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Dziękujemy serdecznie za porządki w kościele i złożoną ofiarę sprzątającym w 

sobotę z rodzin Kruk Józefa, Damian i Maksymilian, Czesława Pawlik,  Sus Czesława, 

Lambora Maria.  Na 28 I na sobotę na godz. 9.00 proszeni są mieszkańcy Śliwnicy od nr 

69A a do 72 A z rodzin: Oleksów Krystyna, Kowarzyk Irena, Wiśniowska Zofia, Dańko 

Mieczysław, Sawicka Stanisława. 

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

Środa: 15.30 – Chołowice; 16.30 Mielnów i 17.00 Rektorat - Tarnawce.  

Czwartek – 16.30 – Korytniki  17.00 – Rektorat -Zalesie. 

Zakończyło się nawiedzenie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zalesiu – 

wczoraj mieszkańcy zalesia pożegnali obraz. Został nam już tylko Krasiczyn – 

Nawiedzenie Obrazu MBNP rozpocznie się w Krasiczynie w środę. Zapraszamy 

mieszkańców Krasiczyna na Msze św. z kazaniem i nowenną. Bardzo prosimy rodzinę 

Prokopkich Tomasza z Krasiczyna (osiedle nad Dybawka) o kontakt, gdyż oni przejęli by 

obraz jako pierwsi a potem szedł by w stronę osiedla nad Dybawką, a następnie główną 

drogą w stronę centrum  Krasiczyna.  

 

We wtorek 24 I zapraszamy wszystkich członków Celestynskiego Bractwa 

modlitewnego na Msze św. w Krasiczynie o godz. 17.30. 

Również we wtorek w Krasiczynie o godz. 17.30 spotkanie rodziców młodzieży 

przygotowującej się do bierzmowania w tym roku. (III klas gimnazjum) 

27 I w piątek o godz. 14.30 w GOK-u odbędą się „Jasełka” w wykonaniu dzieci z 

Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP. 

Dzisiaj po południu tradycyjna kolęda na kościół w Korytnikach - ofiary będą 

przeznaczone na zapłatę za wykonane remonty i prace przy kościele w Korytnikach, 

prosimy o życzliwe przyjęcie kolędników.  

Za tydzień również kolędy w Tarnawcach i Dybawce oraz Krasiczynie i Śliwnicy.  

Bardzo prosimy o zaangażowanie się w te „kolędy” i tych którzy chodzili w tamtym roku i 

członków Rad Kościołów i Akcji Katolickiej.  

W Tarnawcach i Dybawce ofiary będą przeznaczone na wypłacenie zrealizowanych 

prac przy kościele i dzwonnicy. W Krasiczynie i Śliwnicy ofiary przeznaczone zostaną na 

zapłacenie siłowników do okien oraz rozpoczniemy zbiórkę funduszy na malowanie dachu 

na kościele.  

 24 I we wtorek pogrzeb śp. Stefani Władyszewskiej pochodzącej z Tarnawiec. Msza 

św. pogrzebowa o godz. 14.00 w Krasiczynie a po niej pochówek na cmentarzu w 

Śliwnicy. 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 15 I 2012 

 

 

 


