
Ogłoszenia z dnia 6 XI 2011 r.  XXXII  NIEDZ ZW 

 

Bóg zapłać mieszkańcom Krasiczyna z rodzin: Jadwiga Rożek, Kamila Rożek, 

Aleksandra Kazienko, Fok Tadeusz, Sosa Marek, Fedyk Oliwia i Klaudia, Iwanicka 

Maria, Urycz Aleksandra, Kuczkowska Adela za porządki wokół kościoła przed 

odpustem, za naprawdę wielki wkład pracy wczoraj przy kościele i za ofiarę na 

kwiaty. Dziękujemy również Damianowi Krukowi, który jako jedyny przedstawiciel 

Śliwnicy pomagał wczoraj w pracach porządkowych przy kościele. Do posprzątania 

kościoła przed odpustem w czwartek po Mszy sw. wieczornej prosimy mieszkańców 

Krasiczyna od nr 246 do252 z rodzin Sajdak Urszula, Łukasiewicz Danuta, 

Maliczowska Maria, Sus Maria, Holicka Bożena, Holicki Jan.  

Msze św. a kościele parafialnym o godz. 17.30. Po Mszy św. w listopadzie 

przez cały miesiąc modlitwy w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. 

Składać je można przez cały miesiąc z zaznaczeniem w którym kościele maja być 

odczytane. W każdą sobotę msza św. wypominkowa w Krasiczynie– w intencji 

zmarłych polecanych w wypominkach.  

W środę o godz. 17.30 msza św. nowennowa w intencji próśb i podziękowań 

składanych do Matki Bożej i nabożeństwo ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Msze sw. na dojazdach: środa – 15.30 Chołowice 16.30 –Mielnów Rektorat 

Tarnawce – 17.00               Czwartek: Korytniki –16.30 Rektorat Zalesie – 17.00 

Na Dybawce trwa nawiedzenie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Zapraszamy rodziny które nawiedził obraz MBP w sobotę do kościoła rektoralnego w 

Tarnawcach na Msze św. w ich intencji i nowennę ofiarowaną w intencji rodzin które 

nawiedza Obraz Matki Bożej.  

Spotkanie KSM-u we wtorek o 16.30. Spotkanie ministrantów z Krasiczyna i 

Korytnik we wtorek po Mszy św. o 17.30 w Krasiczynie – obecność obowiązkowa. 

 

W piątek 11.XI dzień Niepodległości i wdzięczności za dar Ojczyzny. W naszej parafii z 

okazji św. Marcina odpust parafialny. Mam nadzieję, ze zaproszenia dzisiaj i jutro dotrą 

do wszystkich parafian i nikogo nie zabraknie na największym święcie parafialnym. Tak 

jak dzisiaj Bazylika Lateraneńska nazywana jest Matką wszystkich kościołów na 

świecie, tak kościół parafialny jest taką Matką dla wszystkich wspólnot w parafii, bez 

niego nie było by ani parafii,  ani kościołów filialnych czy rektoralnych. Tak jak do mamy 

idzie się na imieniny czy urodziny tak na odpust do kościoła parafialnego. A parafialny 

odpust w randze Świat Kościelnych dla danej parafii jest największym Świętem – 

Uroczystością.  Msze św. odpustowe o godz. 8.00 i 11.00. Suma odpustowa o godz. 

11.00 pod przewodnictwem ks. Józefa Niezgody proboszcza z Milczy niegdyś wikariusza 

w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy. 

 


