 W środę, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Matki
wszystkich Kościołów świata.
 W piątek, 11 listopada przypada 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie i tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali
życie w Jej obronie. Msze Święte w naszym kościele o godz. 6.30, 7.30, 9.30 i 18.00. Tego
dnia ks. Biskup udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych i innych form pokuty.
 Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu
Miłosierdziu. W naszym kościele wypominki roczne w niedzielę przed Mszą Świętą o godz.
9.30, a dzisiaj przed Mszami Świętymi i o godz. 16.00 wypominki oktawalne. Msza Święta
za zmarłych polecanych w wypominkach oktawalnych w dni powszednie do środy
włącznie o godz. 18.00, a dzisiaj o godz. 16.30.
 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 Niedzielę 13 listopada, swoje imieniny będzie obchodził Ksiądz Proboszcz Kanonik
Stanisław Łyp. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach, aby dobry Bóg darzył Go obficie swoim
błogosławieństwem, zdrowiem a Święty Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.
Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Księdza Proboszcza w Niedzielę o godz.
9.30.
 W Niedzielę za tydzień będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Tego dnia prosimy o ofiary do puszek na Pomoc Kościołowi
w Potrzebie.
 20 listopada br. obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Do tego wydarzenia przygotujemy się przez 9-dniową nowennę, która
rozpocznie się w piątek, 11 listopada (w Święto Niepodległości) i potrwa do soboty,
19 listopada. W samą uroczystość odczytamy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i
Pana.
 W piątek o godz. 19.00, w sali plebanii odbędzie się spotkanie formacyjne dla kobiet.
 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.
 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.
 19 listopada o godz. 16.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej Będzin Arena jest organizowany
Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z okazji 100 rocznicy
przyłączenia Śląska do Polski - wstęp wolny. Koncert jest współorganizowany przez naszą
diecezję przy okazji obchodów jubileuszu jej 30-lecia.
 Prosimy o korzystanie z sakramentu pokuty przed Mszami Świętymi.
 Fundacja Pomoc Opiekunom udziela bezpłatnej konsultacji na temat świadczeń
i programów pomocowych, z jakich mogą skorzystać: osoba niepełnosprawna wymagająca
opieki oraz jej opiekun. Telefon 737-181-190.
 Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w minionym tygodniu na oratorium, które wyniosły:
100 zł – Państwo Maria i Bogusław; 100 zł – Pani Marianna; 50 zł – Pani Alina.
 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, wtorek i czwartek 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.

