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DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  2013
1. W kolejną wrześniową niedzielę pamiętamy w naszych modlitwach o ofiarach II wojny
światowej, żołnierzach i ludności cywilnej. Jesteśmy dłużnikami tych, którzy przelali krew za
wolność. Modlitewna pamięć niech będzie wyrazem naszej wdzięczność.
2. Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i
rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też do
odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu
duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające
u nas koła misyjne w szkołach, ministranci, schola parafialna, którą chcemy reaktywować, …
Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy. 
Chłopców, szczególnie tych, którzy w tym roku przystąpili do I Komunii Św. zapraszamy do
ministrantów, a dziewczęta, które ładnie śpiewają zapraszamy do scholi – próby w soboty o
godz. 12.00. 
3. Jak było ogłaszane ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby WSD w
Łomży. Za ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Również za ofiary złożone w ubiegłym
tygodniu w  kopertach na ołtarz i lektorium w wysokości ubiegłym tygodniu 970 zł./ 29960/ 
4. Prasa katolicka wyłożona jest na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy
do skarbony.  
5. Młodzież klas II i III z Gimnazjum, ucząca się poza Jasienicą zgłasza się do Ks. Marka w celu
zapisania się do Sakramentu Bierzmowania, a dzieci z klas II podstawówki do ks. Proboszcza
do I Kom. Św. 
6.  Dziś w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrów Maz. rozpocznie się Kurs Przedmałżeński. Kto
z naszych młodych parafian takiego kursu nie ma to serdecznie zachęcamy do wzięcia w nim
udziału. 
7. Następna niedziela to ostatnia niedziela miesiącą. Chrzty na Mszy Św. o godz. 11.30. Ofiary
składane na tacę przeznaczone na remont schodów na chór w naszym kościele. 
8. Nabożeństwa żałobne i Msze Święte w tym tygodniu:
Poniedziałek 
godzina 07.00. Nab. Żał. + z c. r. Konradów i Baranowskich.    
godzina 07.00. + Józefę Żach od K. R. z Żachy Pawły. 
 godzina 07.00. + Janinę Frączyk – gregorianka – poza parafią. 
 wtorek        
godzina 07.00. Nab. Żał. + Stanisława Wszołkowskiego od r. Keslerów zamiast wieńca
pogrzebowego.  
godzina 07.00. + Janinę Frączyk – gregorianka 
 Środa 
godzina 07.00.  + Stanisława Wszołkowskiego od r. Nowaków zamiast wieńca pogrzebowego.  
godzina 07.00.  + Stanisława Sokołowskiego w 2 m. od śm. od s. Teresy z rodziną. 
godzina 07.00. + Janinę Frączyk – gregorianka – poza parafią 
 Czwartek 
godzina 07.00. + Edwarda Suchcickiego i + Helenę Suchcicką w 12 r. śm.  
godzina 07.00. Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śm. + Janusza Szwarc. 
godzina 07.00. + Janinę Frączyk – gregorianka 
 Piątek   
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godzina 07.00. Nab. Żał. + Stanisława Wszołkowskiego od r. Krupów z Nieskórza zamiast
wieńca pogrzebowego.  
godzina 07.00. + Janinę Frączyk – gregorianka  
Sobota 
godzina 07.00. Nab. Żał. + Wacława Najgrodzkiego i za rodziców z obojga stron: Danielę i
Stanisława 
godzina 07.00.  Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o dalsze łaski, błog. Boże i o zdrowie dla
Reginy i całej jej rodziny. 
godzina 07.00. + Janinę Frączyk – gregorianka
 Niedziela    
godzina 9.00 + Helenę i Jana Krysiaków od wnuczka z rodziną.  
godzina 9.00. + Kazimiere i Józefa Rukatów. 
godzina 11.30. + Edwarda Siwek w 6 r. śm. i jego rodziców + Mariana Jabłonkę.  
godzina 11.30. Franciszka Żebrowskiego w 12 r. śm. + z c. r. Żebrowskich. 
godzina 17.00.  + Janinę Frączyk – gregorianka
W tym tygodniu zmarli:
- Kazimiera Malec z Dąbrowy lat 88. Nab. Żał. od uczestników pogrzebu 15.10. o godz. 7.00.;
od K. R. z Dąbrowy, do którego zmarła należała w 2 m. od śm. 15.11. o godz. 7.00. /x 3
wieczny odpoczynek 
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