
Parafia Ducha Świętego Zabrze  tel 32/2713864  www.duchswzabrze.pl 

 

Zaproszenie na kolędę 2021/2022 
 

Nazwisko rodziny/osoby: _______________________  
Ulica: __________________________________ 

Numer domu: _______ Numer mieszkania: ________  
Tel. kontaktowy: __________________________ 

Wypełnione kartki należy przynieść do kościoła 

do 15 grudnia 2020 r. Plan kolędy zostanie podany  
w IV Niedzielę Adwentu 19.12.21. 
Ze względu na sytuację pandemiczną, odwiedziny będą tylko u tych osób, 

które przyniosą zaproszenie do parafii. Nie będzie odwiedzin tzw „po 

drodze”, przy okazji. Z góry za to przepraszam. 

W czasie kolędy można zamówić intencje Mszalne na 2022 rok.  

Ofiara kolędowa jest przeznaczona na funkcjonowanie parafii, na prace przy 

dokończeniu wieży kościoła wewnątrz / dojście do dzwonów /.  
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