➢
Kancelaria Parafialna czynna jest bezpośrednio po każdej Eucharystii w
każdej miejscowości. Proszę zwyczajnie podejść do zakrystii po Mszy św..
➢
Poradnia Rodzinna przy Polskiej Parafii pw. Matki Kościoła w Taunton
serdecznie zaprasza. 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 –będzie podana w najbliższym Biuletynie.
➢
W weekend 25-26 czerwca będzie II Taca na Stolicę Piotrową
➢
Katechezy przedchrzcielne – 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. 25/26 czerwca.
➢
Kurs przedmałżeński – soboty w godzinach 19.30-21.30 w listopadzie
12,19,26 w Bridgwater w salce przy kościele.
➢
W tym roku 2022 nie będzie zapisów do przygotowania do Bierzmowania
➢
Parafiada jest ustalona na sobotę 3 września w Yoevil. Proszę o pomoc w
w organizacji tego przedsięwzięcia. Jeśli ktoś chce się zaangażować, może coś
pomóc w jakikolwiek sposób, chce zostać sponsorem, lub może znaleźć jakichś
sponsorów -zapraszam do kontaktowania się z Prezesem Parafii – panem
Pawłem (07711576485). Celem Parafiady jest integracja Polaków, rodzin naszej
Parafii oraz promocja Parafii. Jest to tez okazja by zachęcić ludzi słabej wiary by
usłyszeli że mogą się modlić w naszym ojczystym języku tu na tej angielskiej
ziemi. Dochód z Parafiady – jeśli będzie, to chwała Panu i dziękczynienie –
dochód zostanie wpłacony na konto naszej Parafii w przeznaczeniu na
utrzymanie, lub w przyszłości nawet na zakup jakiegoś budynku.
KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz, adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road,

BS232EN Weston super Mare, tel. 01934627329, lub 07714675188
Strona internetowa: www.tauntonparafia.co.uk; mail do Parafii: taunton@pcmew.org
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 19.06.2022 –03.07.2022
Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia
potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy
przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do
okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność,
bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im
jeść!» Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba
że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było
bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami,
mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy
nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali
tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im
zostało, dwanaście koszów ułomków.(Łk 9, 11b-17)
Komentarz: Uczucie głodu niezwykle silnie oddziałuje na ludzką psychikę. Bywa
wprost destrukcyjne. Z głodu gotowi jesteśmy zabić, z głodu potrafimy nawet
zaprzeć się Pana Boga. Jezus, który przecież nie tak dawno odmówił szatanowi
na pustyni zamienienia kamieni w chleb, dziś zaspokaja głód tysięcy ludzi. On
jedyny ma możliwość spełniania obietnic. Szatan obiecuje rzeczy, których nie
może nam dać. Obiecuje, że zaspokoi głody, które zaspokoić może tylko Bóg.
Tymczasem obietnice Boga wypełniają się na naszych oczach. Bóg jednak
potrzebuje pomocy. Przecież nie byłby w stanie uczynić cudu, gdyby nie ów
biedny chłopiec, który miał ze sobą tę odrobinę jedzenia. To jego odwaga i
dobroć sprawiły, że Jezus miał szansę na cud. Tak oto Eucharystia dokonuje się
przez współdziałanie Boga z człowiekiem. Chrystus zaspokaja nasze głody, także
te najbardziej duchowe, najgłębsze, jeśli tylko podzielimy się z Nim tymi
okruchami życia, które posiadamy.

Niedziela Rok C,
19.06.2022
Weston s Mare, 8.45
Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30
Poniedziałek 20.06.2022
Yeovil, 17.00
Środa, 22.06.2022
Weston s Mare, 19.00

Z ok. ur. Mikołaja- dziękczynno-błagalna o dalsze Bł. Boże i
opiekę NMP
Za śp. Pawła Sowik z ok. ur., Za śp. Jacka Skrzypczyk o
łaskę nieba, Za śp., Bartłomieja o łaskę nieba, Za sp. Józefa
Witych w rok po śmierci o łaskę nieba
W int. Barbary Konarskiej z ok. ur. z prośbą o opiekę NMP i
dary Ducha Świętego oraz za zmarłych z rodz. Konarskich,
Kwaśnica, Ścisłowicz i Sierak
Msza św. pogrzebowa za śp. Włodzimierza Kołodziejczyka
Za śp. Zygmunta22/30

Czwartek, 23.06.2022

Za śp. Zygmunta 23/30

Piątek, 24.06.2022

Za śp. Zygmunta 24/30

Sobota, 25.06.2022

Ślub: Robert i Estera

Bridgwater, 18.30

Za dusze śp. Jana ii Salomei Rapacz z ok. Dnia Matki i Ojca
(Za śp. Zygmunta w godzinach porannych)

Niedziela XIII C, 26.06.22

W int. dzieci I Komunijnych i ich rodziców w miesiąc po 1
Komunii (Za śp. Zygmunta w wolnym czasie)

Weston s Mare, 10.00
Weston s Mare, 19.00

Weston s Mare, 15.00

Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)

Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30
Środa, 29.06.2022
Weston s Mare, 19.00
Czwartek, 30.06.2022
Weston s Mare, 10.00

Z ok. 16 rocz. śl. Agnieszki i Piotra Mroczkowskich
W 7 rocz. śm. mamy Heleny Rytelewskiej o Miłosierdzie
Boże i łaskę nieba dla niej a także za wszystkie dusze w
czyśćcu cierpiące
Za śp. Zygmunta 29/30
Za śp. Zygmunta 30/30

Bridgwater, 18.30

Za dusze śp. męża rodziców by mogły być blisko Boga –
int. od synów i synowej
Dziękczynna za dobro, które doświadczyliśmy w Anglii z
prośbą o bł. Boże i opiekę Świętej Rodziny na powrót i
życie w Polsce – int. Małgorzaty i Kazimierza z dziećmi
W int przebłagalnej za grzechy popełnione przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP
Za śp. Stanisława Łukasik w 4 rocz. śm.

Niedziela XIV C, 3.07.22
Weston s Mare, 9.00

Niestety znowu Róża w Weston nie podała intencji

Tiverton, 18.00
I Piątek, 1.07.2022
Weston s Mare, 19.00
I Sobota 2.06.2022
Weston s Mare, 10.00

(Corpus Christi)

Taunton, 12.00

Yeovil, 16.30

W podziękowaniu za dotychczas otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Bł. Boże, przewodnictwo i dary Ducha Świętego
oraz Matczyną opiekę Królowej Rodzin dla Iwony, Huberta
i Oskara z ok. urodzin – z int. Róży w Taunton
O pomnożenie wiary, łaskę zdrowia, opiekę MB a także
wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla
wszystkich członków Róży Różańcowej z Yeovil a dla
zmarłych o wieczną radość i łaskę nieba dla nich

➢ Nadeszły ciepłe dni. Proszę o stosowne ubieranie się gdy przychodzimy do
kościoła na Eucharystię. Krótkie spodenki i mini spódniczki, koszulki, bluzki które
nie zakrywają ramion nie są stosownym ubraniem do kościoła. W krajach o
cieplejszym klimacie, wyższych temperaturach ludzie o tym pamiętają i my tutaj też
stosownie się ubierajmy.
➢ Zapraszam do zamawiania Intencji Mszalnych. Można zamawiać pisząc sms, lub
najlepiej osobiście w Kancelarii. Można zażyczyć sobie też transmisję z kościoła św.
Józefa w Weston super Mare. Ofiary za zamówione Intencje przyjmuję dopiero po
Eucharystii. Pamiętajmy o urodzinach, imieninach, rocznicach i oczywiście o
zmarłych.
➢ Jeśli ktoś chce się zapisać do naszej Parafii – może to uczynić pobierając stosowne
formularze po każdej Eucharystii. Formularze czytelnie wypełnione proszę wręczać
mi osobiście – przychodząc do Zakrystii ze wszystkimi członkami zapisywanej
rodziny. Jeśli ktoś chce należeć do naszej Parafii – proszę wziąć odpowiedzialność
za dobre imię Parafii, proszę troskę modlitewną i finansową. Każda rodzina
powinna zamówić przynajmniej 1 intencję w roku, a kto nie miał jeszcze Kolędy to
w najbliższym roku zaprosić na poświęcenie domu, mieszkania.

➢ Zapisy Dzieci na przygotowanie do I Komunii św. już trwają od 1 czerwca
2022 i będą do 4.09.2022 Pierwsza Komunia jest planowana na sobotę 20 i
niedzielę 21 maja 2023
➢ W Pierwszy Piątek Miesiąca – zapraszam na Adorację Najśw. Sakramentu od
godz. 18.00 do kościoła św. Józefa w Weston s Mare – BS232EN – w tym
czasie okazja do Sakramentu Pokuty. Proszę szczególnie aby przyprowadzić
dzieci które były u 1 Komunii św. w tym roku i w zeszłym. Po Mszy ostatni
przed wakacjami Wieczór Uwielbienia – serdecznie zapraszam.
➢ W Czwartki też o godz. 9.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele św.
Józefa w Weston s Mare. W 1sobotę miesiąca o godz. 10.00 Eucharystia i
Różaniec z rozważaniami w kościele św. Józefa w Weston i o godz. 18.05 w
kościele św. Józefa w Bridgwater – serdecznie zapraszam do praktykowania 1
Sobót Miesiąca.
➢ Wierni z wielu zakątków Polski i Świata uczestniczyli w sobotę (11 czerwca) w
beatyfikacji dziesięciu sióstr męczenniczek elżbietańskich, która dokonała się
we wrocławskiej katedrze. Mszy św. przewodniczył kard. Marcello Semeraro,
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Papież o beatyfikowanych we
Wrocławiu siostrach: „Tych dziesięć sióstr zakonnych, mimo świadomości
grożącego im niebezpieczeństwa, pozostało blisko osób starszych i chorych,
którymi się opiekowały. Niech ich przykład wierności Chrystusowi pomoże
nam wszystkim, a zwłaszcza prześladowanym chrześcijanom w różnych
częściach świata, z odwagą dawać świadectwo Ewangelii.“
Dziękuję za dobro, pozdrawiam i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz

