
ZAPROSZENIE NA KOLĘDĘ 
  

Franciszkanie Przemyśl 
 

 
  
Nazwisko rodziny: …………………………………….. 
 
Ulica:  ..………..……………………………………………. 
 
Numer domu: …….……………………………….            

           
………………………………………………………………………………………… 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 

ZAPROSZENIE NA KOLĘDĘ 
  

Franciszkanie Przemyśl 
 

 
  
Nazwisko rodziny: …………………………………….. 
 
Ulica:  ..………..……………………………………………. 
 
Numer domu: …….……………………………….            

           
………………………………………………………………………………………… 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

ZAPROSZENIE NA KOLĘDĘ 
  

Franciszkanie Przemyśl 
 

 
  
Nazwisko rodziny: …………………………………….. 
 
Ulica:  ..………..……………………………………………. 
 
Numer domu: …….……………………………….            

           
………………………………………………………………………………………… 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 

ZAPROSZENIE NA KOLĘDĘ 
  

Franciszkanie Przemyśl 
 

 
  
Nazwisko rodziny: …………………………………….. 
 
Ulica:  ..………..……………………………………………. 
 
Numer domu: …….……………………………….            

           
………………………………………………………………………………………… 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem. 



 
 

KOCHANI PARAFIANIE! 

Zbliża się czas przeżywania Świąt Bożego Narodze-

nia oraz odwiedzin duszpasterskich. W tegorocz-

nym okresie Bożego Narodzenia 2019/2020 kapłan 

odwiedzi z błogosławieństwem kolędowym tylko te 

domy i rodziny, które sobie tego życzą. 

Chęć przyjęcia wizyty kolędowej trzeba zgłosić wy-

pełniając niniejszy formularz, zaproszenie, które 

należy odnieść do zakrystii, kancelarii parafialnej 

lub złożyć na tacę w kościele. 

Koniecznie trzeba podpisać się na niniejszym za-

proszeniu i zwrócić do 25. grudnia 2019 r., czyli do 

rozpoczęcia Świąt Bożego Narodzenia. 

 ________________________________ 

Z życzeniami dobrego przygotowania się 

do  Świąt  i  dobrego  przeżycia  Świąt 

Bożego Narodzenia 

w imieniu własnym i całej wspólnoty klasztornej 

o. Zbigniew Kubit, proboszcz 
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