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TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2011
1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się
Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga,
aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które
wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne
sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
2. Zapraszam do codziennej modlitwy różańcowej w naszym kościele o godz. 16.30. 
3. W piątek, 28 października, w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
Dzień imienin naszych księży biskupów, naszego  pomocnika ks. Hyry i byłego proboszcza –
emeryta ks. Romanowskiego. Już dziś naszym solenizantom składamy najserdeczniejsze
życzenia. W tym dniu obchodzimy również 86 rocznicę powstania Diecezji Łomżyńskiej. 
4. W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta rocznica poświęcenia
własnego kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami, których data poświęcenia nie jest
znana.
5. W czwartek 27 października przypada 40 rocznica śmierci ks. Antoniego Warakomskiego i 10
rocznica nadania imienia naszemu gimnazjum. Msza Św. o godz. 10.00. Serdecznie
zapraszamy. 
6. Prasa katolicka wyłożona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do
skarbony. „Jaś i Ola” oraz „Dominik” dla dzieci. 
7. Chrzty w naszej parafii w ostatnią niedzielę października. Proszę  o wcześniejsze
sporządzenie aktu chrztu. 
8. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na ławki wkoło kościoła w kopertach –
300. Razem na ten cel mamy 24771 zł. 
9. Proszę o powolne sprzątanie mogił na cmentarzu. Przypominam o segregacji śmieci. 
Przyjmujemy już na zdrowaśki roczne w zakrystii. 30 zł od duszy. 
10. Są już do nabycia znicze „Caritas”. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na organizację
przez „Caritas Diecezji Łomżyńskiej” wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Znicze
sprzedaje Pan Kościelny w wyjściu z kościoła po prawej stronie w naszej kotłowni. Można
również u niego nabyć kalendarze rolników w cenie 25 zł.   
Nabożeństwa Żałobne i Intencje Mszalne w tym tygodniu
 Poniedziałek - 
Godz. 7.00 Naboż. Żałobne + Eugeniusza Nowaka w 1 r. śm.        
Godz. 16.30. +Sabinę Jastrzębską (gr.) 
Godz. 16.30. Naboż. Żałobne + Celinę Jabłonka ze Smolech. 
 Wtorek
Godz. 7.00. Naboż. Żałobne + Franciszka Malca w 1 r. śm. Jana, Władysławę i Mieczysława
Malców.
Godz. 7.00. + Janine Łapińską w 1 r. śm. - poza parafią
Godz. 16.30. +Sabinę Jastrzębską (gr.) 
Godz. 16.30. + Mariannę Tyl w 1 r. śm. + Mirosława Tyla. - poza parafią
 Środa
Godz. 7.00. Naboż. Żałobne + Helenę, Edwarda i Stanisława Wagnerów.  
Godz. 16.30. +Sabinę Jastrzębską (gr.) 
 Czwartek
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Godz. 7.00. Nab. Żałobne + Bogdana Sawickiego od siostry Lucyny z rodziną.      
Godz. 10.00. W intencji społeczności naszego Gimnazjum z okazji Święta Szkoły i za + Ks.
Antoniego Warakomskiego w 40 r. śm.  
Godz. 16.30. +Sabinę Jastrzębską (gr.) 
 Piątek  
Godz. 7.00. Nab. Żałobne + Kazimierza Kurowskiego w 3 r. śm.    
Godz. 16.30. +Sabinę Jastrzębską (gr.)
 Sobota  
Godz. 7.00. +Sabinę Jastrzębską (gr.) 
Godz. 16.00. – Różaniec bez Mszy Świętej  
Godz. 17.00. Ślub: Świerżyńska Karolina i Daniszewski Rafał. 
Godz. 17.00. Ślub: Sylwia Pasztaleniec i Rafał Piotrowicz.   
 Niedziela
Godz. 9.00 + Zdzisława Morawskiego w 5 r. śm. i za rodziców z obojga stron.       
Godz. 9.00.  O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski dla członkiń K. R. z Króli Małych i ich
rodzin i za zmarłych z tych rodzin.  
Godz. 11.30. + Sabinę Jastrzębską (gr.)   
Godz. 11.30. +Mariana Latuszek w 9 r. śm. + Eugeniusza Piotrak. 
Godz. 17.00 + Mirosławę Litwa w 14 r. śm.  

W tym tygodniu zmarła + Celina Jabłonka lat 83 pochodząca ze Smolech. Pogrzeb odbył się
21.X. w parafii Białośliwie. Nab. Żałobne w naszym kosciele za byłą parafiankę będzie
odprawione jutro o godz. 16.30. /x3 wieczny odpoczynek.
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