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Dziękujemy serdecznie za porządki w kościele i złożoną ofiarę 

sprzątającym w sobotę z rodzin Oleksów Krystyna, Kowarzyk Irena, Gut 

Stanisława, Wiśniowska Zofia i Karolina,  Sawicka Stanisława. 

Na 4 II na sobotę na godz. 9.00 proszeni są mieszkańcy Śliwnicy od nr 74 

a do 77 B z rodzin: Rożek  Beata, Banat Zdzisław, Dańko Zofia, Rusin Monika, 

Antoniak Krystyna. 

 Msze św. w Krasiczynie codziennie o godz. 17.30. W czasie ferii nie 

będzie Mszy św. w kościołach dojazdowych i rektoracie. 

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

Bożej Nieustającej Pomocy. 

W czwartek (2 II) Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej 

Gromnicznej, w tym dniu błogosławieństwo gromnic. W święto Ofiarowania 

Pańskiego przeżywamy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  W tym dniu 

łączymy się modlitwą z osobami powołanymi do życia zakonnego i prosimy o 

nowe powołania do szczególnej służby Bożej. Ofiara ze składki przeznaczona 

jest dla SS. Karmelitanek w Przemyślu.  

Msze św. w czwartek: Krasiczyn 8.00 i 17.00. Na dojazdach: 15.30 w 

Chołowicach, Korytnikach i w Zalesiu. O godz. 16.30 w Mielnowie i 

Tarnawcach. Przed Mszami św. spowiedź. 

W piątek spowiedź w Krasiczynie z racji I piątku od godz. 16.30 do 17.30 

2 II to koniec okresu kolędowania dlatego zapraszamy na godz. 17.00 do 

Krasiczyna na msze św. (bez kazania) po której odbędzie się wieczór opłatkowy 

i wspólne koledowanie. Wspólne kolędowanie będzie naszym ostatnim akordem 

Świąt Bożego Narodzenia w naszej parafii. 

Po wspólnym kolędowaniu prosimy młodzież z KSM-u i Scholii o 

rozebranie choinek. 

Dzisiaj po południu tradycyjna kolęda na kościół 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 Dolnej ofiary będą przeznaczone na 

wypłacenie zrealizowanych prac przy kościele i dzwonnicy. W Krasiczynie, 

Śliwnicy i Dybawce Górnej ofiary przeznaczone zostaną na zapłacenie 

siłowników do okien oraz rozpoczniemy zbiórkę funduszy na malowanie dachu 

na kościele. Kolędników z Krasiczyna i Śliwnicy zapraszamy jutro w 

poniedziałek po Mszy św. wieczornej o godz. 17.30 na plebanię. 

Tydzień temu była kolęda na kościół w Korytnikach – zebrano 7 tyś zł. 

Bóg zapłać za ofiary i bardzo życzliwe przyjęcie kolędujących. 

 Msze św. od uczestników pogrzebu śp. Stefani Władyszewskiej w 

Krasiczynie 30, 31 I o godz. 17.30.  



Msze św. od uczestników pogrzebu śp. Józefa Pytlowany będą odprawione w 

Tarnawcach 13,20,27 II 2012 r. o godz. 17.00 


