
Próby i 1 spowiedź w Bridgwater 

1.05.2021 Pierwsza próba po Mszy św. 

8.05.2021 druga próba po Mszy św. 

15.05.2021 trzecia próba po Mszy św. a 1 spowiedź przed Mszą od godz. 17.55 dla dzieci i po Mszy św., 

po próbie spowiedź również dla dorosłych. Oczywiście jeśli ktoś chce – zapraszam dzień wcześniej w 

piątek np. 21.05.2021 do Weston super Mare BS232EN od godz. 18.30 spowiedź) 

I Komunia św. – sobota 22.05.2021 o godz. 14.00 w kościele św. Józefa w Bridgwater (TA6 3NJ) 

 

Próby i 1 spowiedź w Taunton 

2.05.2021 Pierwsza próba po Mszy św. 

9.05.2021 druga próba po Mszy św. 

16.05.2021 trzecia próba po Mszy św. (od godz. 11.45 spowiedź dzieci i rodziców, Msza św., dalej 

spowiedź i 3 próba) 

I Komunia św. – niedziela 23.05.2021 o godz. 12.00 w kościele św. Jerzego (TA1 3NG) 

 

Próby i 1 spowiedź w Weston super Mare 

28.04.2021 o godz. 17.30 pierwsza próba 

05.05.2021 o godz. 17.30 druga próba 

12.05.2021 o godz. 17.00 trzecia próba, spowiedź i także po Mszy św. spowiedź 

( Oczywiście jeszcze w piątek 14.05.2021 od godz. 18.30 będzie okazja do spowiedzi) 

I Komunia św. - sobota 15.05.2021 o godz. 12.15 w kościele Corpus Christi (BS231XW) 

 

Próby i 1 spowiedź w Yeovil 

2.05.2021 Pierwsza próba po Mszy św. (w sali Marian Hall) 

9.05.2021 o godz. 15.30 druga próba przed Mszą św. – po Mszy 1 spowiedź połowy dzieci (w Marian 

Hall) 

16.05.2021 o godz. 15.15 trzecia próba przed Mszą św. – spowiedź dla pozostałych dzieci i rodziców (w 

Marian Hall) 

I Komunia św. - niedziela 23.05.2021, godz. 14.30 - w kościele św. Jerzego w Taunton (TA1 3NG, Billet 

Street, parking za kościołem i przy szkole St. George’s) 

 

( Oczywiście jeszcze w piątek 14.05.2021 od godz. 18.30 będzie okazja do spowiedzi w Weston super 

Mare oraz w środę  19.05.2021 i w piątek 21.05.2021 tak samo w Weston super Mare BS232EN od 

godz. 18.30, jeśli komuś pasują ranne godziny to w czwartki od 9.30 w kościele św. Józefa w Weston 

super Mare – BS232EN, Camp Road) 


