
Ogłoszenia  Nowy Rok 1 I 2012 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy dzień pokoju.  

 

Dziękujemy serdecznie za posprzątanie kościoła mieszkańcom Śliwnicy: Kozak 

Ludwika, Jurczyszyn Stanisława, Krystyna Osięga, Sidor Agnieszka. Na 7 I 2011 w  

sobotę na godz. 9.00  do sprzątania kościoła prosimy kolejne rodziny ze Śliwnicy od nr 

58 do 61  z rodzin: Martyńska Barbara, Hrycajko Adam, Bracio Andrzej, Bracio Jan, 

Sus Barbara. 

Msze św. codziennie o godz. 17.30. Ze względu na kolędę nie będzie mszy św. 

na dojazdach. 

W piątek 6 I -  Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Porządek 

Mszy św. niedzielny. Poświecenie kredy i kadzidła po każdej Mszy św.  Jest to 

również I piątek miesiąca. Ponieważ większość z nas jest po spowiedzi świątecznej 

spowiedź w I piątek przed mszami świętymi. Nie będzie również wyjazdu do chorych. 

  W przyszłą niedziele o godz. 11.00 – nasz ks. prałat Stanisław Bartminski 

otrzyma przyznaną mu przez Zarząd Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów – Nagrodę im. 

ks. Romana Indrzejczaka za działalność na rzecz dialogu międzyreligijnego, 

wzajemnego szacunku oraz urzeczywistniania chrześcijańskiej miłości bliźniego. Na 

uroczystośc przybedzie kapituła Orderu Nagrody im. ks. Ronama Indrzejczaka – 

kapelana śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wielu zaproszonych gości. 

Zapraszamy również naszych parafian, gdyż nagroda dla ks. prałata Stanisława to 

także wyróżnienie dla naszej parafii. Uroczystości będzie towarzyszył chór Oeikumene 

z Kielc , który po zakończeniu uroczystości da ok. 20 minutowy koncert. 

 Z uwagi na to ze dzisiaj jest Nowy Rok i I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic 

różańcowych będzie za tydzień. 

 

Wizyta duszpasterska: Plan. 
2 I 2012 poniedziałek - od godz. 15.00 –– Śliwnica– po obu stronach od Olszan w stronę 

Krasiczyna. Drugi ksiądz od Krasiczyna po obu stronach drogi . Dalszy ciąg Śliwnicy we 

wtorek  i środę od godz. 15.00.  

W czwartek 5 I – Chołowice i Mielnów od 15.30. 

W piątek – Trzech Króli – nie będzie wizyty duszpasterskiej. 

W sobotę od godz. 9.00 Krasiczyn od strony Śliwnicy. Jeden z kapłanów pójdzie od cmentarza 

za zamek do kościoła, drugi kapłan pójdzie na osiedle nad Gminą i browar. 

Jeśli by wystarczyło czasu to również osiedle w stronę cmentarza żydowskiego i domy 

naprzeciw GOK –u. 

 

Od 02.I. – do 05.I.2012 kolęda na Dybawce od godz. 16.00 – 21.00 

W poniedziałek idąc od strony Tarnawiec ulica Słoneczna, oraz ulica Tęczowa, Bociania, 

Bobrowa i do końca Słoneczna a następnie ulica Pogodna, Zielona i Akacjowa. 

We wtorek idąc od Tarnawiec ulica Tarnawska, Topolowa i Jastrzębia, do końca 

Tarnawską a następnie idąc od góry w stronę Prałkowiec ulica Przemyska. 

W środę od głównej drogi w górę ulica Wesoła, Klonowa, Parkowa, Kwiatowa, do końca 

ulicą Wesołą a następnie ulice Mokra i Widokowa. 

W czwartek od głównej drogi ulica Źródlana a następnie ulica leśna począwszy od 

krzyża w górę, a także ulica Brzozowa i Bukowa. 

W sobotę kolęda na Zalesiu od godz. 9.00. 

 

Życzenia Noworoczne. 


