
Ogłoszenia z dnia 1 IV.2012 r. - NIEDZIELA PALMOWA 
Rozpoczęliśmy dzisiaj Wielki Tydzień. Czas, w którym będziemy przezywać dni Męki naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy w przygotowaniach świątecznych o jego pokutnym charakterze. Niech 
będzie on wypełniony przede wszystkim naszą modlitwą.  

Bóg zapłać mieszkańcom Krasiczyna z rodzin: Zwolinska Beata, Agnieszka Pels, Krystyna Partyka, 
Anna Kałamaucka, Zenon Kruk którzy dbali o czystość naszego kościoła w minionym tygodniu i złożyli ofiarę na 
kwiaty. Na 23 kwietnia na Wielka Sobotę po nabożeństwie wieczornym do sprzątania kościoła prosimy scholę, 
KSM.   

Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.15 Składka z nich przeznaczona jest na kwiaty do 
Bożego Grobu. 

Jutro w poniedziałek 7 rocznica smierci bł. Jana Pawła II – gromadzimy się ze świecami w kościele 
parafialnym o godz. 20.30, Po Mszy sw. apel Jasnogórski. Koronka do Bożego Miłosierdzia. O 21.27 – 
odśpiewamy Barkę – wyjdziemy w ciszy z kościoła by zapalić świece przy krzyżu przed kościołem (dzwonnicą) i 
rozejdziemy się w ciszy i zadumie  do naszych domów. 

We wtorek i środę Msze św. o godz. 18.00. We wtorek i środę spotkanie ministrantów po Mszy 

św.  w celu omówienia liturgii Wielkiego Tygodnia Obecność Obowiązkowa.  

 
TRIDUUM PASCHALNE ; WIELKI CZWARTEK 
O godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu Msza z poświęceniem Olejów Świętych – Krzyżma 
Świętego. 
Wieczorem w kościele parafialnym o g. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w czasie, której Kapłani odnawiają 
swoje przyrzeczenia kapłańskie. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do Kaplicy - Ciemnicy i modlitwy do godz. 
22.00. Po nabożeństwie adoracje poprowadzi młodzież z KSM-u. 
WIELKI PIĄTEK - Dzień śmierci Jezusa Chrystusa, obowiązuje post ścisły. O godz. 17.00 wspólna Droga 
Krzyżowa po Krasiczynie. Przejdziemy droga wokół Zamku, na  dziedziniec zamkowy i tą samą drogą wrócimy 
do kościoła parafialnego, a po niej ok. godz. 18.30 Nabożeństwo Męki Pańskiej oraz Adoracja Krzyża i 
przeniesienie Pana Jezusa do Bożego Grobu. Potem Gorzkie Żale i adoracja do 22.00 - poprowadzi ją KSM i 
schola. Bardzo prosimy do niesienia krzyża aby byli przygotowani mieszkańcy wszystkich miejscowości naszej 
parafii oraz młodzież i dzieci. 
Ofiary zebrane przy Adoracji Krzyża w Wielki Piątek oraz przy Bożym Grobie są przeznaczone na renowację 
zabytków w Ziemi Świętej. 
WIELKA SOBOTA - Dzień żałoby, i adoracji Pana Jezusa w Bożym Grobie. Poświęcenie pokarmów: Chołowice 
– 9.00 Mielnów – 9.20  
Śliwnica- Nahorczany- 9.40 Śliwnica koło Kapliczki 10.00  
Korytniki – Kościół  - 10.30 
Krasiczyn:  9.00, 10.00, 11.00 i 11.30    Na Zamku Krasiczyńskim o 12.00 
O godz. 19.00 gromadzimy się pod kościołem na Mszy św. Wigilii Paschalnej z Obrzędem Światła i 
odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Na nabożeństwo przynosimy świece. Adoracja w kościele do 21.30.  
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Uroczysta Rezurekcja o godz.6.00. Prosimy bardzo na ta Mszę św. poczty sztandarowe OSP. Msza św. 
rezurekcyjna będzie ofiarowana w intencji parafian i dobroczyńców naszej parafii, wszystkich ofiarodawców oraz 
włączających się w różne prace remontowe i porządkowe przy naszych kościołach i plebani. 
W kościołach dojazdowych porządek Mszy św. niedzielny. W kościele parafialnym w Krasiczynie nie ma Mszy 
św. o godz. 8.00 i 17.00 - ten czas przeznaczamy na Świętowanie Radości Zmartwychwstania Pańskiego w 
naszych rodzinach. Jest Msza św. o godz. 11.00  
Poniedziałek Wielkanocny – do południa porządek Mszy św. niedzielny. Nie ma Mszy św. o godz. 17.00.  
 Powstała w naszej parafii Straż Grobowa – bardzo prosimy o umożliwienie przejścia Straży Grobowej 
podczas nabożeństw Triduum Paschalnego w naszym kościele parafialnym. 

Dzisiaj  po Mszach św. w Krasiczynie Klub Seniora i Świetlica „Caritas” po mszach św. będą 
rozprowadzać wyroby i ozdoby wielkanocne. Złożone ofiary będą przeznaczone na Caritas Archidiecezji. W 
zakrystii są również do nabycia baranki wielkanocne oraz świece paschalne Caritas. W zakrystii do nabycia są 
baranki wielkanocne i świece paschalne – dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na Caritas. Cen. a min. 7 
zł.  


