
Ogłoszenia z dnia 15 IV.2012 r. 

II Niedziela Wielkanocna – Bożego Miłosierdzia. 

 

Bóg zapłać rodzinom z Krasiczyna, którzy dbali o czystość naszego kościoła z 

rodzin: Majchrowicz Maria, Amarowicz Maria, Buczyńska Jolanta. Na najbliższy 

piątek po Mszy św. Wieczornej prosimy mieszkańców Krasiczyna od nr 121 do 128 z 

rodzin: Kopańska Małgorzata, Majchrowicz Joanna, Krupczak Aleksander, Kaleta 

Bogusława, Foryś Monika. 

Msze św. w tygodniu będą odprawiane w Krasiczynie o godz. 18.00.  

Msze sw. na dojazdach: środa Chołowice- 16.30 ; Mielnów 17.30 

Czwartek – Korytniki -17.30. 

Rektorat: Tarnawce: poniedziałek i środa – o godz. 18.00; Zalesie – wtorek i 

czwartek o godz. 18.00. 

Serdecznie zapraszamy w środę na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 

Mszy św. o godz. 18.00.  

We wtorek rocznica ustanowienia abpa J. Michalika Metropolita Przemyskim. 

Zachęcamy do wyrażenia poparcia wobec naszego Pasterza na listach protestu wobec 

obrażania Jego osoby przez niektórych polityków. Sa one wystawione pod chórem 

kościoła i w zakrystii. 

W czwartek 7 rocznica wyboru kardynała J. Razingiera na papieża – Benedykta XVI. 

W sobotę na godz. 18.00 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.  

Serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie Straży Grobowej z życzeniami. Z 

ofiar złożonych z tej okazji zostaną zakupione brakujące stroje, gdyż część była 

pożyczona, aby Straż Grobowa mogła się rozwijać i uświetniać różne uroczystości 

religijne w naszej parafii. 

Za tydzień rozpoczynamy w kościele Tydzień Biblijny – niech będzie to zachętą 

do odszukania Pisma Św. – Biblii w naszym domu i jej czytania i poznawania – naszej 

historii zbawienia. 

We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 w Krasiczynie spotkanie rodziców dzieci 

I komunijnych, a w środę po Mszy św. i nowennie spotkanie rodziców dzieci klas III 

szkoły podstawowej – rocznicowych. 

Zapraszamy w piątek po Mszy św. O godz. 18.00 wszystkich, którzy 

włączali się w spotkania Akcji Katolickiej w naszej parafii, ale także tych którzy 

jeszcze chcą się włączyć w jej działalność. Bardzo prosimy o takie zorganizowanie 

czasu by wszyscy mogli być. Odbędą się min. wybory zarządu parafialnego 

oddziału Akcji Katolickiej. (zachęcić tych co jeszcze się nie włączyli ) 

Dzisiaj III niedziela miesiąca składka na potrzeby remontowe w parafii. 


