
Ogłoszenia z dnia 9 X  2011 r. -  XXVIII NIEDZIELA Zwykła 

 

Bóg zapłać mieszkańcom Krasiczyna którzy sprzątali w tym tygodniu 

kościół i złożyli ofiarę na kwiaty do kościoła z  rodzin: Błachut Aldona, Sekuła 

Teresa, Amarowicz Alicja, Pisarska Urszula, Grzegorz i Łukasz, Blok Józef, 

Draganowska Barbara, Wójcik Agnieszka. 

Na 8 X w sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła prosimy 

mieszkańców Krasiczyna od numeru 191/2 do 193/3 z rodzin: Zasadzińska 

Stefania, Mroczka Marek, Grochoła Eugeniusz, Kubik Wiesław, Kurasz Danuta. 

Dzisiaj kończy się Tydzień Miłosierdzia i zbiórka do p uszek na Caritas. 

Dzisiaj w Kościele polskim obchodzimy 11. Dzień Papieski dziękując za 

pontyfikat i osobę Sługi Bożego Jana Pawła II. Natomiast w przyszłą niedzielę 

kolejna rocznica wyboru Sługi Bożego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Za 

tydzień zbiórka do puszek z okazji Dnia Papieskiego na „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia im. bł Jana Pawła II. 

Różaniec codziennie o godz. 17.30. W ramach naszego dziękczynienia za 

beatyfikacje Jana Pawła II i przygotowania do nawiedzenia parafii przez 

relikwie krzyża papieskiego codziennie litania do bł. Jana Pawła II.  Po 

nabożeństwie Msza św.  o godz. 18.00.  W  środę  nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w czasie różańca przed Msza św.  Dzisiaj różaniec o 

godz. 16.30. 

Msze sw. na dojazdach: Środa: 16.30 – Chołowice; 17.30 Mielnów i 

17.00 Rektorat - Tarnawce.  Po Mszy św. spotkanie Rady Kościoła w 

Tarnawcach.  Czwartek – 17.00 – Rektorat - Zalesie. Po Mszy św. spotkanie 

Rady Kościoła. 

W piątek w Tarnawcach Msza św. i nowenna z racji nawiedzenia obrazu 

MBNP rodzin w Dybawce oraz różaniec. Bardzo prosimy mieszkańców 

Dybawki o informowanie wzajemnie siebie o nawiedzeniu obrazu Matki Bożej. 

– 17.00 

W piątek o godz. 17.00 spotkanie ministrantów z Krasiczyna i Korytnik w 

Korytnikach – obecność obowiązkowa. Przygotowanie liturgii na odpust św. 

Maksymiliana. 

Mieszkańcom Korytnik dziękujemy za prace przy kościele w sobotę, 

również za bardzo liczna obecność. Z uwagi na prowadzone prace w kościele w 

Korytnikach nie będzie Mszy św. tam w tygodniu.  

Za tydzień w naszej parafii i w rektoracie liczenie wiernych oraz 

przystępujących do I Komunii. 

Dzisiaj wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu- wybierzmy tych którzy 

będą godnie reprezentować nasz kraj, naszą Ojczyznę w świecie, sprawiedliwie i 

uczciwie rządzić naszym krajem. Pamiętajmy, ze każdy głos się liczy – Twój 

również.  

Prosimy bardzo w razie jakiś niewiadomych pytać członków komisji 

wyborczej. Głos należy oddać dwoma przecinającymi się kreskami 



(krzyżykiem) w kwadracie do glosowania nie wychodząc poza ten kwadrat, 

ponieważ wtedy jest on nieważny. W wyborach do sejmu wybieramy listę partii 

na którą głosujemy i jednego kandydata na tej liście. W wyborach do senatu 

głosujemy na jednego kandydata spośród wszystkich. Szczegółowe informacje 

na stronach PKW. Głosowanie od godz. 7.00 do 21.00. 

Zbliżamy się do ważnych wydarzeń w naszej parafii:  

14 X w piątek o godz. 9.00 - będziemy gościć w Krasiczynie biskupów 

którzy przybędą do Przemyśla na Konferencje Episkopatu Polski. 

 

15 X – w Korytnikach odpust ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbe o 

godz. 16.00 i  poświęcenie dokonanych  prac przez ks. bp Jerzego Mazura z 

Ełku. Na tę uroczysta Msze św. zapraszamy wszystkich parafian – będzie to 

rozpoczęcie rekolekcji parafialnych przed peregrynacja Krzyża Papieskiego. 

Kościół w Korytnikach jest po generalnym remoncie, prace jeszcze trwają i 

będzie to okazja by go zobaczyć niemal w całej okazałości. Nie będzie wtedy 

mszy św. ani w Krasiczynie ani w Tarnawcach. 

21 –22 X – nawiedzi naszą parafie krzyż papieski, który bł. Jan Paweł II 

miał podczas ostatniej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek.  

Prosimy o modlitewne przygotowanie rodzin do tego ważnego wydarzenia 

wiary. 

 

Plan Rekolekcji  przed Peregrynacja Relikwii Krzyża Papieskiego 

w parafii Krasiczyn  Księża Misjonarze: Ks. Paweł Ostafiński oraz ks. 

Marek Dec 

 

16 X 2011 – Niedziela -Ogólnopolskie Dziękczynienie za Beatyfikację Jana 

Pawła II w Przemyślu  

 

8.00 – Chołowice Msza św. z nauką 

9.00 – Mielnów (nauka na początku Mszy św.) 

9.30 – Rektorat Zalesie ( nauka na końcu Mszy św.) 

11.00 – Rektorat Tarnawce - Msza św. z nauką 

 

8.00 – Krasiczyn Msza św. z nauką 

9.30 – Korytniki Msza św. z nauką 

11.00 – Krasiczyn Msza św. z nauką 

16.15 – Różaniec Krasiczyn  

17.00 – Krasiczyn Msza św. z nauką 


