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Ogłoszenia na czas 22.11.2020 – 29.11.2020
Data i godzina Eucharystii
Niedziela, Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata,
22.11.2020, godz. 9.00

Intencje Mszalne
Z ok. rocznicy chrztu Tymoteusza z podziękowaniem i prośbą o dalsze Bł. Boże i
opiekę NMP dla całej rodziny

Taunton, 12.00

Z ok. 14 rocznicy ślubu Magdaleny i Marcina – dziękczynna z prośbą o dalsze Bł.
Boże i opiekę NMP dla całej rodziny

Yeovil, 16.30

Za śp. Albinę Tomanek w 21 rocz. śmierci o spokój duszy i łaskę nieba

Pn., 23.11.2020, godz. 10.00

Thanking God for his blessings (Kamsii Onyeanwu)

Wt., 24.11.2020, godz. 19.00

Za mamę śp. Mirosławę Lauko i tatę śp. Henryka Lauko

Śr., 25.11.2020, godz. 19.00

Za zmarłych z rodzin Rapaczów i Hodurków

Czw. 26.11.2020, godz. 10.00
Pt. 27.11.2020, godz. 19.00

Za śp. Stefana Perstynak o łaskę nieba
Dziękczynna za ocalenie życia Piotra i Izabelli z prośbą o dalsze Bł. Boże

Sob. 28.11.2020, godz. 18.30

Za śp. Andrzeja Klimczaka – intencja p. Teresy

I Niedziela Adwentu, Rok B
29.11.2020,
Weston s Mare 9.00

Za śp. Annę Jacak o łaskę nieba

Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30

Z ok. 4 rocz. ur. Victorii Adamowicz o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP dla całej
rodziny
Za śp. Mariana Urban i Barbarę i Adama Deleżuch o pokój dla ich dusz

1. Co roku 22 listopada jest liturgiczne wspomnienie św. Cecylii. Była Rzymianką i żyła na początku III
w. Z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości. W czasie prześladowań chrześcijan została skazana
na śmierć. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalnomuzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Organy wodne były znane wówczas w
Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością (otrzymał je np. cesarz Neron w darze ze Wschodu). Nie
wiadomo, czy Cecylia mogła grać na organach – prawdopodobne jest jednak, że grała na innym
instrumencie. Z tej okazji składam Serdeczne Bóg Zapłać wszystkim muzykom w naszej Parafii.
Życzę Wam zdrowia i radości z tworzenia i upiększania życia muzyką. Niech Bóg Wam błogosławi a
święta Cecylia wstawia się o wszelkie łaski za Wami.
2. W piątki i w niedziele podczas czasu na prywatną modlitwę w kościele św. Józefa w Weston super
Mare (Camp Road BS232EN) są wyłożone przy wejściu do kościoła poświęcone opłatki na Wigilię.
Ponadto można nabywać świece Caritas na stół wigilijny – dochód z tych świec jest przeznaczony
na Caritas Polska – czyli na pomoc ludziom potrzebującym w Polsce. Zachęcam do nawiedzania

kościoła św. Józefa w Weston super Mare na modlitwę, Sakrament Pokuty, nabywanie opłatków,
świec a także na zamawianie sobie Intencji Mszy św. na Nowy 2021 Rok.
3. Jeśli ktoś chce złożyć ofiarę na tzw. tacę, na utrzymanie naszej Parafii - wynajmu tego co używamy
obecnie - tu jest numer Konta Parafialnego: PCM TAUNTON, SORT CODE: 30-94-57, ACCOUNT
NUMBER 02036610 - Za Wszystkie Ofiary składam Serdeczne Bóg Zapłać.
4. Ofiary za Intencje Mszalne można złożyć wysyłając ofiarę przelewem na konto: ACCOUNT
NUMBER:34494460, SORT CODE: 30-94-57 Za wszystkie ofiary bardzo dziękuję - ks. Wiesław
5. Katecheza dla dzieci 1 Komunijnych będzie online – w środę o godz. 17.30 przez YouTube – konto
Parafia Taunton. Po katechezie bezpośrednio proszę o smsa z imieniem i nazwiskiem dziecka które
oglądało katechezę.
6. Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania będzie w środę 25.11.2020 o godz. 20.00 przez
aplikację YouTube – Parafia Taunton. Proszę bezpośrednio po katechezie o smsa z imieniem i
nazwiskiem osoby która oglądała katechezę.
7. Zapraszam wszystkich chętnych na adorację Najśw. Sakramentu do kościoła św. Józefa w Weston
super Mare (Camp Road, BS2 32EN) w piątki od godz. 13.00 do 16.00, oraz w niedziele od godz.
13.00 do 16.00. W tych dniach i godzinach będzie można też skorzystać z Sakramentu Pokuty.
8. Kancelaria Parafialna czynna jest teraz dwa razy w tygodniu tylko w Weston super Mare, Camp
Road, BS2 32EN w piątki od godz. 13.00 do 16.00, oraz w niedziele od godz. 13.00 do 16.00
9. Ofiarność: Składam serdeczne Bóg Zapłać tym osobom, rodzinom które złożyły ofiary przelewem
bankowym. Na początku grudnia poinformuję ile ofiar wpłynęło w listopadzie. Dziękuję także za
kwiaty na ołtarz do kościoła w Weston s Mare, za kwiaty w koło kościoła, za pomoc przy dezynfekcji
kościoła, za dary do plebanijnej kuchni. Serdeczne Bóg Zapłać dobroczyńcom.
10.
Jak wiadomo w wyniku obecnego prawa wszystkie Msze św. są sprawowane bez udziału
wiernych. Poza pogrzebami i w wyjątkowych sytuacjach – ślubami – nie można sprawować
sakramentów w kościołach. Dlatego proszę o cierpliwość, zapraszam do modlitwy po przez
transmisję online.
11. Jeśli ktoś chce zamówić Intencję Mszalną – jest jeszcze parę wolnych w grudniu: (17,23,29), oraz
dużo wolnych w styczniu 2021 – najlepiej wysłać sms, lub email. Teraz jest też dobry czas by
rezerwować swoje intencje na rok 2021.
12. Papież Franciszek zwracając się do Polaków podczas audiencji w Auli Pawła VI, 28 października
2020 roku powiedział: "Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Minionego 22 października
obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin.
Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia
ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci - mówił Papież. - Przez wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Panny i świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek
dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i
troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi!" A w
ostatnią środę 18 listopada podczas audiencji: „Powierzajcie się wstawiennictwu bł. Karoliny
Kózkówny, ażeby pomogła wam świadczyć z odwagą o chrześcijańskich cnotach i wartościach
ewangelicznych”
Wszystkim życzę Bożego Błogosławieństwa, modlę się o To dla Was i jeszcze raz dziękuję Wam za
każde dobro z Waszej strony. Pozdrawiam – ks. Wiesław Garbacz

KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz,
adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road, Weston-s-Mare, BS23 2EN
tel.01934627329
Strona internetowa: www.tauntonparafia.co.uk; mail do ks. proboszcza: wigar@op.pl
Kanał na YouTube: Parafia Taunton

