niedziela, XIXZw. A
9.08.2020,
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)
Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30

Błagalna w int. uwolnienia za wstawiennictwem
Matki Bożej i św. Michała Archanioła
Dziękczynna za dar życia Mikołaja z prośbą o
dalsze Bł. Boże w leczeniu, oraz potrzebne dary
Ducha Świętego w leczeniu oraz o potrzebne
dary Ducha Świętego dla niego samego i lekarzy
– z int. Róży w Weston s Mare
O Boże bł. , dary Ducha Świętego i opiekę MB dla
Władysławy i Wincentego z okazji kolejnej
rocznicy ślubu i urodzin Szymona, Wincentego i
Dawida – z int. Róży Różańcowej
Z ok. ur. o zdrowie i łaski Boże, dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej dla Barbary i ks.
Wiesława – z int. Róży Różańcowej
W int. Pararafian
Dziękczynna w int. Margaretek i Róż
Różańcowych
Za rodzinę Sydor i Paćko o Boże Bł., łaski i opiekę
NMP
Z ok. ur. Justyny Król o bł. Boże i opiekę NMP dla
niej i jej rodziny
Za ++ z rodziny Wioletty Rainczak, oraz Nigela
Bolton, a także w intencjach Bogu wiadomych
W int. ks. proboszcza z ok. urodzin
Ślub: Robert i Justyna
W int. proboszcza ks. Wiesława z ok. urodzin
O szybki powrót do zdrowia dla pani Jadwigi. (int.
z Taunton)
Za śp. brata Tomasza w 1 rocz. śm.
W int. Bogumiły Konarskiej z okazji urodzin o
potrzebne łaski i Bł. Boże i opiekę NMP

Pn., 10.08.2020, (bez ludu)
Wt., 11.08.2020,(bez ludu)
Śr., 12.08.2020,
Weston s Mare, 19.00
Kościół św. Józefa
Czw. 13.08.2020
Weston s Mare, 10.00
Kościół św. Józefa
Pt. 14.08.2020
Weston s Mare, 19.00
Sob. 15.08.2020
12.30, Weston s Mare
18.30, Bridgwater,
Niedziela, XX Zw. A
16.08.2020,
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)
Taunton, 12.00

W int. Parafian
W int. Parafian – dziękczynna za zaangażowanie
Za śp. Małgorzatę Piątkowską o łaskę zbawienia i
pokoju dla duszy (int. Parafianki z Yeovil)
Za dusze w czyśćcu cierpiące i o łaskę zbawienia
dla konających (int. Parafianki z Clevedon)
Za śp. Małgorzatę Piątkowską o łaskę zbawienia i
pokoju dla duszy (int. Parafianki z Yeovil)
Ślub: Marcin i Klaudia
Błagalna w int. uwolnienia za wstawiennictwem
Matki Bożej i św. Michała Archanioła
W int. rodziny Rojeckich o Bł. Boże i opiekę NMP
(Intencja rodziny z Taunton)

Z ok. 9 r. ur. Mateusza o Bł. Boże, dary Ducha
Świętego i opiekę NMP
Yeovil, 16.30
W int. przyjaciółki Elżbiety i jej rodziny o Bł. Boże,
łaski, oraz opiekę Maryi
➢
Jeśli ktoś chce zamówić intencję Mszy św. – zapraszam do kancelarii,
lub zakrystii w kościołach po każdej Mszy św., można też wysłać email, lub
sms
➢
Zapraszam do wstąpienia się do Róż Różańcowych – kto zainteresowany
– może się kontaktować ze mną – ks. Wiesław
➢
Przed nami 1 Piątek miesiąca -OD GODZ. 18.00 zapraszam rodziców z
dziećmi do Sakramentu Pokuty w Weston super Mare – od godz. 18.00
będzie też wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu. Po Mszy św. krótkie
nabożeństwo, z Litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa. Weźmy ze sobą
książeczki Droga do nieba.
➢
Zapraszam do wstąpienia do grona ministrantów – co prawda teraz nie
mogą za wiele robić przy ołtarzu – jedynie dzwonić dzwonkami czy gongiem
– ale mogą już się uczyć, patrząc na księdza – co jak się robi. Jeśli ktoś
zrezygnowała z ministrantów -proszę o oddanie stroju, aby były dla nowych
ministrantów.
➢
Wszystkim dzieciom i rodzicom wypoczywającym na wakacjach życzę
miłego wypoczynku, pracującym miłej atmosfery w pracy i oczywiście
podwyżki płacy
– pozdrawiam i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz

