
 
 

PLAN KOLĘDY A.D. 2019  
 

 

Środa  (09.01.) 

I kapłan – Rudniki (od rodziny Janusza Kurek w kierunku miasta) – od 

godz. 1100. 
 

II kapłan – Rudniki (od rodziny Marian Kwarciany) – od godz. 1100. 
 

Czwartek  (10.01.) 

I kapłan – Rzadkowice (od rodziny Synycia w kierunku miasta) – od 

godz. 1100. 
 

II kapłan – Rzadkowice (od rodziny Dorosz) – od godz. 1100. 
 

Piątek  (11.01.)  

I kapłan – ul. Szewczenki (lewa strona w kierunku Sambora) od 

rodziny Toc do Haliny Ziober – od godz. 1100. 
 

II kapłan – ul. Szewczenki (lewa strona w kierunku Sambora ul. 

Krawczenka i przyległe) od Janiny Kordek do rodziny Wiącek – od 

godz. 1100. 
 

Sobota  (12.01.) 
I kapłan – ul. Połubotka (od rodziny Broda w kierunku miasta) – od 

godz. 12 00. 
 

II kapłan – ulica Panasa Myrnogo i przyległe od rodziny Dziedzic– od 

godz. 1200. 
 

 

Poniedziałek  (14.01.) 
I kapłan – ul. Fredro (od rodziny Bieda) i ulice przyległe – od  

godz. 11.00 
 

II kapłan – ul. Chmielnickiego, ul. Antonycza od rodziny 

Letniowskich, Boćko – od godz. 1100  
 

Wtorek  (15.01.) 

I kapłan – Parcelacja – ul. Promysłowa od rodziny Nuckowskich w 

kierunku miasta – od godz. 1100. 

pl. Rynek oraz ul. Halicka – od godz. 1500.  

Bloki wojskowe i domy przyległe do wojskowości – od godz. 1600. 



 

Środa  (16.01.)  

I kapłan – ul. Szewczenki (prawa i lewa strona) od rodziny Cebula 

do rodziny Broda, Pieniądz – od godz. 1100. 
 

II kapłan – od godz. 11.00 ulice od Elektrowni w kierunku polskiej 

szkoły, ul. Kopernika (od Alfreda Osidacz, Gibała, Martyn), ul. 

Kobryńskogo (Kuc Halina), ul. Stusa (Hołowko, Wiącek, Zawalscy, 

Nizińscy, Pamuła) ul. Hlibowa (Ziober, Paklikowscy), ul. Ludkewycza 

(Paczkowscy, Romanów) 

od godz. 13.00 - ul. Sahajdacznoho (Dobrzański, Kawa, Majchrowicz, 

Klajn) od ul. Czajkowkogo (Klajn, Maksymiw, Wróbel, Zawalska, 

Szewczyk). 
 

Czwartek  (17.01.) 
I kapłan – ul. Hruszewskiego (prawa strona w kierunku granicy) od 

Józefa Kwarciany do Andrzeja Ostrikowa – od godz. 1100 i ul. 

Iwasiuka i Gogola 
 

II kapłan – ul. Przemyska i ulice przyległe, lewa strona  

ul. Hruszewskiego w kierunku granicy do rodziny Rabiej – od godz. 

1100. 
 

Piątek  (18.01.) 
I kapłan – ul. Sacharowa (od rodziny Janiny Kuc), ul. Łepkoho,  

ul. Makoweja, ul. Werbyćkogo, ul. Szuchewycza - od godz. 11.00 
 

II kapłan - ul. Słowackiego, ul. Jaremy, ul. Orłyka – od godz. 1100. 
 

Sobota  (19.01.) 
I kapłan – ul. J. Mudroho (lewa strona) od rodziny Hano do 

przychodni – od godz. 1200. 
 

II kapłan – ul. J. Mudroho (prawa strona) do przychodni – Zagrody 

od godz. 1200. 
 


