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Dziękujemy serdecznie za porządki w kościele i złożoną ofiarę sprzątającym w 

sobotę z rodzin Paankiewicz Maciej, Duda Władysława, Wieczorek Bogusława, Witko 

Dorota,  Stawarz Grażyna, na sobotę 3 III 2012 r na godz. 9.00  proszeni są mieszkańcy 

Krasiczyna nr 18 – do 25 z rodzin Gagat, Batko, Sulima, Lutelman, Domagalska, 

Dziedzic. 

Msze św. w Krasiczynie codziennie o godz. 17.30. W środę po Mszy św. 

nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

W Piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30 a po niej Msza sw. 

W tym tygodniu I czwartek i piątek Miesiąca. Spowiedź w Krasiczynie w 

czwartek i w piątek od godz. 16.30. Wyjazd do chorych o godz. 8.30. 

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

Msze św. i nabożeństwa na dojazdach i w rektoracie:  

Środa: 15.30 Chołowice – przed Mszą św. spowiedź 16.30 Mielnów – przed 

Mszą św. spowiedź 

Czwartek: 16.30 Korytniki – przed Mszą św. spowiedź. Po Mszach św. Droga 

Krzyżowa – prowadzą schole i ministranci. 

Rektorat:  W Tarnawcach będą Msze święte w poniedziałek, w środę i w 

piątek o godz. 17.00 W piątek od godz. 16.00 spowiedź, o 17.00 Droga krzyżowa i 

po niej Msza św. W Zalesiu Msze święte we wtorek i w czwartek o godz. 17.00.  W 

czwartek o godz. 16.30 spowiedź o 17.00 Droga Krzyzowa i po niej Msza św.  

Zapraszamy w piątki Wielkiego Postu na Drogi Krzyżowe w Krasiczynie o godz. 

17.30. a w niedziele na Gorzkie Żale o godz. 16.15. dzisiaj I Gorzkie Żale z Kazaniem 

Pasyjnym. Za odprawienie Drogi Krzyżowej i udział w Gorzkich Żalach zyskuje się 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Składka z Gorzkich Żali na będzie 

ofiarowana na kwiaty do Bożego Grobu. 

Tydzień temu była III niedziela miesiąca i składka przeznaczona na potrzeby 

remontowe.  Złożono: Korytniki 130 zł, Chołowice i Mielnów po 70 zł. Krasiczyn – 

1400 zł. Łącznie 1670 zł. Obecnie pieniądze z tych III niedziel przeznaczane są na 

materiały by zakończyć remont poddasza na plebani – zrobić tam min. kaplicę i sale 

spotkań dla grup oraz pokój gościnny oraz by zakończyć prace na jadalni – po to by 

móc na bierzmowanie ks. abpa i księży przyjąć na plebani. Te prace trwają, potrzeba 

tutaj także pomocy fachowców, by te prace wykonać jak najmniejszym kosztem. 

Ponieważ są dość liczne prośby, by przed składką po modlitwie wiernych 

ogłaszać na co dzisiaj zbierana jest kolekta – będziemy to czynić od przyszłej niedzieli. 

Spotkania ministrantów: Tarnawce – poniedziałek po Mszy św.    Krasiczyn – 

ministranci z Krasiczyna i Korytnik we wtorek po Mszy św. Obecność obowiązkowa. 

Nasi ministranci wczoraj w turnieju piłki nożnej na szczeblu dekanatu zajęli: I i 

III miejsce – uczniowie Gimnazjum (dwie drużyny) oraz II miejsce – Szkoła 

Podstawowa. 


