➢
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, po wcześniejszym umówieniu.
➢
Poradnia Rodzinna przy Polskiej Parafii pw. Matki Kościoła w Taunton
serdecznie zaprasza w drugą niedzielę miesiąca od 13.00 do 15.00. Rejestracje
pod nr. Tel. 07414708733.
➢
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 7.11.2021 Bridgwater (£118.25), Weston-s-Mare
(£246,90), Taunton (£291.29), Yeovil (£146.50). Niedziela 14.11.2021
Bridgwater (£130.75), Weston-s-Mare (£203,10), Taunton (£259.30), Yeovil
(£95.01). Składam serdeczne Bóg Zapłać płacącym składającym na tacę ofiary
oraz płacącym Gift Aid. Za wszelka pomoc i ofiarność -wszystkim składam
serdeczne Bóg Zapłać !
➢
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. 11, 12 grudnia
po każdej Eucharystii.
➢
Katechezy dla Bierzmowanych po każdej Eucharystii 20 i 21 listopada i
11-12 grudnia. W Weston super Mare w środę 24 listopada i 1 grudnia. 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.
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Ogłoszenia na czas 20.11.2021 –5.12.2021
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o
Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi
Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z
prawdy, słucha mojego głosu». (J 18, 33b-37)

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
6. Minehead: Sacred Heart, TA245RG Townsend Road, 1 Czw. miesiąca o godz. 19.00

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

Komentarz: Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Ono jest dalekie od
wojen, nienawiści, egoizmu. Jezus przyszedł dać świadectwo prawdzie,
królować w naszych sercach, abyśmy codzienność wypełniali miłością,
pokojem, sprawiedliwością i prawdą. On chce, abyśmy przeżywali Jego
królowanie przez dar z siebie samych wobec innych, przez ofiarność.
Abyśmy żyli wiarą, nadzieją i miłością, abyśmy żyli Jego Ewangelią. Czy
pamiętamy o tym, podejmując ważne życiowe decyzje? Czy Chrystus
króluje w naszym życiu?
Sentencja: Panie, pomóż mi, abym każdego dnia z odwagą głosił Twoje
królowanie. Naucz mnie, jak dać świadectwo prawdzie.

W int. chrześniaka Kacpra z ok 1 rocz. urodzin. W int. o
szczęśliwe wybudzenie ze śpiączki i łaskę wyzdrowienia
dla Jacka Bogusiaka
Nd.,21.11.2021,Uroczystość Dziękczynna za zdrowe urodzenie Antoniego z prośbą o
Chrystusa Króla
dalsze Bł. Boże i opiekę Maryi.
Weston s Mare. 9.00
W 18 rocz. śp. Joanny i Józefa Wojdyła o łaskę nieba
Z ok. 21 i 20 urodzin Ani i Miłosza Skubisz- dziękczynna
z prośbą o dalsze Bł. Boże i opiekę Maryi. W int. Mai z
ok. ur. o Bł. Boże i opiekę Maryi. Za śp. Mariusza Trojan
Taunton, 12.00
o łaskę nieba. Za śp. Grażynę Szymańską o łaskę nieba –
z int. od męża i dzieci
Dziękczynna w 44 rocznicę ur. Moniki z prośbą o dary
Ducha Świętego i dalsze Boże Bł., oraz opiekę NMP. Za
++ Tadeusza Konarskiego, Teresę i Klemensa Sierak,
Yeovil, 16.30
oraz za ++ z rodz. Konarskich, Sierak, Kwaśnica i
Ścisłowicz
Za śp. Andrzeja Sołtan w 1 rocz. śmierci.
Wt. 23.11.2021, Transmisja Za śp. Andrzeja Klimczaka, oraz za ++ z rodziny
Wiącków, oraz Czyczów.
o godz. 10.00
Śr.,24.11.2021, Weston s
W int. dziękczynnej Trójcy Świętej w Bogu wiadomej
intencji z prośbą o dalsze Bł. Boże
Mare, 19.00
Czw. 25.11.2021, Weston s Z ok. ur. Ewy- dziękczynna z a dar życia z prośbą o
opiekę Matki Najśw., o łaskę zdrowia i inne potrzebne.
Mare, 10.00

Sob. 20.11.2021,
Bridgwater, 18.30

Tiverton, 18.00
Pt.,26.11.2021,kościół św.
Józefa w Weston s Mare,
19.00
Sob. 27.11.2021,
Bridgwater, 18.30
Nd., 28.11 I N Adwentu
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)
Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30

Za śp. Wandę Węglicką o zbawienie duszy i dar nieba.
Za dusze w czyśćcu cierpiące
Z ok. 3 rocz. ur. syna o Bł. Boże, dary Ducha Świętego i
o opiekę Najśw. Maryi Panny dla niego i całej rodziny
W int. mam Elżbiety Brach i Marii Molczyk o zdrowie i
Bł. Boże
Za duszę śp. Salomei Rapacz z racji imienin, oraz męża
Jana o łaskę szczęścia wiecznego dla ich dusz
Za śp. Albinę Tomanek w 22 rocz. śm. o spokój jej
duszy, o miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla niej.
Za ++ rodziców w 8 rocz. śm. mamy i 1,5 roku od
śmierci taty o łaskę szczęścia wiecznego dla ich dusz

Wt. 30.11.2021, Transmisja
o godz 10.00
Śr. 1.12.2021, kościół św.
O zdrowie i Boże Bł. i łaski Ducha Świętego dla
Józefa w Weston s Mare,
Jeremiasza z ok. 7 rocz. ur.
19.00
Czw. 2.12.2021, kościół św.
Za polecanych w Wypominkach w naszej Parafii
Józefa w Weston s Mare,
10.00
➢
Można zamawiać intencje na Nowy 2022 rok

Pt.,3.12.2021,kościół
św. Józefa w Weston s
Mare, 19.00

Dziękczynna z ok. imienin ks. Wiesława, prosząc o
dalsze Bł. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę św.
Rodziny, oraz wszystkie potrzebne łaski – z int. Rady
Parafialnej

Sob. 4.12.2021,
Bridgwater, 18.30

W int. rodziny Konarskich z dziećmi z prośbą o Bł. Boże i
opiekę NMP, dary Ducha Świętego, oraz za ++ z rodzin
Konarskich, Kwaśnica, Ścisłowicz i Sierak

Nd., 5.12., II N Adwentu Intencja Róży z Weston s Mare
Weston s Mare. 9.00
Taunton, 12.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. ,
dary Ducha Świętego i łaskę wiary dla wnuków i
prawnuków – z int. Róży w Taunton
Intencja Róży z Yeovil

Yeovil, 16.30
➢
Zapraszam w 1 Piątek Miesiąca do Weston super Mare na Eucharystię
a następnie na Uwielbienie JHS, podczas uwielbienia – będzie Modlitwa
Wstawiennicza oraz Błogosławieństwo Lourdzkie
➢
Roraty – w Weston s Mare w środy i piątki o 19.00 – zapraszam z
lampionami a w Bridgwater, Taunton i Yeovil połączymy Niedzielną Eucharystię
z procesją dzieci z lampionami na początku i losowaniem serduszek – nagród
na końcu Mszy św.
➢
Oaza dla dzieci – zapraszamy rodziców i dzieci na spotkania Oazy w
drugie i czwarte niedziele miesiąca po Mszy św. w Taunton.
➢
Rekolekcje Adwentowe będą w dniach 15-22 grudnia. Są jeszcze wolne
intencje na ten święty czas w naszej Parafii.
➢
Proszę zgłaszać chorych – zadbajmy o to by chorzy naszej Parafii mogli
się wyspowiadać i przyjąć Komunię świętą, lub także Sakrament
Namaszczenia chorych - proszę zgłaszać najlepiej w czasie Kancelarii, czyli po
Mszach św.
➢
W I Niedzielę Adwentu uroczyste poświęcenie opłatków na stół
wigilijny
➢
W piątek 26.11.2021 po Mszy św. Różaniec za zmarłych zapisanych w
Wypominkach naszej Parafii – serdecznie zapraszam do kościoła św. Józefa w
Weston s Mare
➢
Dzień Ministranta – zapraszam ministrantów z rodzicami i
rodzeństwem w sobotę 11 grudnia do Weston s Mare na godz. 11.30 na
Eucharystię, kiełbaski i lodowisko
➢
W niedzielę 28.11.2021 będzie II Taca na Instytut Polski Akcji Katolickiej
- IPAK a w niedzielę 5.12.2021 będzie II Taca na Papieskie Dzieła Misyjne
Dziękuję za zaznajomienie się z powyższymi informacjami, za
zaangażowanie i pomoc w funkcjonowaniu naszej Parafii. Życzę dobrego
wejścia w Adwent i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz

