➢
Poradnia Rodzinna - jeśli ktoś będzie chciał umówić się na poradę –
będzie można od początku września dzwonić pod numer: 07414708733
➢
Kancelaria Parafialna czynna jest bezpośrednio po każdej Eucharystii w
każdej miejscowości. Proszę zwyczajnie poczekać przy wyjściu z kościołów na
mnie. Protokoły Przedmałżeńskie spisywane są wyłącznie kancelarii w Weston
super Mare, na Camp Road po wcześniejszym umówieniu na konkretną datę i
godzinę.
➢
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 29.08.2021 Bridgwater (£48.50), Weston-s-Mare
(£119.80), Taunton (£195.10), Yeovil (£70.50). Niedziela 5.09.2021 Bridgwater
(£109.05), Weston-s-Mare (£230.00), Taunton (£249.06), Yeovil (£75.75).
Składam serdeczne Bóg Zapłać płacącym składającym na tacę ofiary oraz
płacącym Gift Aid. Za wszelka pomoc i ofiarność -wszystkim składam serdeczne
Bóg Zapłać !
➢
W niedzielę 26.10.2021 będzie dodatkowo II Taca na Kurię w Londynie
➢
Katechezy przed chrzcielne – każda rodzina, która chce ochrzcić swoje
dziecko powinna być na Katechezie i każdy kto chce być matką, lub ojcem
chrzestnym. Takie katechezy będą w naszej Parafii: sob. i niedz. 25 i 26 września
po każdej Eucharystii, 9 i 10 października po każdej Eucharystii, 13 i 14
października po każdej Eucharystii.
➢
Katechezy dla Bierzmowanych 25 i 26 września po każdej Eucharystii,
oraz 16 i 17 października a w Weston super Mare w środy 30 września i 21
października. Kolejne daty będą podane na spotkaniach.
➢
Kurs Przedmałżeński w soboty 4,11,18 grudnia od godz. 19.30 w
Bridgwater. Proszę o zgłoszenia chęci uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie
smsa na numer 07714675188
KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz, adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road, tel.

01934627329
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 11.09.2021 – 26.09.2021
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze
pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków».
On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby
nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie
zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te
słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i
patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie,
bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli
ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». (Mk 8, 27-35)

Komentarz:. Piotr wie, kim jest Jezus. „Ty jesteś Chrystusem” – mówi. Jednak ma
własne wyobrażenie Mesjasza, który powinien wyzwolić Izraela spod władzy
Rzymian. Ale to jest tylko ludzkie myślenie. Plan zbawienia jest inny: Mesjasz ma
cierpieć i zostać zabity, ale zwycięży śmierć i zmartwychwstanie. On przyszedł, aby
odkupić nasze grzechy. Przyjmijmy to z miłością zamiast sprzeciwiać się zamysłom
Bożym jak Piotr. Wiara bez dzieła męki, bez krzyża nie jest wiarą chrześcijańską –
pisał teolog Hans Urs von Balthasar. Starajmy się żyć tajemnicą męki Jezusa. Ona
pokonuje nasz egoizm i daje wielkie owoce duchowe.
Sentencja: Jezu, dziękuję Ci za dar krzyża. On pokonuje każde moje fałszywe
wyobrażenie o Tobie, pokonuje mój egoizm.

Z ok. 10 rocz. śl. Małgorzaty i Marcina Piłat,
Sob. 11.09.2021,
Bridgwater, 18.30
dziękczynna z prośbą o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP
Nd.,12.08.2021, XXIV NZ,
B
Za Joannę, Roberta, Tomasza i Natalię o Bł. Boże i
Weston s Mare. 9.00
opiekę NMP – int. dziękczynno- błagalna
(Corpus Christi)
Za śp. ks. Stefana Orła, ks. Jana Bąka i ks. Stefana
Taunton, 12.00
Wyporskiego o zbawienie i łaskę wiecznej radości w
niebie z int. pamiętających parafian z Taunton
Za śp. Tomasza Wiśniowskiego, oraz Jadwigę
Yeovil, 16.30
Wiśniowską o łaskę nieba.
Środa,15.09.2021,kościół
św. Józefa w Weston s
Mare, 19.00
Czwartek 16.09.2021,
kościół św. Józefa w
Weston s Mare,10.00
Piątek,17.09.2021,kościół
św. Józefa w Weston s
Mare, 19.00
Sobota 18.09.2021,
Bridgwater, 18.30
Nd., 19.09.2021, XXVNZ
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)

Z ok. ur. Joanny, Edyty i Jerzego o Bł. Boże i dary
Ducha Świętego
Za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę przebaczenia
grzechów i łaskę nieba
W 10 rocz. śm. Ewy Kluszczyńskiej o łaskę nieba

Z ok. 2 rocz. ur. Maksymiliana o Boże Bł. i opiekę
Maryi
W int rodziców i dzieci które miały 1 Komunię w
2020 roku, oraz o łaskę wiary, uwolnienie,
uzdrowienie i bł. Boże dla Heleny i Stanisława.
W int rodziców i dzieci które miały 1 Komunię w 2020
Taunton, 12.00
roku, oraz w 1 rocz. śm. brata Romana o łaskę nieba.
W int. dzieci i rodziców z okazji rocznicy 1 Komunii
Yeovil, 16.00 !!!
św. o Bł. boże, światło Ducha Świętego, o umiłowanie
Serca Jezusowego, opiekę NMP i św. Józefa
Sob. 25.09.2021,
Za rodziców Bogusławę i Mariana o łaske wiary,
Bridgwater, 18.30
wybaczenia i inne potrzebne łaski
Nd., 26.09.2021, XXVI NZ Dziękczynna z ok. Ur. Wioletty z prośbą o dalsze łaski
Weston s Mare. 9.00
zdrowia, dary Ducha Świętego, oraz Bł. Bożego i o
(Corpus Christi)
opiekę NMP
Taunton, 12.00
Za śp. Józefa Błażejewicza z ok. 5 rocz. śm.
Za śp. Andrzeja w 5 rocz. śm., oraz za śp. Anastazję
Yeovil, 16.30
Borowy i Jana Ferencika o spokój dusz i łaskę nieba
➢
W dniach20-24 września nie będzie Mszy św. ani Kancelarii w Weston
super Mare z powodu wyjazdu.
➢
W piątek 17 września w Weston super Mare i w sobotę 18 września w
Bridgwater po Eucharystiach będą zorganizowane spotkania panem Doktorem
Adamem Przygodą, który przyjedzie do naszej Parafii aby podzielić się wiedzą i
zrobi wykład min. na temat zdrowego żywienia, oraz Zakonu Templariuszy do
którego należy. Serdecznie zapraszam.

Kościół Rzymskokatolicki będzie miał nowych błogosławionych: Siostra Elżbieta
Róża Czacka i Prymas Stefan Wyszyński.
Msza św. z obrzędem beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety
Róży Czackiej rozpocznie się w niedzielę 12 września o godz.12.00.
Siostra Elżbieta Róża Czacka pochodziła z bardzo zamożnej, zasłużonej
ziemiańskiej rodziny. Urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi
(obecnie na Ukrainie), jako szóste z siedmiorga dzieci Zofii i Feliksa Czackich. 19
listopada 1876 r. została ochrzczona w tamtejszym kościele parafialnym. W 1882
r. rodzina Czackich przeniosła się do Warszawy. Zamieszkali w Pałacu Krasińskich
przy Krakowskim Przedmieściu. Róża była dzieckiem wrażliwym i nieśmiałym. Jak
wspominała, jej relacje z matką i rodzeństwem były dość trudne. Serdeczne
porozumienie łączyło ją z ojcem, który poświęcał jej wiele czasu i wtajemniczał w
wiele spraw związanych z zarządzaniem majątkiem – niewykluczone też, że po
nim właśnie odziedziczyła zmysł organizacyjny. Bardzo ważną osobą w życiu Róży
okazała się też babka ze strony ojca, Pelagia z Sapiehów Czacka. To jej w dużej
mierze zawdzięczała wychowanie patriotyczne i religijne. Od dzieciństwa miała
problemy ze wzrokiem. Do ostatecznej jego utraty przyczynił się niefortunny
upadek z konia. Operacje, leczenie i rehabilitacja nic nie pomagały. W wieku 22
lat straciła wzrok. Podjęła wówczas decyzję, że nie zamknie się w swoim
cierpieniu ale ofiaruje swoje życie innym niewidomym. Po latach rozpoczęła
drogę życia zakonnego i założyła nowe Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba osobom niewidomym.
Stworzyła też Laski – ośrodek szkolno – wychowawczy dla niewidomych. Zmarła
15 maja 1961 r. 19 maja podczas pogrzebu homilię wygłosił Prymas Stefan
Wyszyński rozpoczynając ją od słów „Przedziwny jest Bóg w świętych swoich!”.
Stefan Wyszyński, Sługa Boży urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad
Bugiem. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we
Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925 –
1929 kontynuował naukę na KULu. W 1929 r. uzyskał doktorat na podstawie
rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.
Po kampanii wrześniowej musiał ukrywać się przed gestapo (przed wojną w
swoich publikacjach zdecydowanie przeciwstawiał się nazizmowi). Podczas
Powstania Warszawskiego był kapelanem zgrupowania AK „Kampinos”. Po
zakończeniu wojny powrócił do Włocławka. W 1946 r. papież Pius XII mianował
go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo
(Jedynemu Bogu). Dwa lata później, po śmierci kardynała Hlonda, został
podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko –
gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz
kardynalski (którego nie mógł odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne
odmówiły mu wydania paszportu). Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński
zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem
spoczęła w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.

