
PLAN KOLĘDY 2021 

 

Tegoroczna kolęda nie odbędzie się w tradycyjnej formie!  

Zapraszamy natomiast naszych parafian z wybranych ulic do wspólnej 

modlitwy podczas Mszy św. o godz. 18:00, w której prosić będziemy  

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla naszych rodzin. 

Przewidzieliśmy również czas na wspólne kolędowanie (można przynieść 

instrumenty muzyczne) oraz coroczne sprawozdanie z życia parafii  

i planowane zadania. Każda rodzina otrzyma od nas mały upominek☺ 

 

 

Data Nawiedzane Rodziny 

04 stycznia 

Poniedziałek 

g. 18:00 

ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste od 5 do 43  

i numery parzyste od 6 do 66A 

05 stycznia 

Wtorek 

g. 18:00 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 87 i numery parzyste  

od 70 do 88 oraz ul. Kolonijna, Kapryśna, Zdrojowa i Kuracyjna 

07 stycznia 

Czwartek 

g. 18:00 

ul. Wypoczynkowa, Janowska, Tryszczyńska, Boronia, Kasperowicza,  

ul. Opławiec - lewa i prawa strona do ul. Meysnera  

oraz ul. Montowskiego, Chełkowskiego i przyległe  

08 stycznia 

Piątek 

g. 18:00 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 159 do 233A  

i numery parzyste  od 142 do 158 

 

09 stycznia 

Sobota 

g. 18:00 

 

ul. Opławiec – numery od 164 do końca i od 237 do końca 

  

11 stycznia 

Poniedziałek 

g. 18:00 

ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 1 do 43  

i parzyste od 6 do 32 oraz ul. Szczawnicka i Wycieczkowa 

 

12 stycznia 

Wtorek 

g. 18:00 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do końca  

i numery nieparzyste od 51 do końca  



13 stycznia 

Środa 

g. 18:00  

ul. Letniskowa, Turystyczna, Rajdowa, Krynicka i Kudowska 

 

14 stycznia 

Czwartek 

g. 18:00  

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 145 do 187 i numery parzyste  

od 62 do 96, ul. Rajska oraz ul. Palmowa – numery nieparzyste 

 

15 stycznia 

Piątek 

g. 18:00 

ul. Smukalska – numery parzyste od  102 do końca  

i numery nieparzyste od 193A do końca,  

ul. Berberysowa i Azaliowa oraz ul. Palmowa – numery parzyste 

 

16 stycznia 

Sobota 

g. 18:00  

 ul. Baranowskiego, Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa 

18 stycznia 

Poniedziałek 

g. 18:00  

ul. Agrestowa, Bananowa, Magnoliowa i Kaktusowa 

19 stycznia 

wtorek 

g. 18:00  

Sanatorium i Janowo oraz kolęda dodatkowa  

 


