
• Drodzy Rodzice! 
Polska Szkoła Sobotnia w Weston – super - Mare rozpoczęła zapisy na rok 
szkolny 2019/2020. Zapraszamy dzieci w wieku 3-13 lat. Szczegółowe 
informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: 
www.polskaszkolaweston.com oraz pod numerem tel. 07447282 338.  
      Nie pozwólcie swoim dzieciom nie poznać ojczystego języka! 
 

• Podziękowania: dziękuję za ofiary na tacę w niedzielę 23.06.2019: Bridgwater 
£29,50, Weston-s-Mare £173.40, Taunton £233.74, Yeovil £83.65, Parafiada 
£2440.15 / oraz w niedzielę 30.06.2019: Bridgwater £52,50, Weston-s-Mare 
£119, Taunton £117, Yeovil £26.30, II taca £49.47. Serdeczne Bóg Zapłać 
również tym, którzy zrobili przelewy bezpośrednio na Gift Aid. Dziękuję 
Wszystkim, którzy zaoferowali pomoc z transportem księży podczas mojej 
nieobecności. Bóg zapłać. 
 

• Zapisy na kurs przygotowawczy do 1 Komunii 2020 będą trwały od 1.06.2019 do 
1.09.2019. Zapisywać dzieci mogą rodzice osobiście podczas Kancelarii. Dzieci 
powinny być ochrzczone (dlatego proszę o dostarczanie metryk chrztu), oraz 
mieć ukończony 7 rok życia. Pierwsze spotkania, katechezy rozpoczną się już w 
drugą niedzielę września. 
 

• Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem chrzestnym 
odbywają się po niedzielnych Mszach św. Najbliższa katecheza odbędzie się: 
20-21.07.2019, 17-18.08.2019 
 

• Podczas mojej nieobecności w naszej Parafii będą mnie zastępowali: ks. Marcin 
Dobrzański i ks. dr Sebastian Krzyżanowski. Jest dużo wolnych intencji na 
najbliższe miesiące – jeśli ktoś chce zamówić intencję – proszę kontaktować się 
z nimi bezpośrednio w zakrystiach po Mszach świętych. Jeśli w Biuletynie nie 
ma zapisanej Mszy św. to znaczy, że w tym dniu nie będzie oficjalnie w naszej 
Parafii sprawowanej Eucharystii. Jeśli nikt nie chciał intencji – kapłani będą 
sprawowali we własnych intencjach w dowolnym czasie. To czy Eucharystia 
będzie oficjalnie – zależy od Was Drodzy Parafianie. 
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KOMENTARZ: Cały świat jest miejscem, do którego Chrystus zamierza przyjść. Każdy człowiek 
jest celem zbawczych zamiarów Boga, jak gdyby miejscem, w którym mają się zrealizować 
tajemnice zbawienia, cała prawda Ewangelii. Przedtem jednak, zanim On sam w człowieku 
rozpocznie swoją działalność, wysyła nas, swoich uczniów, byśmy codziennym życiem dowodzili 
prawdy Ewangelii. 
Niektórzy bronią się, jak mogą, przed koniecznością zamyślania się nad prawdą Chrystusa. Chcą 
się zwolnić z tego obowiązku, a przynajmniej odwlec na czas nieograniczony moment 
potraktowania poważnie tej prawdy. A On ciągle jest, bo ciągle są ludzie, którzy – Jego nauką 
natchnieni – potrafią być dobrzy. Dlatego, że On tak chciał, potrafią się wyrzec siebie, aby 
drugiemu ulżyć w życiu. W tych ludziach Chrystus przychodzi na świat na przekór wszystkim 
chcącym Go pomniejszyć lub zgoła wykreślić z życia. Dlatego odpowiedzi na pytanie o Prawdę 
Ewangelii należy szukać w życiu, w każdym przypadku ludzkiej dobroci zrodzonej z dosłownie 
potraktowanych wskazań Ewangelii. 
Posłani „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” są i dziś, żyją także 
wśród nas. Dziewczynka, która samotnej staruszce robi zakupy, bo Pan Jezus tak kazał. Ktoś 
prawie obcy, ale odwiedzający opuszczonego człowieka w szpitalu, bo taki jest nakaz Ewangelii. 
Rzemieślnik przy warsztacie, który pokonuje w sobie pokusę lekceważenia pracy, bo ktoś czeka 
na owoce tej pracy. Rodzice, dla których niedziela jest dniem świętym i cenniejszym od 
dodatkowych dochodów z pracy. Kioskarz, który rezygnuje z reklamowania i rozpowszechniania 
prasy pornograficznej. 
Orędzie Ewangelii nie powinno być traktowane jako teoria, ale przede wszystkim jako podstawa 
działania i zachęta do niego, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 
 
 

KONTAKT: ks. Wiesław Garbacz, adres: St Joseph’s Presbytery, Camp Road, 
Weston-s-Mare, BS23 2EN, tel.01934627329, 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,  
MSZE NIEDZIELNE: 9.30 (w tygodniu Śr. i Pt. o 19.00, Czw. 10.00) 
3.TAUNTON; St George’s; Billet Street, TA1 3NG; MSZE NIEDZIELNE: 12.30. 
4.YEOVIL; The Holy Ghost; 73 Higher Kingston, BA21 4AR; MSZE NIEDZIELNE: 16.30. 
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 

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) 

http://www.parafiataunton.co.uk/


 

 

„Pasterz” 

Niebo duszy pewnego człowieka zawsze było pokryte ciemnymi chmurami. 

Mężczyzna nie potrafił wierzyć w dobroć, a przede wszystkim nie wierzył 

w dobroć i miłość Boga. 

Pewnego dnia, błądząc po wzgórzach otaczających jego wioskę, nieustannie 

dręczony swymi mrocznymi wątpliwościami, spotkał pasterza. 

Pasterz był sympatycznym człowiekiem o bystrym spojrzeniu, więc zauważył, 

że nieznajomy wyglądał na szczególnie zrozpaczonego. 

- Przyjacielu, co cię tak bardzo gnębi? – zapytał.  

- Czuję się niezwykle samotny 

- Ja też jestem sam, ale wcale nie jestem smutny 

- Bo może Bóg jest ci towarzyszem… 

- Zgadłeś 

- A mnie Bóg nie towarzyszy. Nie potrafię wierzyć w Jego miłość. Jak to 

możliwe, że kocha każdego człowieka z osobna? Jak to możliwe, że i mnie 

kocha? 

- Widzisz tam, w dali, naszą wioskę? – zapytał pasterz – Czy widzisz 

wszystkie domy? Czy widzisz okna wszystkich domów? 

- Widzę to wszystko 

- Nie powinieneś zatem rozpaczać. Jest tylko jedno słońce, ale codziennie 

zagląda do każdego okna w wiosce, nawet tego najmniejszego i najbardziej 

ukrytego. Może dlatego rozpaczasz, bo swoje okno masz zawsze zasłonięte? 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Pierwszym darem Ducha Świętego jest mądrość. Nie chodzi tu po prostu 

o mądrość ludzką, która jest owocem wiedzy i doświadczenia. W Biblii jest 

powiedziane, że Salomon w momencie koronacji na króla Izraela prosił o dar 

mądrości (por. 1 Krl 3, 9). A mądrość jest właśnie tym: jest łaską widzenia 

wszystkiego oczami Boga. Jest po prostu tym: widzeniem świata, widzeniem 

sytuacji, okoliczności, problemów, wszystkiego oczami Boga. To jest mądrość. 

Czasami widzimy rzeczy według własnego upodobania lub według 

nastawienia naszego serca, z miłością lub nienawiścią, z zazdrością... Nie, to 

nie jest spojrzenie Boga. Mądrością jest to, co czyni w nas Duch Święty, 

abyśmy widzieli wszystko oczami Boga. To jest dar mądrości” (Franciszek). 

 

Złota myśl tygodnia  

„Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro?”  

Antoine de Saint-Exupéry 

Sobota 06.07.2019 
Bridgwater 18.30 

O opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego 
dla ks. Proboszcza. 

Niedziela 07.07.2019 
Weston-s-Mare, 09.30 

O Bł. Boże, opiekę NMP Różańcowej dla Renaty 
Derewońko i Justyny Król.  

Taunton, 12.30 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze bł. Boże i opiekę NMP dla Iwony, 
Huberta i Oskara z okazji urodzin.  

Yeovil, 16.30 O opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego 
i zdrowie dla Marysi z ok. urodzin – int. Róży. 

Środa, 10.07.2019  
Weston-s-Mare, 19.00 Za ++ rodz. Władysławę i Stanisława (r. śm.). 

Sobota, 13.07.2019 
Bridgwater, 18.30  

Niedziela, 14.07.2019  
Weston-s-Mare, 09.30 

W int. Cezarego Myszki (18. r. ur.) o Boże bł., 
op. MB na dorosłe życie.  

Taunton, 12.30 Za + Grzegorza Zalewskiego (1. r. śm.) – od 
kuzynki Iwony z rodziną.  

Yeovil, 16.30 W int. Karoliny i Bartosza oraz Szymona 
Lukasów o op. MB.  

Piątek, 19.07.2019 
Weston-s-Mare 19.00 

W int. żony Żanety o Boże bł., op. MB i owoce 
Ducha Św. 

Sobota, 20.07.2019 
Bridgwater, 18.30 Za + wujka Mateusza (10. r. śm.).  

Niedziela, 21.07.2019 
Weston-s-Mare, 09.30 W int. Justyny i Zbigniewa Królów (7. r. ślubu). 

Taunton, 12.30 Za ++ Andrzeja Tęczę oraz z rodzin 
Jankowskich, Laskowskich i Kordzińskich.  

Yeovil, 16.30 W int. Barbary i Ryszarda (39. r. ślubu) o dalsze 
Boże bł. i op. MB.  

Piątek, 26.07.2019 
Weston-s-Mare 19.00 

W int. Joanny o Boże bł. na dalsze lata życia 
w Polsce z podziękowaniem za wszelkie dobro 
– od przyjaciół.  

Sobota, 27.07.2019 
Bridgwater, 18.30 W int. Gabrieli i Marka Kurczuków (13. r. śl.).  

Niedziela, 28.07.2019 
Weston-s-Mare 09.30 O Boże bł. i op. MB dla pewnej rodziny. 

Taunton, 12.30 W int. żony Agnieszki (ur.) i córki Oliwii (1.r.ur.). 

Yeovil, 16.30 Dziękcz.-błagalna o op. MB i dary Ducha Św. 
dla córki Pauliny z rodziną.  


