
                 Słowo przed adwentem, świętami i kolędą. 

„Szukałem was a teraz wyście do mnie przyszli”.. Te słowa wypowiedział odchodzący do Domu 

Ojca św. Jan Paweł II, słysząc dochodzące z placu św. Piotra śpiewy i oklaski wiernych, 

zwłaszcza młodych ludzi. Przez 21 lat „szukałem was” drodzy parafianie na różne sposoby, aby 

was pociągnąć do Jezusa. Jednym z tych sposobów były odwiedziny duszpasterskie zwane 

„kolędą”. Po ostatniej „kolędzie”, która trwała aż dwa miesiące, czułem się bardzo zmęczony. 

Doszedłem do wniosku, że nie dam rady przez dwa miesiące w dzień w dzień chodzić od domu 

do domu. Więc zapraszam Was do siebie, tzn. do świątyni i do   wyremontowanej sali domu 

katechetycznego. Najpierw odprawię za was mszę św. a potem spotkamy się przy stole, kawie, 

herbacie, świątecznych smakołykach, rozmowie i zabawie.   Będzie to okazja do odbudowy 

relacji sąsiedzkich osłabionych przez  ograniczenia pandemiczne. Gdyby ktoś chciał zaprosić 

mnie do domu z jakiejś okazji,  chętnie przyjmę zaproszenie. Tą okazją może być poświęcenie 

nowego domu lub spotkanie się z nowymi parafianami. Sprawi mi radość zaproszenie do 

rodzin dzieci komunijnych i kandydatów do bierzmowania, do członków Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej, ministrantów, lektorów, szafarzy i kościelnych. 

  PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH W INTENCJI PARAFIAN 

2022/2023 

   Lp. Ulica   Dzień  Data  Godzina 

1 Zawadzkiego część ćwiklicka 

 

wtorek 27.12.2022 17.00 

 2 Zawadzkiego część rudołtowicka + Kalinowa                    

+ Dębina + Kręta 

Środa 28.12.2022 17.00 

 3 Wolności część ćwilicka i Spacerowa czwartek 29.12.2022 17.00 

 4 Wolności część rudołtowicka + Brzozowa piątek 30.12.2022 17.00 

 5 Witosa, Klonowa i Krzywoń poniedziałek 02.01.2023 17.00 

 6 Strzelców Podhalańskich wtorek 03.01.2023 17.00 

 7 Spokojna Środa 04.01.2023 17.00 

 8 Sosnkowskiego czwartek 05.01.2023 17.00 

 9 Orszak Trzech Króli i kolęda na probostwie piątek 06.01.2023 15.30 

 10 Sikorskiego sobota 07.01.2023 16.00 



 11 Orzechowa niedziela 08.01.2023 15.30 

 12 Obrońców Pokoju Poniedziałek 09.01.2023 17.00 

 13 Męczenników Oświęcimskich Wtorek 10.01.2023 17.00 

 
Maczka Kopańskiego Andersa Środa 11.01.2023 17.00 

 15 Kombatantów do skrzyż. z ul. 11 Listopada Czwartek 12.01.2023 17.00 

 16 Kombatantów – do końca + Jagodowa i Grzybowa Piątek 13.01.2023 17.00 

 17 11 Listopada sobota 14.01.2023 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


