
P L A N  K O L Ę D Y - Łubniany (rok 2020) 
 

 

data 
 

dzień  
 

godzina 
 

 

ul ica i  numery domów 
28. grudnia sobota 11.30 ul. Wrzosowa  
29. grudnia niedziela 13.00 ul. Powstańców Śl.  - parzyste od ul. Opolskiej do 14 

                                        nieparzyste od ul. Opolskiej do 9 
30. grudnia poniedz. 14.00 ul. Powstańców Śl.  - parzyste od 16 do końca  

                                        nieparzyste od 11 do końca  
2. stycznia czwartek 14.00 ul. Kolanowska  - parzyste od 2 do 8 D 

                                nieparzyste od 1 do 13 B 
3. stycznia piątek 14.00 ul. Kolanowska  - nieparzyste od 15 do końca  

                                parzyste od 8 E do końca  
4. stycznia  sobota 9.00 ul. Leśna  (od strony ul. Kościelnej) 
5. stycznia  niedziela 14.00 ul. Ks.  K. Łysego   
6. stycznia  poniedz.  13.00 ul. Krzyżula  (od strony ul. Dworcowej) 
7. stycznia  wtorek 14.00 ul. Dworcowa  - parzyste od końca do 60 

                             nieparzyste od końca do 59  
8. stycznia środa 14.00 ul. Dworcowa  - parzyste od 58 do 42  

                             nieparzyste od 57 do 43 
9. stycznia czwartek 14.00 ul. Dworcowa  - parzyste od 40 do 16 

                             nieparzyste od 41 do 25 
10. stycznia piątek 14.00 ul. Dworcowa  - parzyste od 14 A do 2 

                             nieparzyste od 23 do 1 
11. stycznia sobota 9.00 od godz. 9.00  - ul. Malinowa  

od godz. 14.00  - ul. Krótka  
12. stycznia niedziela 17.00 ul. Sadowa ,  ul. Ogrodowa  
13. stycznia poniedz. 14.00 ul. Kościelna  - nieparzyste od 1 do 19 
14. stycznia wtorek 14.00 ul. Kościelna  - nieparzyste od 21 do końca  
15. stycznia środa 14.00 ul. Kościelna  - parzyste od 2 do 20 
16. stycznia czwartek 14.00 ul. Kościelna  - parzyste od 20 A do końca i ul. Topolowa  
17. stycznia piątek 14.00 ul. Brynicka  (od strony ul. Opolskiej) 
18. stycznia  sobota 9.00 ul. Polna  
19. stycznia niedziela 16.30 ul. Piękna  
20. stycznia poniedz.  14.00 ul. Brzozowa  (od strony kościoła) 
21. stycznia wtorek 14.00 ul. Opolska  - nieparzyste od końca do 93 
22. stycznia środa 14.00 ul. Opolska  - nieparzyste od 91 do kościoła 
23. stycznia czwartek 14.00 ul. Opolska  - nieparzyste od kościoła do 33 
24. stycznia piątek 14.00 ul. Opolska  - nieparzyste od 31 do 1 
26. stycznia niedziela 13.00 ul. Opolska  - parzyste od końca do 96 
27. stycznia poniedz.  14.00 ul. Opolska  - parzyste od 94 do 66 
28. stycznia wtorek 14.00 ul. Opolska  - parzyste od 64 do 32  
29. stycznia środa 14.00 ul. Opolska  - parzyste od 30 do 2  
30. stycznia czwartek 14.00 ul. Osowska  - od 4 do 26 (jedna strona ulicy) 
31. stycznia piątek 14.00 ul. Osowska  - od końca do 54  
1. lutego sobota 9.00 ul. Osowska  - od 52 w stronę kościoła (jedna strona ulicy) 
2. lutego niedziela 13.00 ul. Kwiatowa  (od strony ul. Opolskiej)  

 

od 3. do 9. lutego kolęda dodatkowa  
 

Parafia św. Piotra i  Pawła    ul. Opolska 86, 46-024 Łubniany  
 

w w w . p a r a f i a - l u b n i a n y . o r g    te le fon:  (77) 421-50-37 

http://www.parafia-lubniany.org/

