 We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień,
w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych
i Błogosławionych, którzy wraz z Chrystusem królują w niebie. Prośmy ich o pomoc
i wstawiennictwo. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Msze
Święte w naszym sanktuarium o godz. 6.30, 7.30, 9.30 i 18.00. Zadbajmy o groby naszych
bliskich, niech będzie to wyraz naszej pamięci i szacunku wobec tych, którzy nas wyprzedzili
w drodze do wieczności.
 W środę, 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Zapraszamy na Msze Święte tego dnia o godz. 6.30, 7.30 i 18.00. Naszą modlitwę za
zmarłych polecanych w wypominkach oktawalnych, będziemy ofiarowali Panu Bogu od 2
do 9 listopada po Mszach Świętych o godz. 7.30 i 18.00, a w Niedzielę za tydzień
wypominki roczne przed Mszą Świętą o godz. 9.30, a o godz. 16.00 wypominki oktawalne.
 Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach oktawalnych w dni powszednie od
2 do 9 listopada o godz. 18.00, a w Niedzielę za tydzień o godz. 16.30. Można zabrać kartki
ze stolika przy wyjściu z kościoła, na których wypiszemy ich imiona i nazwiska.
 Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do
warunków odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak
przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa
w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 W tym tygodniu przypada pierwsza środa, pierwszy czwartek, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca.
 W I środę oddajemy cześć Przeczystemu Sercu św. Józefa. W I czwartek będziemymy
dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie.
 W I piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego
miłosierdzia. Szczególnie apelujemy do rodziców dzieci, które w tym roku przystąpiły do I
Komunii Świętej, aby pomogli dzieciom w odprawieniu 9-ciu pierwszych piątków
miesiąca.
 W I sobotę wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny szczególnie
podczas pierwszo-sobotniego nabożeństwa o godz. 17.00.
 Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.00 i jutro po Mszy Świętej wieczornej na ostatnie
nabożeństwa różańcowe. Ostatni różaniec dla dzieci w poniedziałek o godz. 16.30.
Różaniec jest również prowadzony w kościele przez Żywy Różaniec w dni powszednie po
porannej Mszy Świętej. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. We wtorek o godz.
17.00 w kościele różaniec do Matki Bożej Bolesnej.

 W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia w Rostock na północy Niemiec odbędzie się kolejne
Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę z Taize. Szczegółowe
informacje i zapisy do 15 listopada u ks. Szymona.
 Trwają także zapisy na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony na przełomie lipca i
sierpnia przyszłego roku. Szczegóły wyjazdu u ks. Szymona. Dzisiaj o godz. 19.00 spotkanie
organizacyjne dla zainteresowanych wyjazdem.
 W Bazylice na Świętym Krzyżu z piątku 25 listopada na sobotę 26 listopada odbędzie się
Ogólnopolskie Nocne Czuwanie Modlitewne w intencji Kościoła i Polski z udziałem między innymi - ordynariusza Diecezji Sandomierskiej bpa Krzysztofa Nitkiewicza.
Szczegółowy program czuwania na tablicach ogłoszeń. Dla chętnych będzie zorganizowany
grupowy wyjazd autokarem - serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Zapisy
w sklepiku parafialnym do 20 listopada. Istnieje możliwość dofinansowania tego wyjazdu dla
osób, które borykają się z trudnościami finansowymi.
 Już 8 listopada o godz.19.00 w Pałacu Kultury Zagłębia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie widowisko historyczne "Zagłębie dla Śląska!" którego współorganizatorem jest nasza
diecezja. Serdecznie zapraszamy. WSTĘP BEZPŁATNY po wcześniejszej rezerwacji.
 Prosimy o korzystanie z sakramentu pokuty przed Mszami Świętymi.
 Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w minionym tygodniu na oratorium, które wyniosły:
200 zł – Państwo Wojtycha; 200 zł – Pani Sabina; 160 zł – Róża św. Józefa.
 W sklepiku parafialnym można nabyć prasę katolicką, pamiątki, dewocjonalia, książki.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji tylko w ciszy od godz. 5.00
(w Niedzielę od 6.00) do 21.30, w czwartki od 22.00 do 23.00 – adoracja w intencji
kapłanów.
Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek, czwartek i piątek
bezpośrednio po Mszach Świętych. W uroczystości i święta kancelaria parafialna
nieczynna.

Wszystkim parafianom, solenizantom, jubilatom i naszym gościom, życzymy
obfitości Bożych darów i opieki Pani Fatimskiej.

