
Kolęda w Parafii Imienia NMP w Warszawie-Międzylesiu 

 

(ROK 2022) 

 

 27 grudnia (wt) – (Bloki) ul. Pożaryskiego 13, 15, 17. 

 28 grudnia (śr) – (Bloki) ul. Pożaryskiego 19, 21, 23. 

 29 grudnia (czw) – (Bloki) ul. Żegańska 22C, 24, 24A, 24B. 

 30 grudnia (pt) – (Bloki) ul. Żegańska 24 C, 24 D, 24 E; (Bloki) ul. 

Celestynowska 3A i 3B. 

 

(ROK 2023) 

 

 2 stycznia (pn) – ul. Źródlana, ul. Cylichowska. 

 3 stycznia (wt) – ul. Kartonowa, ul. Pomarańczowa. 

 4 stycznia (śr) – ul. Tadżycka, ul. Gruszy. 

 5 stycznia (czw) – ul. Mrówcza. 

 7 stycznia (so) – ul. Zwoleńska (numery parzyste). 

 9 stycznia (pn) – ul. Żonkilowa, ul. Polarna. 

 10 stycznia (wt) – ul. Zwoleńska (numery nieparzyste) w tym nowe bloki nr 

121 (kolęda u osób, które zaprosiły kapłanów), ul. Wójcicka, ul. Arktyczna. 

 11 stycznia (śr) – ul. Radomszczańska, ul. Skandynawska. 

 12 stycznia (czw) – ul. Włodzicka, ul. Niebieska, ul. Odeska. 

 13 stycznia (pt) – ul. Rogatkowa. 

 14 stycznia (so) – ul. Północna. 

 16 stycznia (pn) – ul. Łańcucka, ul. Jeżynowa, ul. Modrzykowa. 

 17 stycznia (wt) – ul. Patriotów (numery parzyste i nieparzyste), ul. 

Dworcowa, ul. Kolarska, Blok przy ul. Kożuchowskiej 11 (osoby, które 

zgłosiły chęć kolędy). 

 18 stycznia (śr) – ul. Pilawska, Pożaryskiego 2 (szkoła), Michalińska, 

Świebodzińska, Krupnicza 1-20, Mniszka, Fuksji, ul. Krupnicza (blok nr 

15). 

 19 stycznia (czw) – ul. Marecka, ul. Kożuchowska (domki), ul. 

Maciejowicka. 

 20 stycznia (pt) – ul. Żegańska (od torów do ronda przy ul. Pożaryskiego), 

(Bloki) ul. Żegańska 6, ul. Żegańska 14, (Bloki) ul. Żegańska 28, 28A, 30, 

30A 



 21 stycznia (so) – WIŚNIOWA GÓRA, ul. Trzykrotki, Ślazowa, Perzowa, 

Barwinkowa, Piołunowa, Dzięgielowa, Ostów, Bylicowa, Mchów, 

Wisienki. 

 23 stycznia (pn) – (Bloki) ul. Kożuchowska 7 i 7 A. 

 24 stycznia (wt) – ul. Celofanowa, ul. Hafciarska, ul. Skowronkowa. 

 25 stycznia (śr) – Helenów, ul. Smardzewska 8 (Bloki B, C, D), domy przy 

ul. Smardzewskiej. 

 26 stycznia (czw) – domy przy ul. Pożaryskiego (do ronda) (Blok) ul. 

Pożaryskiego 25, (Bloki) ul. Żegańska 32, 32A. 

 27 stycznia (pt) – ul. Czeladnicza. 

 28 stycznia (so) – (KACZY DÓŁ): ul. Konopna, ul. Kaczy Dół, ul. Czatów, 

ul. Daliowa, ul. Rosnąca, ul. Jaskrów 

 30 stycznia (pn) – (Blok) ul. Dzięcieliny 15 + domki jednorodzinne przy ul. 

Dzięcieliny. 

 31 stycznia (wt) – ul. Jemiołowa, ul. Porostowa, ul. Jelenia, (Bloki) ul. 

Dzięcieliny 3. 

 1 lutego (śr) – ul. Dzidka Warszawiaka, (Blok) ul. Dzięcieliny 5 A, B, C, D, 

E. 

 2 lutego (czw) – ul. Kossakowskiego, ul. Czarnołęcka. 

 3 lutego (pt) – ul. Obiegowa, (Blok) ul. Celestynowska 3. 

 4 lutego (so) – ul. Kociszewskich, Al. Dzieci Polskich (od nr domu 51 do 

końcowych numerów). 

 6 lutego (pn) – ul. Bielszowicka, (Bloki) ul. Żegańska 38 i 38A. 

 7 lutego (wt) – ul. Życzyńska, ul. Wodyńska, ul. Turkusowa. 

 8 lutego (śr) – ul. Bursztynowa, ul. Bławatków, ul. Paprociowa, (Blok) ul. 

Żegańska 31. 

 9 lutego (czw) – ul. Żegańska od nr 33 do 50, Al. Dzieci Polskich (od nr 

początkowych do numeru domu 43 włącznie), (Blok) ul. Żegańska 29. 

 10 lutego (pt) – (Bloki) ul. Żegańska, 38 BCDEFG. 

 

Prosimy o śledzenie bieżących ogłoszeń duszpasterskich, albowiem plan 

kolędy może ulec zmianie lub korekcie. 

 

Wizytę duszpasterską w zwykłe dni rozpoczynamy od godz. 16.00, a w sobotę 

od godz. 9.00. Informujemy, że w czasie trwania kolędy (od 27 grudnia) 

kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki i środy w godz. 8.00–9.00 

oraz w soboty w godz. 17.00-18.00. Zmiany w godzinach urzędowania kancelarii 

przewidziane są tylko na czas trwania kolędy. 


