
       

➢ Ofiarność – w niedzielę (26.01.2019) wyniosła: Bridgwater (£62,15), Taunton 
(£235.85), Weston-s-Mare (£167.85), Yeovil (£85,75), w niedzielę (2.02.2020): 
Bridgwater (£101,68) Weston-s-Mare (£156.97), Taunton (£231.10), Yeovil 
(£78.05). Za ofiary złożone na tacę i wpłacone na Gift Aid składam serdeczne 
Bóg Zapłać.  
➢ Katechezy dla chcących ochrzcić swoje dzieci, lub być matką, ojcem 

chrzestnym odbywają się po niedzielnych Mszach św. jeden raz w miesiącu. 
Aby otrzymać zaświadczenie wystarczy być na jednej katechezie, która 
rozpoczyna się tuż po Mszy św. w kościele zazwyczaj w pierwszych ławkach. 
Najbliższa katecheza odbędzie się po Mszach św. 15 i 16 Luty 2020 (do wyboru) 
a w Marcu 14 i 15 ( do wyboru) 
➢ Kurs przygotowawczy do Sakramentu Bierzmowania – Spotkania w 

niedzielę 16.2.2020 i 23.02.2020 po Mszach św. (w Weston s Mare w Środy 5 i 
19.2.2020 po Mszy św.) 
➢ Po Mszach św. 22 i 23 Lutego– proszę o spotkanie wszystkich rodziców 

dzieci 1 Komunijnych 
➢ Grupa „Tacy jak my” zaprasza rodziców dzieci autystycznych i z 

podejrzeniem autyzmu. Więcej szczegółów pod nr. Tel. 07884262425 – Daniel. 
Grupa na FB: TACY JAK MY. TAUNTON SOMERSET  
➢ Kancelaria Parafialna jest czynna po każdej Mszy św. w zakrystiach 
➢  Sakrament Pokuty -zapraszam przed każda Eucharystią ok. 30 minut – 

dodatkowo w 1 Piątek miesiąca od 18.00 w Weston super Mare do 22.00 (z 
przerwą na Eucharystię o 19.00)  
➢ Kurs Przedmałżeński – zapraszam wszystkie pary które chcą zawrzeć 

Sakramentalny Związek Małżeński na Kurs przygotowawczy, który będzie 
odbywał się w 3 sobotnie wieczory w Sali przy kościele w Bridgwater ( 7; 14 i 21 
Marca od godz. 19.40 do 21.40) Proszę o smsy ze zgłoszeniem. Kurs trzeba 
odbyć we dwoje – będzie prowadzony w j. polskim. Jeśli ktoś nie zna naszego 
ojczystego języka – proszę o kontakt – skieruję na odpowiedni kurs. P.S. Kursy 
internetowe poza wskazanym przez Kurię w Londynie nie są uznawane. 
 

 

      

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  08.02.2020 – 23.02.2020 
 

 

Komentarz : Tylko przy Jezusie możemy odkryć naszą najgłębszą tożsamość. On 

mówi „wy jesteście”, a nie „staniecie się, jeśli…”. To znaczy, że w nasze 

duchowe DNA jest wpisany dar rozwijania naszego człowieczeństwa 

wspieranego łaską. Dar ten jest w nas obecny już od chrztu świętego, wystarczy 

go przyjąć i pielęgnować. Być solą ziemi to być osobą żyjącą ze smakiem, 

sensem, spełnieniem, z pasją. Być światłem to kochać i być kochanym, bo 

miłość rozświetla, oświeca, emanuje ciepłem. Żyjąc sensem i miłością, wnosimy 

je w życie innych. Wtedy mogą chwalić Ojca w niebie, bo rozpoznają w nas Jego 

synów, Jego córki. 

 

Sentencja:.  

Jezu, pragnę, aby moje życie, podobnie jak Twoje, wskazywało innym Ojca i 

Jego miłość. 

 

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, (w tygodniu Śr. i Pt. o 

19.00, Czw. 10.00) 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 
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 powiedział do swoich uczniów: 
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi.  
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.  
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”(Mt 5,13-16) 

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


 ➢ Jeśli ktoś chce zamówić intencję Mszy św. – zapraszam do kancelarii, 
lub zakrystii w kościołach po każdej Mszy św. Można też wysłać email. 

 

➢ Jak widać w planie po lewej stronie w dniach od 10 do 14 Lutego nie 
będzie sprawowanej Mszy św. w Weston super Mare. Jeśli ktoś ma pilną 
potrzebę Sakramentu Namaszczenia chorych  – proszę dzwonić do księży z 
okolicy.  Zgłoszenie pogrzebu – można to uczynić najlepiej smsem – ja 
oddzwonię najszybciej jak będę mógł. Intencja Mszy św. - sms lub email. 
 

➢ Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji – 09-16.10.2020 – po bliższe 
informacje zapraszam osobiście. Są już osoby chętne które zakupiły bilety – 
Przy zapisie proszę o dostarczenie mi ksera Paszportu i numer telefonu. Termin 
zgłoszeń – do końca czerwca 

 

➢ Zapraszam na Pielgrzymkę do Medugorie – jest ona planowana od 1 do 
4 Czerwca2020 – chętnych proszę o jak najszybsze zgłoszenia. (Bristol -Split-
Bristol) Termin zgłoszeń – do końca lutego.  
 

➢ Oaza w Yeovil 22.02.2020 o godz. 19.00 do 1.30 serdecznie zaprasza na 
Ostatki. Koszt zabawy 10£ za osobę dorosłą, plus potrawa, 2.5 £ za dziecko. 
Bilety będą do nabycia po Mszach św. lub na Oazie. 
 
➢ Oaza w Taunton – zapraszamy w 3 Niedzielę Lutego (16) do salki przy 

kościele – zapraszamy tez rodziców na kawę 😊 
 
➢ Zapraszam na spotkanie Polonii które odbędzie się w The Gateway 

Yeovil Community Church, Addlewell Lane BA20 1QN w Niedzielę 16 lutego od 
godziny 14.00 do 15.30. Spotkanie jest dla Polaków dorosłych i dzieci dla 
których będzie zorganizowane zajęcie. W tym czasie porozmawiamy o tym co 
można zorganizować w przyszłości dla Polaków z Yeovil i okolic. 

 
➢ Chór Parafialny -  Zapraszam wszystkich lubiących śpiewać na spotkanie 

organizacyjne w Piątek 28 Lutego o godz. 20.15 w Kościele św. Józefa w 
Weston super Mare – zapraszam wszystkich, którzy chcą śpiewać. Jeśli ktoś lubi 
grać na instrumentach  - zapraszam również tego wieczoru na pierwsze 
spotkanie. Nie trzeba przynosić instrumentów – najpierw zgadajmy się się czy 
jest możliwe aby powstał zespół muzyczny w naszej Parafii.  Jeśli ktoś mieszka 
w innej miejscowości niż Weston super Mare – a jest tez zainteresowany 
Zespołem proszę o kontakt smsowy ze mną. 

 
➢ Światowy Dzień Chorego jest 11 Lutego. Jeśli ktoś chciałby przyjąć 

Sakrament Namaszczenia chorych – proszę o zajęcie pierwszych ławek po 
Mszach św. w weekend 15 i 16 Lutego. Warto tez w tym dniu przystąpić do 
Sakramentu Pokuty jeśli kto może. P.S. Jeśli ktoś trafia do szpitala – proszę 
zgłaszać od razu chęć przyjęcia Sakramentu Chorych – nie czekajmy na zgon – 
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad 
nim i namaścili go olejem w imię Pana*. 15 A modlitwa pełna wiary będzie dla 
chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone. Jk 5,14-15 
 

Sobota, 8.02.2020 
Yeovil, 15.00 

W int. Lidii i Gabrieli Konarskich z okazji 5 rocz. 
ur. o Bł. Boże i opiekę NMP 

Bridgwater, 18.30 O zdrowie dla Anny Przybyła 
V Niedziela Zwykła, Rok A, 
9.02.2020 
Weston-s-Mare, 09.00 - 

W 1 rocz. śm. babci Ewy Karpińskiej o łaskę 
nieba 

Taunton,12.00 W 17 rocz. śm. brata Zbigniewa o łaskę nieba 
Sobota, 15.02.2020 
Bridgwater, 18.30 

O zdrowie i siły i potrzebne łaski dla ks. infułata 
Adolfa Setlaka 

VI Niedziela Zw. A, 16.02.20 
Weston-s-Mare, 09.00 

 W int. syna Michałka z okazji 3 r. ur. o Boże 
Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Taunton, 12.00 
W 4 rocz. śm. Grzegorza Lemańczyka i rodziców 
z obojga stron o pokój dusz i łaskę zbawienia  

Yeovil, 16.30   Za śp. koleżankę Marię Sidorowicz – int. od 
koleżanek z pracy 

Pn., 17.02.2020 (bez ludu)   Za polecanych w wypominkach w 2019 roku. 

Wt. 18.02.2020 (bez ludu) Za śp. Anielę Fąfara i mężą Stanisława, oraz za 
zmarłych z rodzin Fąfara i Graboń 

Śr. 19.02.2020  
Weston-s-Mare,19.00  

Dziękczynno-błagalna w podziękowaniu za 
Szymka i nowy etap w życiu z prośbą o pomoc 
Ducha Świętego i MB w podjęciu dobrych decyzji 
zgodnych z wolą Bożą 

Czw. 20.02.2020 
Weston-s-Mare,10.00 Z ok. ur. córki Wiktorii o Boże bł. i opiekę MB 

Taunton, 15.00 Ślub: Honorata i Tomasz 
Tiverton, 18.30 W int. Parafian 
Pt. 21.02.2020 
Weston-s-Mare,19.00 Za śp. Jana Faltyn o łaskę wiecznego zbawienia 

Sob. 22.02.2020  
Bridgwater ,18.30 O zdrowie, siły i potrzebne łaski dla teścia Leszka 

VII Niedziela Zwykła, Rok A, 
23.02.2020  
Weston-s-Mare, 09.00 

Dziękczynna za 39 lat małżeństwa Heleny i Jana, 
również z okazji urodzin Jana z prośbą o dalsze 
Błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę NMP 
dla małżeństwa i całej rodziny 

Taunton, 12.00 

Dziękczynna z okazji urodzin Aleksandry i Amelii i 
w 25 rocznicę ślubu Moniki i Dariusza o 
Błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla całej 
rodziny. Również o spokój duszy dla Kamila 
Zapotocznego w rocznicę urodzin 

Yeovil, 16.30 

W 10 rocz. ur. córki Amelii o zdrowie, dary 
Ducha Świętego i potrzebne łaski z życzeniami 
od rodziców i brata. Za śp. Jana Ścisłowicza o 
łaskę wstąpienia do nieba. Za śp. tatę Ryszarda 
Janusza Szwarca o pokój dla duszy i łaskę nieba. 


