➢
Ofiarność –Niedziela 20.12.2020 Bridgwater (£97.50), Weston-s-Mare
(£126.00), Taunton (£152.00), Yeovil (£65.56). Pasterki-jeszcze nie policzone,
ale składam Serdeczne Bóg Zapłać. II Dzień Świąt: Weston-s-Mare (£197.81),
Taunton (£215.56), W niedzielę (27.12.2020): Bridgwater (£47.50), Weston-sMare (£142.00), Taunton (£251.27), Yeovil (£104.42).Składam serdeczne
podziękowania za Gift Aid i wszystkie ofiary, oraz prezenty.
➢
Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem
chrzestnym będą po Mszach św. w następujący weekend: w nowym roku
23/24.01.2021.
➢
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.
➢
Papieska Intencja dla Róż Różańcowych na styczeń 2021 - Intencja
ewangelizacyjna : Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie,
z otwartością na wszystkich.
➢
Zapisy do Parafii – jeszcze jest dużo ludzi którzy chodzą regularnie do
kościoła na Niedzielną Eucharystię a nie są zapisani na nowo do Parafii na
formularzu zgodnym z RODO. Proszę to uczynić.
➢
Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania – 3 i 10 Styczeń w Taunton
po Mszy św. – próba przed Bierzmowaniem. Do tego czasu Kandydaci powinni
zdać wszystkie pytania. Bierzmowanie będzie w niedzielę 17.01.2021 o godz.
12.00
➢
Nowi Kandydaci do Bierzmowania którzy zapisali się niedawno – w tym
roku – teraz macie przerwę w spotkaniach. Kolejne spotkanie będzie 23 i 24
stycznia 2021 Roku po Mszach św. w każdej miejscowości. Jeśli ktoś chce się
jeszcze zapisać – zapraszam. Ostateczny termin do 24 stycznia 2021
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), 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
5.TIVERTON; St. James, EX16 4HJ, jeden raz w miesiącu o godz. 18.30

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 02.01.2021 – 17.01.2021
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było
na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało,
z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się
narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
(J 1, 1-5. 9-14)
Komentarz: Człowiek w swoich poszukiwaniach, zwłaszcza tych naukowych, stawia pytanie o
początek ludzkości i świata. Wielu z nas interesuje się archeologią czy też genealogią. W
poszukiwaniach na temat dziejów własnej rodziny trzeba sięgnąć wstecz, głębiej, do dziadków,
pradziadków, praprzodków. Człowiek wiary, sięgając do początków, tak naprawdę sięga nie tylko
głębiej, ale przede wszystkim wyżej – aż do Boga. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga
– i Bogiem było Słowo (...). Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Słowa dzisiejszej
Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej
miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego
stworzeniem, któremu okazuje ogrom swojej miłości.

Sob., 02.01.2021,
Bridgwater godz.18.30
II Niedziela po
Narodzeniu Pańskim
3.01.2020,
Weston s Mare. 9.00
Taunton,12.00
Yeovil, 16.30
Wt., 05.01.2021,

Transmisja, godz. 10.00

Z ok ur. Zosi o Bł. Boże, opiekę NMP i dary Ducha
Świętego, o spełnienie marzeń
Dziękczynna za opiekę Matki Bożej nad grupą
różańcową w poprzednim roku, z prośbą o
wstawiennictwo św. Teresy dla Róży i ich rodzin w
2021 roku.
O zdrowie i Boże Bł., o dary Ducha Świętego i opiekę
NMP dla ks. proboszcza Wiesława
O opiekę MB, dary Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie
łaski Boże z ok ur. dla Ani, Małgorzaty, Kazimierza i
Wiolety z int. Róży z Yeovil
Msza św. przebłagalna w int. rodziny Sydor

Śr., 13.01.2021,
Weston s Mare, 19.00
Czw. 14.01.2021
Weston s Mare, 10.00
Pt. 15.01.2021
Weston s Mare, 19.00
Sob. 16.01.2021
Bridgwater, 18.30
II Niedziela zw., Rok B
17.01.2021,
Weston s Mare. 9.00
Taunton, 12.00

Śr., 6.01.2021,
Uoroczystość
Objawienia Pańskiego
Weston s Mare, 10.00

Za śp. Teresę Łoboda o łaskę zbawienia, oraz z ok 5 r.
ur. syna Borysa Łoboda o Bł. Boże

Weston s Mare, 19.00

Z ok. rocznicy ślubu Joanny i Mariana – dziękczynna z
prośbą o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP i św. Józefa dla
małżonków i ich dzieci.

Czw. 7.01.2021
godz. 10.00

O Bł. Boże dla mamy Julii z ok. 90 r. ur.

Pt. 08.01.2021
Weston s Mare, 19.00

O dar uświęcenia życia kapłanów, o dary Ducha
Świętego dla nich i o mądre prowadzenie wiernych do
zbawienia

Sob. 09.01.2021
Bridgwater, 18.30

Z ok. 10 rocz. ślubu Julii i Łukasza o Bł. Boże dla
małżonków i ich dzieci

Niedziela Chrztu
Pańskiego
10.01.2021,
Weston s Mare. 9.00

Za Joannę, Roberta, Tomasza i Natalię o Bł. Boże i
opiekę NMP – int. dziękczynno-błagalna

Taunton, 12.00

Za śp. mamę Henrykę Gawryel o łaskę nieba

Yeovil, 16.30

Za polecanych ostatnio w Wypominkach w naszej
Parafii

Warto zamówić jak najszybciej intencje Mszy św. na nowy 2021 Rok – intencje
Dziękczynne z okazji urodzin, rocznic chrztu św., ślubu. Im szybciej tym większe
możliwości aby była Msza św. w terminie, który nam najbardziej odpowiada.
Jak to zrobić – najlepiej zostać po Mszy św. i porozmawiać o tym ze mną, lub
napisać email na adres: wigar@op.pl. Pozdrawiam i zapraszam – ks. Wiesław
Garbacz

Yeovil, 16.30

O potrzebne łaski dla rodziców Tadeusza i Bogumiły
Dziękczynna za otrzymane łaski, za szczęśliwy rok, z
prośbą o dalsze Bł. Boże dla rodziny Król
W int. Justyny Kowal o Bł. Boże dla niej i opiekę NMP
W int. Amelki z ok. urodzin – dziękczynna z prośbą o
dalsze Bł. Boże i dary Ducha Świętego
O łaskę wiary, uwolnienie, uzdrowienie i Bł. Boże dla
Heleny i Stanisława
1.W 1 rocz. śm. Salomei Rapacz o łaskę zbawienia
2. W int. kandydatów do Bierzmowania i ich rodzin
O potrzebne łaski i opiekę Maryi i Bl. Boże dla Magdy,
Tadeusza Ewy i Bożeny, oraz rodziny Chodkowskich

•
W niedzielę 17.01.2021 w Taunton o godz. 12.00 będzie Sakrament
Bierzmowania. Z tej okazji będziemy gościli Rekotora Polskiej Misji Katolickiej w
Anglii i Walii ks. Prałata Stefana Wylężka
•
Papież Franciszek: Papież Franciszek przekazał 50 tys. dol. na pomoc dla
dotkniętych głodem regionów południa Madagaskaru.
Jak poinformował portal NewsMada, pieniądze będą przeznaczone dla
więźniów w trzech miejscowościach, m.in. dla odbywających karę więzienia
kobiet i ich dzieci. Ustalili to minister sprawiedliwości Madagaskaru Johnny
Andramahefarivo, nuncjusz apostolski, abp Paolo Rocco Gualtieri oraz Odon
Razanakolona arcybiskup stolicy kraju, Antananarywy.
Według ministra, prezydent kraju Andry Rajoelina podarował dwa woły zebu,
firma elektroniczna Huawei dużą ilość worków ryżu oraz kartony z mydłem. Na
południu wyspy od ponad roku nie spadł deszcz.
Na Nowy 2021 Rok: - "Niech będzie to rok braterskiej solidarności i pokoju dla
wszystkich, rok pełen ufnego oczekiwania i nadziei" - powiedział w piątek
papież Franciszek podczas południowej modlitwy Anioł Pański. Odmówił ją w
bibliotece Pałacu Apostolskiego.
Papież zwrócił się do wiernych po tym, gdy z powodu bolesnego ataku rwy
kulszowej musiał zrezygnować z przewodniczenia nieszporom w ostatnim dniu
roku oraz porannej mszy w obchodzony w piątek Światowy Dzień Pokoju.
Stojąc w bibliotece apelował o to, by złagodzić nienawiść oraz podziały i by był
to czas, w którym wszyscy będą czuli się jak bracia. "Niech będzie to czas na to,
by budować, a nie niszczyć, by troszczyć się o siebie nawzajem" i o środowisko
naturalne - mówił.
•
Wszystkim życzę na Nowy Rok 2021 Bożego Błogosławieństwa, opieki
NMP i św. Józefa – zdrowia, radości, spełnienia marzeń – ks. Wiesław Garbacz

