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Dziękujemy serdecznie za porządki w kościele i złożoną ofiarę sprzątającym w 

sobotę z rodzin (końcowe domy w Śliwnicy) a na 25 II w sobotę na godz. 9.00  

proszeni są mieszkańcy Krasiczyna (początek – osiedle na górze k. Dybawki) 
 

Msze św. w Krasiczynie codziennie o godz. 17.30. 

W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Wraz z tym dniem rozpoczyna się 

czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, pokutne 

uczynki i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych. 

Okres Wielkiego Postu ma charakter chrzcielny i pokutny, dlatego w tym czasie 

modlimy się za tych, którzy przygotowują się do chrztu, sami zaś dziękujemy za 

otrzymaną wiarę na chrzcie świętym.  

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, postu, bowiem ilościowego zobowiązane są 

osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia 60 roku życia. 

Msze św. w Środę Popielcową: Krasiczyn: 8.00 i 17.30– po Mszy św. Nowenna 

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  Chołowice 15.30  Mielnów  i Korytniki   16.30  

W tym Mszy świętych w rektoracie. W Tarnawcach będą Msze święte w 

poniedziałek i w środę o godz. 17.00. W Zalesiu Msze święte we wtorek o godz. 

17.00.  i środę o godz. 16.00. (w czwartek w Zalesiu mszy św. nie będzie). 

W sobotę na godz. 17.30 zapraszamy wszystkie rodziny z Krasiczyna – Osiedle 

nad Dybawką, które nawiedził obraz MBNP w tym tygodniu na Mszę św. w ich 

intencji. Po Mszy św. nowenna do MBNP w której będziemy polecać rodziny które 

nawiedził obraz MBNP. Po Mszy św. w zakrystii do odebrania będą obrazki 

upamiętniające wizytę obrazu MBNP w naszej rodzinie.  

Dzisiaj jeszcze można zapisać się w zakrystii na prasę katolicką. Zachęcamy do 

korzystania z katolickich czasopism: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Cuda i łaski, 

Miłujcie się oraz dla dzieci Promyczka.  

Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości, zachęcamy do abstynencji i do 

modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych oraz ich rodziny.  

Zapraszamy w piątki Wielkiego Postu na Drogi Krzyżowe w Krasiczynie o 

godz. 17.30. a w niedziele na Gorzkie Żale o godz. 16.15. Za odprawienie Drogi 

Krzyżowej i udział w Gorzkich Żalach zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami.  

 


