
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE W PARAFII 2022/2023 

 

Po latach przerwy pragniemy w tym roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia powrócić do 

wielowiekowej praktyki odwiedzin duszpasterskich w miejscu zamieszkania parafian, czyli 

tzw. kolędy. Ze względu na obawy wielu parafian związanych z Covid 19, kolęda będzie 

odbywać się na zaproszenie. Przez zaproszenie rozumiem wyjście gospodarza przed wejście 

do domu lub zapaloną świecę ustawioną w oknie tak, aby była widoczna od drogi.  

Nie przyjęcie kolędy spowodowane obawą przed zarażeniem, w żaden sposób nie będzie 

postrzegane negatywnie.  

Celem odwiedzin duszpasterskich w domu jest przede wszystkim wspólna modlitwa 

wszystkich domowników, błogosławieństwo mieszkania oraz rozmowa duszpasterska 

proboszcza z parafianami.  

Odwiedziny odbędą się w wyznaczone dni. Początek o godz. 15.00.  

Proboszczowi będzie towarzyszyło dwóch ministrantów z dzwonkiem, kropidłem i kredą.  

Bardzo proszę nie obdarowywać ministrantów owocami i słodyczami w zamian można złożyć 

do skarbonki drobną ofiarę, która zostanie przeznaczona na zakup nowych strojów 

liturgicznych dla ministrantów.  

Poczęstunek kolędników jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Proszę nie 

zaskakiwać nas propozycją poczęstunku w trakcie kolędy.  

Nie możliwym jest odwiedzić wszystkich parafian w jednym roku. Msze Św. w intencji tych 

rodzin, u których nie będzie kolędy, będą odprawiane w wyznaczonych terminach w czasie 

których odbędzie się modlitwa i błogosławieństwo oraz podobnie jak w ubiegłym roku 

zostaną wręczone zestawy kolędowe.  

W dniu kolędowym Msza Św. będzie o 7.00 rano w intencji tych rodzin, które po południu 

przyjmą kolędników w swoim domu.  

 

Ks. Rudolf Badura  

Proboszcz.  

  



PORZĄDEK ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH  

 

28.12.2022 – Kamienica ul. Częstochowska nr. 1-28 

29.12.2022 – Kamienica ul. Częstochowska nr. 29-48 

02.01.2023 – Kamienica ul. Lubliniecka i Polna  

03.01.2023 – Kamienica ul. Mokra i Podgórna  

04.01.2023 – Kamienica ul. Krótka i Długa  

09.01.2023 – Kamienica ul. Powstańców nr 1-23a 

10.01.2023 – Kamienica ul. Powstańców nr 24- 31 oraz Wolności 

11.01.2023 – Okrąglik i Drogobycza ul. Dębowa  

13.01.2023 – Drogobycza ul. Gliwicka  

16.01.2023 – Piasek ul. Wolności, Słoneczna, Partyzantów i Smolana Buda  

18.01.2023 – Piasek ul. Leśna, Bytomska, Strażacka i Szkolna.  

19.01.2023 – Skrzesówka  

20.01.2023 – Górale.  

 

 

PORZĄDEK MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH 

 

01.01.2023 godz. 08.00 – Czarny Las i Niegolewka.  

01.01.2023 godz. 16.00 – Ligota ul. Szkolna, Sportowa, Polna, Św. Antoniego, Źródlana,        

Czarnoleśna, Skalna.  

06.01.2023 godz. 08.00 – Ligota ul. Kwiatowa, Woźnicka, Łąkowa, Karola Miarki.  

06.01.2023 godz. 16.00 – Lubsza ul. Zielona, Krótka, Plebiscytowa, Ligocka, Młynek.  

07.01.2023 godz. 16.00 – Lubsza ul. Szkolna i Boczna.  

08.01.2023 godz. 08.00 – Lubsza ul. Lompy.  

08.01.2023 godz. 16.00 – Lubsza ul. Polna.  

 


