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Dziękujemy serdecznie za porządki w kościele i złożoną ofiarę sprzątającym w 

sobotę z rodzin: Buczniak Michalina, Szmuc Agnieszka i Bartek, Ścira Lucyna,  Potaczek 

Zuzanna, Zubrzycka Beata. Na 21 I na sobotę na godz. 9.00 proszeni są mieszkańcy 

Krasiczyna od nr 62 a do 69 z rodzin: Kruk Tadeusz, Pańczyszyn Czesława, Pawlik Piotr, 

Sus Czesława, Lambora Maria. 

Dzisiaj w GOK-u młodzież i dzieci zapraszają na godz. 15.00 na Jasełka. 

Zapraszamy i zachęcamy by całymi rodzinami wybrać się na wspólne przeżywanie jasełek 

i Bożonarodzeniowych misteriów.  

W środę (18 I) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który 

zakończy się  świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 I).  

We czwartek (19 I) wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona naszej 

archidiecezji.  

Msze św. w Krasiczynie codziennie o godz. 17.30. Msze św. na dojazdach:  

Środa: 16.30 – Chołowice; 17.30 Mielnów i 17.00 Rektorat - Tarnawce.  

Czwartek – 16.30 – Korytniki  Sobota : 17.00 – Zalesie z racji nawiedzenia obrazu Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w tamtejszych rodzinach. 

W środę po Mszy św. wieczornej w Krasiczynie i w Tarnawcach nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci klas II – komunijnych. 

Zakończyliśmy wizytę duszpasterska w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za 

życzliwość, przyjęcie, zainteresowanie sprawami parafii, kościołów, rektoratu. Jeśli kogoś 

nie było w domu w czasie wizyty duszpasterskiej a życzy sobie wizyty kapłana, prosimy 

dzisiaj o kontakt i umówienie się na nią. W intencji tych wszystkich których 

odwiedziliśmy z wizyta duszpasterską odprawimy Msze św. w intencji o 

błogosławieństwo Boże dla rodzin. 

W Chołowicach i Mielnowie odbyły się również tradycyjne kolędy na kościół. Bóg 

zapłać mieszkańcom Chołowic i Kupnej za ofiary zebrane podczas kolędy swoje  

kościoły. Bardzo prosimy o zorganizowanie się mieszkańców Korytnik, Tarnawiec, 

Dybawki oraz Krasiczyna i Śliwnicy w celu przeprowadzenia „kolędy na kościół”. 

W Korytnikach - ofiary będą przeznaczone na zapłatę za wykonane remonty i prace 

przy kościele w Korytnikach. Tutaj koleda odbędzie się w najbliższą niedziele po południu 

22 I 2012.   

W Tarnawcach również ofiary będą przeznaczone na wypłacenie zrealizowanych 

prac przy kościele i dzwonnicy. W Tarnawcach i Dybawce 29 I. ( za dwa tygodnie) 

W Krasiczynie, Śliwnicy i na Górnej Dybawce ofiary przeznaczone zostaną na 

zapłacenie siłowników do okien oraz rozpoczniemy zbiórkę funduszy na malowanie dachu 

na kościele. W Krasiczynie 29 I. ( za dwa tygodnie). 

W czwartek o godz. 18.00 – spotkanie Rady Kościoła w Tarnawcach. 

Msze święte od uczesników pogrzebu w intencji śp. Stanisława Czuryka z Dybawki będą 

odprawiane w Tarnawcach: 25 stycznia, 22 i 29 lutego, 7 i 14 marca o godzinie 17.00 oraz 

11 marca o godzinie 11.00.  
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