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Ogłoszenia na czas  05.07.2020 – 12.07.2020  

1. Intencja Papieska Dla Róż Różańcowych na miesiąc Lipiec: Intencja powszechna: Nasze rodziny. 

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada. 

2. Zapraszam do Róży Różańcowej w Taunton – w mijającym miesiącu wypisała się jedna osoba a 
więc jest miejsce wolne. Jeśli ktoś chce się zapisać i odmawiać codziennie jedną Dziesiątkę Różańca 

Data i godzina Eucharystii Intencje Mszalne 

18.30, Bridgwater 
O Bł. Boże i wstawiennictwo Maryi dla Honoraty i Tomasza z ok. urodzin i o 
Błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia 

Niedziela, XIV zwykła A 
5.07.2020,    
Weston s Mare. 9.00 (Corpus 
Christi) 

Niestety nie wiem w jakiej intencji, ponieważ już kolejny miesiąc nie mam 
informacji od Róży Różańcowej w Weston 
 

Taunton, 12.00 

Dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Bł. Boże, o 
umocnienie Darami Ducha Świętego i o opiekę NMP dla Iwony, Huberta i 
Oskara z okazji urodzin oraz o powrót do zdrowia dla Krystyny 

Yeovil, 16.30 
O dar gorliwej modlitwy, pogłębienie wiary i o dar zdrowia dla należących do  
Róży Różańcowej w Yeovil 

Pn., 06.07.2020 
Weston-s-Mare, Wsp. Bł. Marii 
Teresy Leduchowskiej 

Za śp. Ilia w 30 dzień po śmierci o łaskę nieba 

Wt., 07.07.2020, 
Weston-s-Mare (bez ludu) 

Błagalna o dar zdrowia, łaskę nawrócenia i wiary dla Liliany 

Śr., 8.07.2020, godz. 19.00 

Weston-s-Mare, St. Joseph’s 

Wsp. św Jana z Dukli 

Dziękczynno- błagalna z prośbą o Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę NMP i 
łaskę zdrowia dla rodziców Danuty i Jana z okazji imienin 

Czw. 9.07.2020, godz. 10.00 

Weston-s-Mare, St. Joseph’s 
O Bł. Boże przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej w pewnej int. 

Pt. 10.07.2020, godz. 19.00 

Weston-s-Mare,  St. Joseph’s 
Dziękczynna za dar nowego życia, oraz o Boże bł. dla Małgorzaty i Piotra, oraz 
ich dzieci 

Sob. 11.07.2020 

18.30, Bridgwater,  

Święto św. Benedykta Opata 

W int. Róży Różańcowej, wszystkich należących i ich rodzin i Błogosławieństwo 
Boże i opiekę NMP 

Niedziela, XV zwykła A 

12.07.2020,    

Weston s Mare. 9.00 (Corpus 

Christi) 

O ulgę w cierpieniu dla Witolda Pogroszewskiego 

Taunton, 12.00 Z okazji 2 rocz. ur. Oliwii o Bł. Boże i opiekę NMP dla całej rodziny 

Yeovil, 16.30 
W int. Bożeny z ok. ur. o Bł. Boże, opiekę NMP, o łaskę zdrowia z int. męża i 
dzieci 



Świętego – jedną Tajemnice Różańcową – proszę o kontakt – najlepiej smsowy do mnie a ja 
pokieruję dalej. 

3. Informacja dla przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania – Sakrament 
Bierzmowania będzie udzielał w naszej Parafii Rektor PCM Ks. prałat Stefan Wylężek w niedzielę 
17.01.2021 o godz. 12.00 w Taunton 

4. Kancelaria Parafialna jest czynna 30 minut bezpośrednio po każdej Eucharystii w tygodniu w 
Weston super Mare (BS232EN), a także w każdą sobotę w Bridgwater i niedzielę w Taunton i w 
Yeovil bezpośrednio po Eucharystii. Bardzo proszę jeśli to możliwe o kontakt osobisty w Kancelarii 
po Eucharystii.  

Bardzo proszę aby załatwiać w najbliższych dniach swoje sprawy w Kancelarii Parafialnej, 
ponieważ od 11 Lipca do końca Lipca – Kancelaria może być nieczynna.  
 

5. Najbliższy Kurs Przedmałżeński jest planowany na soboty: 21 i 28 Listopada, oraz 5 Grudnia 2020 w 
godzinach od 19.45 do 21.45. Nie trzeba się wcześniej zgłaszać , Wszystkie pary planujące ślub są 
mile widziane. 
 

6. Sakrament Pokuty sprawowany jest przed Eucharystią 30 minut. Na razie przez Covid-19, aby 
zachować maksymalne środki ostrożności – Spowiedź będzie odbywała się przed wejściem do 
kościoła. 

7. Ofiary za Intencje Mszalne można złożyć wysyłając ofiarę przelewem na konto: ACCOUNT 
NUMBER:34494460, SORT CODE: 30-94-57 Za wszystkie ofiary bardzo dziękuję - ks. Wiesław 

8. Jeśli ktoś chce złożyć ofiarę na tzw. tacę, na utrzymanie naszej Parafii - wynajmu tego co używamy 
obecnie - tu jest numer Konta Parafialnego: PCM TAUNTON, SORT CODE: 30-94-57, ACCOUNT 
NUMBER 02036610 - Za Wszystkie Ofiary składam Serdeczne Bóg Zapłać. 

9. Proszę śledzić na bieżąco wszystkie ogłoszenia na naszej stronie internetowej – tam zamieszczam 
zawsze najnowsze informacje, najbardziej aktualne. 

10. Proszę ZAOPATRZYĆ SIĘ W MASECZKI zakrywające nos i usta,  ponieważ możemy gromadzić się 
w kościołach i celebrować wszystkie sakramenty jednak tylko w maskach i z zachowaniem 
odstępów. 

11.  Poszukuję też woluntariuszy aby stali przy wejściu do kościoła i liczyli wchodzących a po 
Mszach św. jesteśmy zobowiązani aby zdezynfekować wszystkie ławki w kościele. Bardzo proszę 
aby się zgłosiły osoby do takiej funkcji – im więcej osób po Mszy zostanie tym szybciej te ławki będą 
zdezynfekowane. 

12.  Proszę też o zachowywanie minimum 1 metra odstępu od każdej osoby. Z tego dystansu 
zwolnione są rodziny mieszkające razem – rodziny  liczone są jak 1 osoba i mogą siadać w ławce 
blisko siebie. 

13. Jest dużo wolnych intencji na miesiąc lipiec (14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30), oraz w 
miesiącu sierpień (1, 4, 5, 7, 9 Weston w niedzielę, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Weston w niedzielę, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 Weston w niedzielę, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Weston w niedzielę) Jeśli ktoś chce 
zamówić intencję – najlepiej zrobić to osobiście w kancelarii, lub smsem. 

14. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy byli woluntariuszami do tej pory i czuwali 
w otwartych kościołach, dziękuję za zakupione kwiaty do kościołów i do ogródka przy kościele w 
Weston, dziękuję za ofiarność modlitewną, finansową i rzeczową na naszą Parafię i dla mnie 
osobiście. Wszystkim składam serdeczne Bóg Zapłać – ks. Wiesław Garbacz 

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 
Kanał na YouTube: Parafia Taunton 

mailto:wigar@op.pl

