➢
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 w 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 19.12.2021 Bridgwater (£101.50), Weston-s-Mare
(£279,76), Taunton (£242.32), Yeovil (£92.65). Niedziela 26.12.2021 Bridgwater
(£61.12), Weston-s-Mare (£263,46), Taunton (£413.57), Yeovil (£109.80).
Serdecznie również dziękuję płacącym Gift Aid oraz składającym ofiary na tacę.
➢
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. 8 i 9 stycznia
2022 po każdej Eucharystii.
➢
Katechezy dla Bierzmowanych 23 Luty 2022 w Weston i 5 i 6 marca w
pozostałych miejscowościach – po Mszach św.
➢
Kurs Przedmałżeński w soboty 19,26 marca oraz 2 kwietnia 2022 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, lub 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
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

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 2.01.2022 –16.01.2022
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.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby
zaświadczyć o światłości.
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.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o
którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy
Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
Ojca, o Nim pouczył.

Nd. 2.01.2022, II N., Rok C
Weston, 9.00 (Corpus Christi)

Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30
Śr., 5.01.2022
Weston s Mare, 19.00
Czw. 6.01.2022, Trzech Króli
Weston s Mare, 10.00
Minehaed, 19.00
Pt.,7.01.2022 1Pt., m-ca
Weston, 19.00
Sob. 8.01.2022, 1 So., m-ca
Bridgwater, 18.30
Nd., 9.01.2022 CHRZEST
PAŃSKI
Weston, 9.00 (Corpus Christi)
Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30

W int. rodziców Marii i Jerzego Szymanel oraz
Edwarda i Władysławy Król dziękując za rodziców
oraz o Boże bł. na każdy dzień ich życia i wszelkie
łaski za wstawiennictwem NMP. Int. również
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o pokój na
świecie.
O zdrowie, Boże Bł., dary Ducha Świętego i opiekę
NMP na nowy rok 2022 dla ks. proboszcza Wiesława
a także dla członków Róży Różańcowej w Taunton i
ich rodzin
O łaskę zdrowia, opiekę MB i św. Józefa oraz Bł. Boże
dla Wioletty, Ani, Mirki, Małgosi i Kazika oraz ich
rodzin
W 1 rocz. śm. mamy Haliny o łaskę nieba dla jej duszy
Z ok. rocz. śl. Joanny i Mariana – int. dziękczynno-bł.
O uzdrowienie męża Grzegorza
Z ok. 91 r. ur. Mamy Julii – dziękczynna za dar życia z
prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej
Za śp. Danutę I Józefa Setlak
W 1 rocz. śm. mamy Stefanii i w 11 rocz. śm. taty
Jerzego
Z ok. 14 rocz. ur. Zosi dziękczynna z prośbą o bł. Boże,
opiekę NMP i dary Ducha Świętego
W podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i
dalszą opiekę MB dla Barbary i Ryszarda

Wt.11.01.2022
Za polecanych w Wypominkach w naszej Parafii
Transmisja o godz. 9.00
Śr.,12.01.2022
Z ok. 22 rocz. ur. Roberta z prośbą o światło Ducha
Świętego i opiekę NMP na dalsze lata
Weston, 19.00 (Św. Józef)
Czw. 13.01.2022,
W int. rodziny Król – dziękczynna z prośba o dalsze Bł.
Boże i opiekę NMP
Weston, 10.00 (Św. Józef)
Pt. 14.01.2022
Z ok. 13 rocz. ur. Gabriela dziękczynna z prośbą o
dalsze Bł. Boże, opiekę NMP i dary Ducha Świętego
Weston, 19.00 (Św. Józef)
➢
Można zamawiać intencje na Nowy 2022 rok
➢
Oaza dla dzieci – zapraszamy rodziców i dzieci na spotkania Oazy w
drugie i czwarte niedziele miesiąca po Mszy św. w Taunton.
➢
Zapraszam
do
śledzenia
naszej
strony
parafialnej:
www.tauntonparafia.co.uk
➢
Osoby, które nie zapisały się do naszej Parafii po wrześniu 2019 –
proszę aby to uczyniły ponownie – można to zrobić wypełniając stosowny
formularz który jest dostępny po każdej Eucharystii. (Dlaczego warto to zrobić
– w 2019 roku weszło RODO – i dlatego wszystkie wcześniejsze zapisy utraciły
ważność)

So., 15.01.2022
Bridgwater, 18.30
Nd. 16.01.2022, II Nz.,C
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)

Za duszę śp. Salomei Rapacz w 2 rocz. śm., oraz męża
Jana i zbawienie ich dusz

Taunton, 12.00

W 18 rocz. śm. taty Stanisława i łaskę zbawienia dla jego
duszy
Z ok. 50 rocz. ur. Mirosława – int. dziękczynno–błagalna
o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP na dalsze lata

Yeovil, 16.00

Z ok. ur. Hiacynty int. dziękczynno- błagalna o dalsze bł.
Boże i opiekę NMP.

➢
Zapisy Dzieci na przygotowanie do I Komunii św. będą od 1
czerwca 2022 do 4.09.2022 Pierwsza Komunia jest planowana na
sobotę 20 i niedzielę 21 maja 2023
➢
W tym roku 2022 Pierwsza Komunia będzie w sobotę 21 i w
niedzielę 22 maja.
➢
Rocznice I Komunii będą w sobotę 28 i w niedzielę 29 maja 2022r.
➢
Bierzmowanie będzie w niedzielę 8 maja 2022 roku
➢
W 2023 roku nie będzie w naszej Parafii Bierzmowania, w związku
z tym najbliższe zapisy do Bierzmowania będą od 1 czerwca 2023 do
drugiej niedzieli września 2023
➢
Są jeszcze wolne miejsca do Róż Różańcowych w naszej Parafii –
jeśli ktoś chce – zapraszam do wspólnej modlitwy i do przyłączenia się
do Róż.

➢
Rodziców proszę o zachęcenie swoich dzieci aby przyłączyły się do
grona ministrantów. Proszę się nie martwić o alby ministranckie – takie są
kupowane z kasy parafialnej. Bycie ministrantem nic nie kosztuje a nawet są
czasem miłe niespodzianki i na pewno Eucharystia jest bardziej ciekawa gdy
się jest przy ołtarzu.
➢
W 1 Piątek miesiąca – zapraszam na Adorację Najśw. Sakramentu od
godz. 18.00 w kościele św. Józefa w Weston s Mare (BS232EN). Warto
przynieść ze sobą sól i wodę – po Mszy o godz. 19.00 będzie egzorcyzm soli i
wody a następnie nabożeństwo – Uwielbienie Najśw. Sakramentu, z
Modlitwą Wstawienniczą i Błogosławieństwem Lourdzkim

Bardzo dziękuję wszystkim osobom które zaangażowały się w liturgię
Bożego Narodzenia, wszystkim ministrantom i ich rodzicom, osobom
czytającym Słowo Boże, śpiewającym Psalmy, grającym i śpiewającym
Kolędy. Dziękuję za piękny Koncert Kolęd, za pomoc w dekoracji
kościołów, za dbanie o ich czystość po Mszach świętych, dziękuję
Paniom posługującym w sklepikach i panom w zakrystiach. Dziękuję za
gościnę i wszelkie smakołyki na plebanijny stół. Serdecznie Wam
wszystkim błogosławię – ks. Wiesław

