➢
Kurs przygotowawczy do Sakramentu Małżeństwa już trwa. Kolejny cykl
nauk przedmałżeńskich planowany jest na ostatnią sobotę listopada i dwie
pierwsze soboty grudnia 2021 w Bridgwater
➢
➢
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.
Proszę wszystkie sprawy kancelaryjne załatwiać jak najszybciej. W sierpniu
Kancelaria będzie nieczynna.
➢
Parafialna Caritas - jeśli jesteś w potrzebie, lub znasz osoby którym
przydała by się pomoc – prosimy o telefoniczny kontakt z panią Agnieszką
(07702330848).
➢
Gift Aid – jeśli ktoś chce jakieś informacje można kontaktować się z panią
Beatą (07511442929).
➢
Ofiarność – Niedziela 27.06.2021 Bridgwater (£34.63), Weston-s-Mare
(£220.60), Taunton (£241.29), Yeovil (£38.20). Niedziela 04.07.2021 Bridgwater
(£127.40), Weston-s-Mare (£196.10), Taunton (£230.27), Yeovil (£39.00), II Taca
na Świętopietrze (£184.20). Składam serdeczne Bóg Zapłać płacącym Gift Aid, ale
też wszystkim składającym na Tacę. Wszystkim którym leży na sercu dobro
naszej Parafii składam Serdeczne Bóg Zapłać.
➢
Podane poniżej w ramce numery telefonów służą do zgłoszenia pilnych
spraw – potrzeby namaszczenia chorych, pogrzebu, pomocy Caritas.
Sprawy takie jak Chrzest, zaświadczenia dla chrzestnych, Bierzmowanie, 1
Komunia, Sakrament Małżeństwa, aplikacje do szkół – takie sprawy załatwiamy
osobiście w Kancelarii Parafialnej – czynna po każdej Eucharystii – nie przez
telefon. Proszę o zrozumienie i zastosowanie się do prośby.
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
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Ogłoszenia na czas 10.07.2021 – 25.07.2021

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z
sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani
pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie
dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam,
aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie
będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg
waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele
złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.(Mk
6, 7-13)
Komentarz: Dlaczego Jezus wybrał takich, a nie innych apostołów?
Ewangelia nie mówi nic na temat ich cnót, mądrości czy daru
wymowy. Jezus nie kwalifikuje owych Dwunastu według kryteriów
przydatności. Stosuje typowy dla siebie wyznacznik, jakim jest miara
serca i miłości. A jeśli czegoś po ludzku brakuje apostołom do
właściwego wypełnienia misji, to zostaje im to dodane przez samego
Chrystusa. To, co najważniejsze, już otrzymali – władzę nad duchami
nieczystymi. Panie, Ty jesteś naszą mocą i siłą, poślij nas.
Sentencja: Panie Jezu, dziękuję Ci, bo wszystko, co mam, pochodzi od
Ciebie. Dziękuję, że mogę Ci służyć.

Sob.,10.07.2021
Bridgwater, 18.30
Ndz. 11.07.2021,XIV NZ
Weston s Mare, 9.00
(Corpus Christi)

Za śp. Bolesława Janus o łaskę nieba dla duszy

Taunton, 12.00

O łaskę wiary dla Pauliny i umocnienie z sakramentu
Chrztu św.
W 50 rocz. ur. Bożeny w podziękowaniu za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze dary Ducha i opiekę NMP.

Yeovil,16.30
Śr.14.07.2021
Weston s Mare, 19.00
(St. Joseph’s)
Czw. 15.07.2021
Weston s Mare, 10.00
(St. Joseph’s)
Pt. 16.07.2021
Weston s Mare, 19.00
(St. Joseph’s)
Sob. 17.07.2021
Bridgwater, 18.30
Nd., 18.07.2021, XVI NZ
B
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)
Taunton, 12.00

Yeovil, 16.30

Dziękczynno-błagalna Za Joannę, Roberta, Tomasza i
Natalię o Boże bł. i opiekę NMP

Z ok. ur. Małgorzaty Łach o Boże Bł. i opiekę Maryi
O dobre przygotowanie do sakramentu dla Kacpra i
wzmocnienie wiary, nadziei i miłości dla reszty rodziny

Śr.,21.07.2021
Weston s Mare, 19.00
z transmisją przez
YouTube (Parafia Taunton)
Czw.22.07.2021
Weston s Mare, 10.00
Pt., 23.07.2021
Weston s Mare, 19.00
Sob., 24.07.2021
Bridgwater, 18.30
Nd.,25.07.2021,XVII NZ,B
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)
Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Z ok ur. Żanety Stefańczyk o Bł. Boże, opiekę Maryi i
św. Józefa z int. męża
O łaskę wiary, uwolnienie, uzdrowienie i Bł. Boże dla
Heleny i Stanisława
Dziękczynno-błagalna w podziękowaniu za
dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze Bł. Boże, opiekę
Królowej Rodzin i o dary Ducha Świętego dla Iwony,
Huberta i Oskara z okazji urodzin
W 41 rocz. śl. Barbary i Ryszarda Bąk w podziękowaniu
i prośbie o dalsze Bł. Boże i opiekę MB na dalsze lata
życia. Za śp. Mirosławę Irenę Konczalską w 2 rocz. śm.
o łaskę nieba.

•
Można zapisać dziecko na przygotowanie do 1 Komunii św. Zapisy
potrwają do niedzieli 29 sierpnia. Dzieci w dniu 1 Komunii powinne mieć
ukończony 7 rok życia. Na przygotowanie do 1 Komunii mogą zapisać swoje
dzieci rodzice którzy nalezą do naszej Parafii od przynajmniej 3 tygodni.
•
Rocznice I Komunii św. będą w sobotę i niedzielę 18/19 września
•
Godny strój – Wchodząc do kościoła proszę mieć zakryte ramiona i
spódnice, lub spodnie co najmniej do kolan. Niestety nadal mamy obowiązek w
budynkach zakrywać nos i usta maseczką.
•
Błogosławieństwo pojazdów ku czci św. Krzysztofa odbędzie się w sobotę
24 i w niedzielę 25 lipca po każdej Eucharystii. Tydzień wcześniej będzie sklepik
parafialny z naklejkami i breloczkami do samochodów…, jeśli ktoś chce wcześniej
– zapraszam po każdej Eucharystii w tygodniu w kościele św. Józefa w Weston
super Mare

W 9 rocz. ślubu Anny i Adama – dziękczynna z
prośbą o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP i św. Józefa
O Boże Bł. i opiekę NMP i św. Józefa dla rodziny
Kudłacz
Za śp. Halinę Świderską o łaskę nieba
W int. śp. Barbary i Czesława Durzyńskich, oraz za
Dariusza Durzyńskiego o łaskę nieba
Za śp. Halinę Świderską o łaskę nieba
O łaskę wiary dla Marcina po przez moc
Sakramentu Chrztu św.
Z ok. ur. Łukasza i Pauliny w podziękowaniu za
wszelkie otrzymane łaski prosząc o zdrowie i
dalsze Bł. boże i opiekę NMP

•
Trwa Rok św. Józefa. Jak informuje PENITENCJARIA APOSTOLSKA zgodnie z
Dekretem Prot. n. 866/20/I Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku
Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla
godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony
Patronem Kościoła Katolickiego. Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem
„Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną
goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił
Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego. Celem utrwalenia ufności całego
Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek
postanowił, że do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz
dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego
Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa z możliwością uzyskania
Odpustów.
Odpust zupełny, lub cząstkowy (w zależności od dyspozycji duszy) jest udzielany
osobie która się o odpust stara, lub osobie zmarłej dla której ktoś chce ofiarować pod
zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz
modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu
od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i
na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.
Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół
godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu
skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią
dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa,
np. „Do Ciebie, Święty Józefie” także 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą
dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.
Zapraszam dlatego szczególnie w środy o 19.00 na Eucharystię i nabożeństwo
do św. Józefa do kościoła św. Józefa w Weston super Mare
Wszystkim życzę obfitości Bożych łask, opieki Maryi i św. Józefa – ks. Wiesław

