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Dziękujemy serdecznie za porządki w kościele i za złożoną ofiarę sprzątającym w sobotę z 

rodzin: Staroniewicz Antonina i Henryk, Prokopska Magdalena i Elżbieta, Pańczyszyn Maria, na  16 III 

2012 r w piątek po Mszy św.  wieczornj prosimy mieszkanców Krasiczyna od nr 64 do 76 z rodzin 

Kołodziej Stanisław, Dzimira Andrzej, Nachman Krystyna, Pańczyszyn Tadeusz,  Lemek Sylwia, 

Potoczniak Jolanta. 

Dzisiaj  po sumie w Krasiczynie spotkanie wszystkich rodziców dzieci klas II – komunijnych – 

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

Msze św. w Krasiczynie codziennie o godz. 17.30. Codziennie po Mszy św. nowenna do św. 

Józefa. W środę po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

We wtorek po Mszy św. o godz. 17.30 w Krasiczynie spotkanie z księdzem dziekanem 

młodzieży, która ma przyjąć w tym roku sakrament bierzmowania. 

W czwartek po Mszy św. wieczornej o 17.30 w Krasiczynie spotkanie z rodzicami kandydatów 

do bierzmowania. 

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

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  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.  

Przypominamy że 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. 

Nowenna przed bierzmowaniem rozpocznie się w piątek w Krasiczynie. Codziennie po Mszys. i 

nowennie spotkania kandydatów do bierzmowania. 

 

Składka z Gorzkich Żali na będzie ofiarowana na kwiaty do Bożego Grobu. 

Dzisiejsza składka będzie przeznacza na zakup stołów i krzeseł do jadalni. Chcielibyśmy móc 

po bierzmowaniu przyjąć ks. abpa i księży na plebani.  

Spotkania ministrantów: Tarnawce – poniedziałek po Mszy sw.  Ministranci z Krasiczyna i 

Korytnik we wtorek po Mszy św. w Krasiczynie 

Nasi ministranci w Turnieju Piłki Nożnej na szczeblu Archiprezbiratu Przemyskiego zajęli III 

miejsce.  

Trwają zapisy na pielgrzymkę parafialną 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.  

Młodzież z naszej parafii, która pragnie wybrać się na Dni Młodych które odbędą się w tym 

roku w Łańcucie w Niedzielę Palmową, prosimy na pierwsze spotkanie w czwartek po Mszy św. 

wieczornej na plebani. 

 

 

 

 

 

 

 

 


