
13 maj 2012  – VI Niedziela Wielkanocna. Uroczystość Rocznicy  I 

Komunii Świętej 

Do sprzątania kościoła na piątek 18 V  po Mszy św. wieczornej proszeni są 

mieszkańcy Krasiczyna od nr 144 do 145 z rodzin: Świsterski Tadeusz, Świsterski 

Władysław, Uszkiewicz Roman, Maksym Renata, Zwolińska Małgorzata, 

Draganowska Małgorzata, Zuzmak Anna. 

We wtorek dzień imienin S. Zofi zapraszamy na msze św. imieninową w jej 

intencji o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkie Zofie, które będziemy polecać Bogu.  

W środę na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o 

godz. 18.00. W środę uroczystość św. Andrzeja Boboli – patrona Polski. 

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.  

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

św. nabożeństwo majowe. W niedziele majówka o godz. 16.30.  

Msze św. na dojazdach: środa Chołowice- 16.30; Mielnów 17.30 Czwartek – 

Korytniki -17.30. 

Rektorat - Msze św.: Tarnawce: poniedziałek i środa – o godz. 18.00; Zalesie – 

wtorek i czwartek o godz. 18.00. 

W piątek rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Ducha Świętego. 

Za tydzień uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Serdeczne Bóg zapłać rodzicom dzieci rocznicowych za dar ołtarza nowe 

lekcjonarze oraz mszalik. Serdecznie dziękuję również za troskę o otoczenie 

kościoła, o jego wystrój na dzisiejsza uroczystość, który wykonali wraz z S. Zofią 

rodzice dzieci komunijnych oraz rocznicowi. Dziękuje również ks. Bogusławowi 

–za przygotowanie dzieci do rocznicy Komunii Św. Również serdeczne Bóg 

zapłać S. Stanisławie za przygotowanie śpiewu dzieci oraz oprawy muzycznej 

dzisiejszej uroczystości. 

Wczoraj nasi ministranci wygrali Turniej Dekanalny w piłce nożnej – 

gratulujemy ministrantom i ich opiekunom. 

Wyjazd na pielgrzymko wycieczkę we czwartek 17.05.2012r. o godz. 22.00 z 

parkingu przy kościele. Proszę 15 minut wcześniej przybyć na parking. Każdy 

uczestnik pielgrzymko wycieczki powinien zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub 

paszport (ci, którzy nie mają dowodów). Należy zabrać ze sobą przybory toaletowe, 

wygodne obuwie, i pieniądze na trzy obiady oraz  ewentualne pamiątki. Złotówki 

można będzie zmienić w kantorze na granicy. Zwiedzimy: Kodeń, Grabarka, 

Augustów, Studzieniczna, Wilno, Warszawa, Radecznica. . 

Zapraszamy w przyszła sobotę na zamek Krasiczyński na II Euroregionalny 

Festiwal Smaków i Piknik Rodzinny w imieniu Bieszczadzkiego Oddziału Straży 

Granicznej od godz. 11.00. Wstęp wolny Organizatorzy bardzo zapraszają w 

programie wiele atrakcji. 



Wyjazd do Strachociny członków Akcji Katolickiej z naszej parafii na 

uroczystości św. Andrzeja Boboli w sobotę 19 V o 7.45 z parkingu koło kościoła 

parafialnego. 

Dziękujemy serdecznie mieszkańcom Korytnik , którzy w piątek i w sobotę 

pracowali przy zagospodarowaniu terenu przy kościele, za wykonane prace. Prosimy 

bardzo również na sobotę mężczyzn aby podsypać skarpy wokół ogrodzenia. 

Rozpoczęły się również prace remontowe przy kościele w Mielnowie. 

Dziękujemy za liczną obecność w piątek i sobotę mieszkańcom Mielnowa i prosimy 

o pomoc w pracach w tym tygodniu począwszy od jutra, jeśli będzie pogoda. 

Dziękujemy również panu Stanisławowi Lenarowi za pomoc w przywiezieniu 

piasku i żwiru. 

W sąsiedniej parafii w Olszanach gości dzisiaj Krzyż papieski oraz relikwie bł. 

Jana Pawła II, które u nas gościły w październiku. Zachęcamy do udziału w tych 

uroczystościach w Olszanach. Dzisiaj w niedziele o godz. 17.00 – Msza św. z 

udziałem ks. bp A. Szala. Jutro w poniedziałek msze sw. Brylińce 8.30, Rokszyce 

10.15. O godz.  12. 00 - Olszany – msza dla dzieci  o 16.00 Msza św. na pożegnanie.  


