
Ogłoszenia z dnia 24 VI.2012 r.  XII NIEDZIELA Zwykła św. Jana Chrzciciela. 

 

Bóg zapłać mieszkańcom Krasiczyna, którzy troszczyli się o porządek w 

naszym kościele w minionym tygodniu oraz za złożona ofiarę na kwiaty do kościoła: 

z rodzin: Guzdek Anna, Kubik Marek, Zasadzińska Stefania, Wójcik Agnieszka, 

Janusz Grzegorz. Do sprzątania kościoła 30 VI w sobotę na godz. 9.00 prosimy 

mieszkańców Krasiczyna od nr 192/1 do 194 z rodzin : Mroczka Zofia, Grochoła 

Stanisława, Dziuban Marek, Rostecka Mieczysława, Kurasz Danuta, Chrobak 

Barbara, Zybiński Ryszard. 

Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00 Dzisiaj w  

niedziele wystawienie i Litania o godz. 16.30. 

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 w Krasiczynie nastąpi projekcja filmu: 

„Tajemnica Eucharystii”. Nie będzie kazania.  

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

18.00.  

Msze sw: na dojazdach w tym tygodniu w piątek z racji uroczystości św. 

Piotra i Pawła: Chołowice 16.30 Mielnów 17.30. Korytniki 17.30 Nie będzie mszy 

św. w środę i czwartek. 

Msze św. w Rektoracie: wtorek - Zalesie o godz. 18.00; środa – Tarnawce o 

godz. 18.00 w piątek Zalesie godz. 17.00 Tarnawce – 18.00 

Msze św. w Krasiczynie z racji uroczystości św. Piotra i Pawła o godz. 8.00 i 

18.00. Msza św. o godz. 8.00 będzie jednocześnie Mszą św. na zakończenie roku 

szkolonego – zapraszamy uczniów naszych szkół oraz rodziców i nauczycieli. 

Tydzień temu była składka na remonty Złożono na malowanie dachu w 

Mielnowie: Krasiczyn 1000 zł, Mielnów 90 zł, Chołowice 230 zł.  

W Korytnikach złożono 190 zł.  

Bóg zapłać również za złożone ofiary w Korytnikach na zapłacenie prac 

wykonanych przy tamtejszym kościele. Zebrano: ok. 6400.Ponieważ jeszcze są 

zbierane ofiary nie podajemy ostatecznej  kwoty.  Bo zapłać wszystkim którzy 

wsparli inwestycje w Korytnikach. 

 

Dzisiaj - 21 czerwca br. przypada 70 rocznica święceń kapłańskich Księdza 

Arcybiskupa Seniora Ignacego Tokarczuka. Dostojny Jubilat będzie dziękować za 

dar kapłaństwa celebrując Eucharystię w przemyskiej Archikatedrze o godz. 11.30. 

pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. 


