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Kochani Parafianie, Szanowni Państwo 

 

Zdajemy sobie sprawę, że czas wizyt duszpasterskich zwanych Kolędą, to dla wielu z Was 
moment wyczekiwany, kiedy z całą życzliwością można zaprosić do siebie Chrystusa z Jego 
umacniającym błogosławieństwem. Warunki życia, spowodowane pandemią i obowiązującymi 
obostrzeniami sanitarnymi, z którymi przyszło nam się zmierzyć w ostatnich miesiącach, są dla 
wielu z nas trudne i mogą wzbudzać niepokój o życie i zdrowie nas samych i naszych najbliższych. 
Dlatego, w duchu odpowiedzialności i troski o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjęliśmy decyzję 
o innym niż dotychczas przebiegu Kolędy. 

Pragniemy zaprosić Was do naszej parafialnej świątyni, według grafiku przedstawionego 
na drugiej stronie listu, na Msze święte ze specjalnym nabożeństwem, w czasie których 
będziemy modlić się w intencji mieszkańców wyznaczonych ulic i wypraszać dla nich i ich rodzin 
Boże błogosławieństwo. Msze święte w dni powszednie będą sprawowane o godz. 18.00,  
a w soboty o 15.00 i 16.00 (według podanego porządku). 

Rodziny, które nie mają obaw, by przyjąć wizytę duszpasterską w domu, będą to mogły 
uczynić w wyznaczonym w grafiku dniu od godz. 16.00 (w soboty od godz. 10.00) po uprzednim 
zgłoszeniu chęci dzwoniąc pod numer: 

511 471 480 lub 22 720 09 24 

lub zgłaszając się bezpośrednio do zakrystii lub kancelarii. Prosimy o zgłoszenia najpóźniej dzień 
przed wizytą do godz. 16.00 (w pierwszym dniu kolędy 18.01 prosimy o zgłoszenia tel. do 15.00). 
Prosimy, aby osoby przyjmujące kolędę tradycyjnie w domu miały nałożone maseczki. 

Przy okazji wizyty duszpasterskiej zwyczajowo składacie ofiarę na nasz kościół, która jest 
poważnym wsparciem finansowym dla podejmowanych w parafii inwestycji. W tym roku będzie 
można złożyć tę ofiarę przy okazji mszy w kościele, tradycyjnie w domu lub poprzez wpłaty online 
na nasze konto. Za wszystkie ofiary i wszelkie dobro, którego doświadczamy z waszej strony 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

Wasi Duszpasterze 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła,  

ul. Polna 39, 05-090 Rybie, tel. 22 720 09 24, www.rybie.pl mail: parafiarybie@gmail.com  

konto w BS Raszyn: 58 8004 0002 2001 0000 1397 0001 



P L A N  W I Z Y T Y  D U S Z P A S T E R S K I E J  2 0 2 1  

 Od godz. 16.00 odwiedziny w domach 
rodzin, które wcześniej zgłosiły chęć 

przyjęcia księdza. 
Msza święta z błogosławieństwem 

kolędowym o godz. 18.00 dla 
mieszkańców ulic 

Od godz. 10.00 odwiedziny w 
domach rodzin, które wcześniej 
zgłosiły chęć przyjęcia księdza. 

Msze święte z 
błogosławieństwem kolędowym 

dla mieszkańców  
następujących ulic o godz.: 

18 stycznia – poniedziałek Na Skraju (parzyste), Paluch, Wolborska  
19 stycznia – wtorek Na Skraju (nieparzyste), Krańcowa  
20 stycznia – środa Hipolitowo, Janka Muzykanta, Odblask, 

Popas, Załuski, Zbiorowa 
 

21 stycznia – czwartek Bukietowa, Bratkowa, Działkowa, 
Sienkiewicza, Stokrotki 

 

22 stycznia – piątek Jarząbka, Makowa, Przelotowa, 
Przygodowa, Tenisowa, Wypoczynkowa, 
Relaksu, Wakacyjna, Słowicza 

 

23 stycznia – sobota  ul. 19 kwietnia: 
15.00 – od nr 1 do 69 
16.00 – od nr 70 do 129 

25 stycznia – poniedziałek Kanarka, Kolibra, Sójki, Drozda, 
Skowronka, Kawki 

 

26 stycznia – wtorek Krucza, Okrężna, Szczygła, Szpaka  
27 stycznia – środa Bagienna, Brzoskwiniowa, Przesmyk, 

Widoczna, Łagodna 
 

28 stycznia – czwartek Lecha, Rozwojowa, Rzepichy, Parkowa, 
Kasztanowa 

 

29 stycznia – piątek Białobrzeska, Malinowa, Malwy, Miła, 
Strzałkowa, Zakole 

 

30 stycznia – sobota  15.00 – Rybna 
16.00 – Pogodna, Turystyczna, 

Wczasowa 
1 lutego – poniedziałek Spacerowa  
2 lutego – wtorek Południowa  
3 lutego – środa Spokojna  
4 lutego – czwartek Wesoła  
5 lutego – piątek PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
6 lutego – sobota  Olszowa: 

15.00 – od nr 1 do 30 
16.00 – od nr 31 do 79 

8 lutego – poniedziałek Środkowa, Kamykowa  
9 lutego – wtorek Nowa, Kwiatowa, Topolowa  
10 lutego – środa Akacjowa, Orzechowa, Cisowa, Krzywa  
11 lutego – czwartek Cicha, Mała  
12 lutego – piątek Polna  
13 lutego – sobota  Piaskowa: 

15.00 – parzyste 
16.00 – nieparzyste 

UWAGA: Z przyczyn losowych plan może ulec zmianie, dlatego prosimy obserwować informacje na stronie 
internetowej parafii: www.rybie.pl 


