Ulotka Informacyjna
W związku z dużą liczbą Polaków uczęszczających do naszego kościoła czujemy
potrzebę udostępnienia Państwu wiadomości na temat naszego kościoła w języku
polskim. Mamy nadzieję ze poniższe informacje będą Państwu pomocne.
Procesja Palmowa odbędzie się o godz. 10:00 w niedzielę palmową tj. 5 kwietnia.
Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście mają miejsce w każdy piątek o godz. 18:15
(w języku polskim) oraz o 11:45 rano (w języku angielskim).
Poświęcenie pokarmów w naszym kościele będzie możliwe w Wielką Sobotę
(11 kwietnia) o godz. 12:00, bądź o godz. 10:30 w polskim kościele.
Polskie majówki będą odbywać się przez pierwsze 3 tyg. miesiąca tj. od 1 do 22 maja (od
poniedziałku do piątku) o godz. 15:45.
Boże Ciało jest tu celebrowane w niedziele tj. 14 czerwca.
Dziesiątka różańca będzie odmawiana w języku polskim w kościele od 1 do 23
października (od poniedziałku do piątku) o godz. 15:45
Polskie spotkania modlitewne odbywają się na plebani w każdy piątek (wykluczając
przerwy szkolne i świąteczne) o godz. 18.15
Będzie można również zaśpiewać polskie i angielskie kolędy w grudniu, bliżej świąt
Bożego Narodzenia, jednakże konkretna data nie jest jeszcze ustalona (informacja na ten
temat będzie zamieszczona w biuletynie parafialnym).
Przygotowania przedmałżeńskie są możliwe w języku polskim. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na ten temat proszę kontaktować się z Dorotą Jakimowicz
tel: 07857766477, bądź z Ewa Głowacką
tel: 07783803921
Przygotowanie do chrztu jest możliwe w języku angielskim (przez cały rok), jakkolwiek
pomoc tłumacza jest oferowana dzieciom podczas przygotowania do pierwszej komunii
świętej, które zaczyna się w listopadzie. Przygotowania do bierzmowania zaczynają się
po świętach Bożego Narodzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat przygotowań
do sakramentów proszę kontaktować się z księdzem Johnem Maguire tel: 02920230492
Katolickie, publiczne szkoły w Cardiff:

St. Mary’s Primary School
Wyndham Crescent
Cardiff, CF11 9EF
Pani Ewa Głowacka tel.: 07783803921

Mary Immaculate's High School
Caerau Lane
Cardiff, CF5 5QZ
Pani Gosia Danilowicz tel.: 07894670906

St.David’s Catholic College
Ty Gwyn Road
Cardiff, CF23 5QD
Pani Ewelina Kowalska tel.: 07704285228
Msze w polskim kościele odbywają się o godz. 11:00 w każdą niedziele. O więcej informacji proszę pytać
ks. Bogdana Wera tel.: 029 2023 0427
Colum road,
Cardiff, CF10 3UN

