
Ogłoszenia II Niedziela Wielkiego Postu 4.III.2012 r. 

Dziękujemy serdecznie za porządki w kościele i pomoc w uprzątnięciu plebani po remoncie 

jadalni i za złożoną ofiarę sprzątającym w sobotę z rodzin od ………………..do ………………, na 

sobotę 3 III 2012 r na godz. 9.00  proszeni są mieszkańcy Krasiczyna nr …………………z rodzin 

............................... 

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

Bożej Nieustającej Pomocy. 

W czwartek Dzień Kobiet – zapraszamy do wspólnej modlitwy za kobiety – dołączmy do 

naszych życzeń, kwiatów dar modlitwy– a nasze kobiety: mamy, siostry, żony. Serdecznie zapraszamy. 

W Piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30 a po niej Msza św. W piątek po drodze krzyżowej i 

Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej – zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory przychodzili na 

spotkania i zapraszam również tych którzy pragnęli by się jeszcze włączyć w działalność tego 

stowarzyszenia w naszej parafii. 

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. W sobotę rozpoczynamy również 

nowennę przed uroczystością św. Józefa. Obraz po dojściu do Sióstr pójdzie w stronę osiedla koło 

szkoły podstawowej a następnie wróci na osiedle nad browarem koło Gimnazjum. 

Msze św. i nabożeństwa na dojazdach i w rektoracie:  Środa: 15.30 Chołowice  16.30 Mielnów. 

Czwartek: 16.30 Korytniki Po Mszach św. Droga Krzyżowa – prowadzą schole i ministranci. 

Rektorat:  W Tarnawcach będą Msze święte w poniedziałek i w środę o godz. 17.00 W 

poniedziałek po Mszy św. nowenna do Matki Bożej. W środę 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 o 17.00 

Droga Krzyżowa i po niej Msza św.  

Bierzmowanie młodzieży  z naszej parafii odbędzie się 25 III w Tarnawcach o godz. 11.00. 

Sakramentu bierzmowania oraz poświecenia dzwonnicy dokona ks. abp J. Michalik.  

Ponieważ w ubiegłym roku w maju odbyły w naszej parafii Renowacje Misji a w październiku 

przed nawiedzeniem krzyża rekolekcje w Wielkim Poście nie będzie rekolekcji parafialnych, odbędą 

się jedynie rekolekcje szkolne. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy na drogi krzyżowe oraz gorzkie 

Żale – niech te nabożeństwa pasyjne będą naszym duchowym przygotowaniem do Świąt 

wielkanocnych. 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. 

Dzisiejsza składka jak słyszeliśmy przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i na Misje. Za 

tydzień chciałbym was prosić o ofiary, które przeznaczę na zakup stołów i krzeseł do jadalni. Udało się 

zakończyć prace na jadalni, trwają prace na poddaszu gdzie będzie min. kaplicę i sale spotkań dla grup 

oraz pokój gościnny. Chciałbym móc na bierzmowanie ks. abpa i księży przyjąć na plebani i te stoły i 

krzesła zakupić – i dlatego proszę o ofiary na ten cel w przyszłą niedzielę. Proszę również kobiety, 

panie o pomoc w najbliższą sobotę na godz. 9.00 by po zakończeniu prac na poddaszu zrobić generalne 

sprzątanie plebani i bardzo liczę na ta wasza pomoc, na liczne przybycie. 

Również bardzo proszę rodziców młodzieży bierzmowanej z całej parafii o pomoc w 

przygotowaniu kościoła i jego otoczenia przed bierzmowaniem w Tarnawcach  -prosimy na godz. 9.00  

w sobotę, prosimy przynieść ze sobą narzędzia.  

Spotkania ministrantów:– ministranci z Krasiczyna i Korytnik we wtorek po Mszy św.  

W poniedziałek o godz. 18.00 – egzamin do bierzmowania – poprawkowy. 

W przyszła niedzielę po sumie w Krasiczynie spotkanie wszystkich rodziców dzieci klas II – 

komunijnych – min. będą do odebrania alby oraz omówiona zostanie pielgrzymka komunijna dzieci. 

Ks. Marek pragnie w tym roku zorganizować pielgrzymkę parafialna na trasie: Kodeń, 

Augustów, Wilno, Warszawa w dniach 18 – 20 Maj 2012 r -  w cenie 370 zł – szczegółowe informacje 

można znaleźć  na ogłoszeniach w gablocie oraz w Internecie na stronie parafialnej. Zachęcamy do 

zapoznania się z ta propozycją. 



Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł śp. Michał Stadnik- Msze św. zamówione od 

uczestników Jego pogrzebu będą odprawione w Krasiczynie: 5, 6, 9,12, 13, 15,16,19,20,22,23, oraz 11 

III o godz. 8.00, 18 III o godz. 17.00, 25 III o godz. 8.00 


