➢
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.
➢
Sakrament Pokuty – 30 minut przed każdą Eucharystią
➢
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 22.05.2022: Bridgwater (£165.50), Weston
(£297.52), Taunton (£368.46), Yeovil (£167.77), Niedziela: 29.05.22 Bridgwater
(£119.80), Weston (£369.70), Taunton (£264.21), Yeovil (£119.90), II Taca na
Fundację JPII (£470.95), Niedziela: 05.06.2022 Bridgwater (£86.60), Weston
(£184.50), Taunton (£216.30), Yeovil (£101.90), Niedziela: 12.06.22 Bridgwater
(£112.29), Weston (£283.40), Taunton (£192.15), Yeovil (£120.00), Niedziela:
19.06.22, Bridgwater (£64.35), Weston (£306.50), Taunton (£262.00), Yeovil
(£91.00), Niedziela 26.06.22 Bridgwater (£105.00), Weston (£334.55), Taunton
(£227.80), Yeovil (£150.00), II Taca na Świętopietrze (£271.75).
➢
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. 23/24 lipca.
➢
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
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 3.07.2022 –17.07.2022
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał
ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam
was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani
sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu
domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie
na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc
i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i
przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam
są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże». Łk 10, 1-9
Komentarz: Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się wam poddają, ale cieszcie
się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. To niezwykłe zdanie
przypomina nam, że rolą Kościoła na ziemi nie jest doczesny sukces. Nasze
powołanie nie polega na osiąganiu kolejnych rekordów, na dobrze wyglądających
statystykach, nawet nie na duchowych zwycięstwach tu, na ziemi. Nawet
gdybyśmy opublikowali nagrania z egzorcyzmów, podczas których złe duchy
opuszczają dręczonych ludzi na żądanie kapłanów, nie to będzie prawdziwym
powodem do chluby. Wszystko bowiem, co tu, na ziemi, robimy, jest po to, by
wypełnił się ten jeden, jedyny i najważniejszy Boży plan: zapisanie naszych imion
w niebie, a więc duchowe zwycięstwo, obliczone na wieczność.
Sentencja: Panie Jezu Chryste, pragnę być pośród tych siedemdziesięciu dwóch,
których wysyłasz na krańce świata, by głosili Twoje imię. Chcę dawać światu
świadectwo Twojej Ewangelii. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela XIV Zw.Rok C,
3.07.2022
Weston s Mare, 9.00

Intencja Róży w Weston s Mare - Za nasze dzieci w int.
wiadomej.

Corpus Christi
Taunton, 12.00

Yeovil, 16.30
Sobota, 9.07.2022
Bridgwater, 18.30
Niedziela XV C, 10.07.22
Weston s Mare. 9.00
(Corpus Christi)

Taunton, 12.00

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
Dla Małgosi i Kazimierza Surdyka oraz ich dzieci o zdrowie,
Bł. Boże, opiekę MB oraz potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego na nowe życie w Polsce Dziękujemy za to że
byliście z nami – z int. Róży Różańcowej z Yeovil
Za śp. brata Bartłomieja o łaskę nieba
Z ok. ur. Marcina dziękczynno-błagalna oraz za dusze śp.
Haliny Świderskiej o łaskę nieba
Dziękczynna z ok ur. Ani i Sławomira z prośbą o dalsze Bł.
Boże i opiekę NMP dla małżonków i ich synów

Yeovil, 16.30

Z ok. ur. Łukasza i Pauliny dziękując za dar życia i za wszelkie
otrzymane łaski a zarazem prosząc o Bł. Boże, opiekę MB oraz
dary Ducha Świętego na dalsze lata

Środa, 13.07.2022

Intencja wolna

Czwartek, 14.07.2022

Za śp. Garego o łaskę nieba

Piątek, 15.07.2022

Za dusze śp. męża rodziców by mogły być blisko Boga - z
int. synów i synowej
Z ok. 3 rocz. śl. Aliny i Krzysztofa Suchowierskich
dziękczynna z prośba o dalsze Bł. Boże i opiekę NMP

Weston s Mare, 19.00
Weston s Mare, 10.00

Weston s Mare, 19.00

Sobota 16.07.2022
Bridgwater, 18.30

Niedziela XIV C, 17.07.22
Weston s Mare, 9.00

Za ++ rodziców Krystynę i Henryka o łaskę nieba

(Corpus Christi)

W 14 rocz. śm. męża Jana oraz za ++ z rodziny
Matuszewskich i Samoluków
W 3 rocz. śm. Mirosławy Konczalskiej o łaskę nieba
➢ 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. W sierpniu jest bardzo dużo wolnych intencji.
➢ Parafiada jest ustalona na sobotę 3 września w Yeovil. Proszę o pomoc 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

Taunton, 12.00
Yeovil, 16.30

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.
➢ 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
➢ Zmiana Proboszcza w naszej Parafii – w niedzielę 28 sierpnia 2022 podczas
Mszy św. w Taunton będzie uroczyste wprowadzenie Księdza Prałata dr
Krzysztofa Tyliszczaka – dotychczasowego Kanclerza Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii na urząd Proboszcza naszej Parafii – p.w. Matki Kościoła w
Taunton. Już teraz bardzo Wam wszystkim dziękuję za każde dobro, które
doświadczyłem przez 6 lat posługi w naszej Parafii. Będę o Was pamiętał i
miłe chwile wspominał. Jeśli będziecie chcieli mnie odwiedzić – od 1.07.2022
jestem proboszczem PCM Parafii p.w. Świętego Jana Pawła II w Swindon i
tam zamieszkam na jakiś czas. Proszę przy okazji o modlitwę o dary Ducha
Świętego abym podołał nowym obowiązkom.
➢ Nowym Kanclerzem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii został
mianowany Ks. dr Artur Strzępka.
➢ Błogosławieństwo pojazdów ku czci św. Krzysztofa – zapraszam do
błogosławieństwa które będzie w naszej Parafii w weekend 16-17 lipca. W
najbliższe niedziele będzie też sklepik parafialny a w nim religijne breloczki do
kluczyków, naklejki na samochody oraz inne dewocjonalia. Warto też
podziękować Bogu za kolejny rok bezpiecznej jazdy – i modlitwą prywatną i
ofiarą
➢
Bardzo proszę o pomoc w transporcie księdza Jakuba Włodarczyka, który
będzie mnie zastępował w następujące weekendy: 30-31 lipca i 6/7 sierpnia
➢
Papież Franciszek dzisiaj (2.07.2022) na Twitterze: „Za każdym razem,
gdy otwieramy nasze serca na Jezusa, w nasze życie wkracza Boże
błogosławieństwo”.
Dziękuję za dobro, pozdrawiam i błogosławię – ks. Wiesław Garbacz

