
MSZE ŚWIĘTE „KOLĘDOWE”  

i ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2022 

W PARAFII ŚWIĘTYCH JANA I PAWŁA  
KATOWICE-DĄB 

 

Ze względu na ciągle trudną sytuację epidemiczną, by nie wywierać najmniejszej presji konieczności 

przyjęcia kapłana w domu podczas tegorocznej kolędy, postanawiamy jednak zmienić formę tegorocznej 

kolędy. Od 6 stycznia będą odprawiane Msze św. „kolędowe”. Niech ta Eucharystia stanie się dla nas okazją 

do modlitwy, do spotkania Boga i poproszenia Go, by błogosławił i wniósł pokój w nasze domy na cały 

kolejny zbliżający się rok. Dziś tak bardzo potrzeba nam pokoju w naszych rodzinach, wzajemnego 

poszanowania i zrozumienia. W obecnym, tak trudnym czasie, niech nie zabraknie naszej troski o wartości 

budowane na wierze, prawdzie i miłości. Każda z Mszy św. będzie ofiarowana w intencji wszystkich 

mieszkańców danej ulicy. Podczas Mszy św. kolędowej kapłan udzieli indywidualnego błogosławieństwa 

poszczególnym rodzinom, które zaprosimy do stopnia komunijnego. W czasie Mszy św. w ramach kolekty 

można będzie złożyć tradycyjną ofiarę kolędową przeznaczoną na remont wnętrza naszej parafialnej świątyni. 

Także w czasie tych Mszy św. parafianie, którym zmieniła się sytuacja w domu np. nowi parafianie, zawarcie 

związku małżeńskiego, zobowiązani będą zaktualizować swoje dane w parafialnej kartotece oraz rodziny 

pragnące zaznaczyć uczestniczenie w tegorocznym kolędowym spotkaniu, będą poproszone o wypełnienie 

deklaracji ze swoimi danymi i umieszczenie jej w specjalnym pojemniku, zgodnie z zachowaniem 

bezpieczeństwa danych osobowych. Druczek wkrótce będzie można zabrać ze stolika w kościele lub pobrać 

ze strony internetowej.  

 
Dla tych parafian, którzy są chętni przyjąć kapłana w domu wyznaczone zostały terminy. Zapisy na 

kolędę przyjmujemy w kancelarii osobiście, przez telefon lub e-mail (dab@katowicka.pl) do końca 

grudnia. – Prosimy Was o rozwagę – jeśli przed umówioną wizytą będziecie czuć się źle, 

nie bójcie się zadzwonić do nas. Jeśli nastąpiłaby sytuacja choroby lub kwarantanny prosimy bezzwłocznie 

odmówić wizytę kapłana. 

MSZE ŚWIĘTE „KOLĘDOWE” 2022 
 

 6 stycznia 2022        Czwartek              godz. 17.15 

W int. parafian z ulic Dębowej, Źródlanej i Węglowej 

 8 stycznia 2022        Sobota                  godz. 16.30 

W int. parafian z ulic Agnieszki, Bukowej i Studziennej 

9 stycznia 2022       Niedziela              godz. 17.15 

W int. parafian z ulic Chorzowskiej, Zielony Zaułek, Szpitalnej i Wiejskiej 

15 stycznia 2022       Sobota                 godz. 16.30 

W int. parafian z ul. Sportowej 

22 stycznia 2022        Sobota                 godz. 16.30 

W int. parafian z ul. Złotej 

23 stycznia 2022        Niedziela             godz. 17.15 

W int. parafian z ulic Akacjowej, Baildona i Lipowej 

29 stycznia 2022         Sobota                 godz. 16.30 

W int. parafian z ulic Jabłoniowej, Gruszowej, Morelowej i Brzoskwiniowej 

30 stycznia 2022         Niedziela             godz. 17.15 

W int. parafian z ulic Jasnej, Cichej, Błękitnej i Ściegiennego 

mailto:dab@katowicka.pl


ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2022 
(dla chętnych) 

 

2 stycznia 2022 

Niedziela 

od godz. 14.00   

 

Dębowa, Źródlana, Węglowa 

3 stycznia 2022 

Poniedziałek 

od godz. 16.00  

 

Dębowa, Źródlana, Węglowa 

4 stycznia 2022 

Wtorek 

od godz. 16.00 

 

Dębowa, Źródlana, Węglowa 

5 stycznia 2022 

Środa 

od godz. 16.00  

 

Agnieszki 

6 stycznia 2022 

Czwartek 

od godz. 14.00  

 

Bukowa 

7 stycznia 2022 

Piątek 

od godz. 16.00 

 

Studzienna 

8 stycznia 2022 

Sobota 

od godz. 14.00 

 

Chorzowska, Zielony Zaułek, Szpitalna, 

Wiejska 

9 stycznia 2022 

Niedziela 

od godz. 14.00 

 

Sportowa 

10 stycznia 2022 

Poniedziałek 

od godz. 16.00 

 

Sportowa 

11 stycznia 2022 

Wtorek 

od godz. 16.00  

 

Sportowa 

12 stycznia 2022 

Środa 

od godz. 16.00  

 

Złota 

13 stycznia 2022 

Czwartek 

od godz. 16.00 

 

Złota 

 

 



14 stycznia 2022 

Piątek 

od godz. 16.00 

 

Złota 

15 stycznia 2022 

Sobota 

od godz. 14.00 

 

Akacjowa 

16 stycznia 2022 

Niedziela 

od godz. 14.00 

 

Baildona 

17 stycznia 2022 

Poniedziałek 

od godz. 16.00 

 

Lipowa 

18 stycznia 2022 

Wtorek 

od godz. 16.00 

 

Jabłoniowa 

19 stycznia 2022 

Środa 

od godz. 16.00 

 

Jabłoniowa 

20 stycznia 2022 

Czwartek 

od godz. 16.00 

 

Jabłoniowa 

21 stycznia 2022 

Piątek 

od godz. 16.00 

 

Cicha 

22 stycznia 2022 

Sobota 

od godz. 14.00 

 

Gruszowa 

23 stycznia 2022 

Niedziela 

od godz. 14.00 

 

Morelowa, Brzoskwiniowa 

24 stycznia 2022 

Poniedziałek 

od godz. 16.00 

 

Błękitna 

25 stycznia 2022 

Wtorek 

od godz. 16.00 

 

Błękitna 

26 stycznia 2022 

Środa 

od godz. 16.00 

 

Ściegiennego  

 

 



27 stycznia 2022 

Czwartek 

od godz. 16.00 

 

Ściegiennego  

28 stycznia 2022 

Piątek 

od godz. 16.00 

 

Jasna 

29 stycznia 2022 

Sobota 

od godz. 14.00 

 

KOLĘDA DODATKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


