 Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Naszą modlitwą
wspieramy chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary,
cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie także oddają życie. Niech nasza modlitwa wyprasza
im wolność w wyznawaniu wiary i wypełnianiu codziennych obowiązków. Ofiarami do puszki
wesprzyjmy Kościół w Potrzebie. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.
 Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle,
by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcamy, by włączać
się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych.
 We wtorek o godz. 19.00 w sali plebanii spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy św. Ojca Pio.
 W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Jest to zarazem święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po
Mszach Świętych przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.
 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. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar
modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.
 Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po Mszy Świętej wieczornej, w
sobotę nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski i z racji 19 –
dnia miesiąca będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Józefa.
 W każdy wtorek o godz. 17.00 w kościele odprawiany jest różaniec do Matki Bożej Bolesnej
(do Krwawych Łez Matki Bożej), na który serdecznie wszystkich zapraszamy,
a szczególnie członków Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.
 Zapraszamy również na codzienny różaniec po Mszy Świętej porannej w kościele.
 "Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski". Czuwanie modlitewne odbędzie się 25.11.22 u
św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęcie o godz. 21.00, zakończenie o godz.
3.30.
 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 Czuwanie Modlitewne w intencji wynagradzającej i przebłagalnej za
znieważanie Krzyża Świętego w Polsce. Modlitwy zanoszone będą przy relikwiach Krzyża
Świętego za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Razem z Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej
serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie. Szczegółowy
program czuwania na tablicach ogłoszeń i w sklepiku parafialnym, tam też można zapisać się
na wyjazd 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.
 20 listopada o godz. 19:00 w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu
odbędzie się koncert pt. Laudate Dominum.
 Prosimy o korzystanie z sakramentu pokuty przed Mszami Świętymi.
 Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w minionym tygodniu na oratorium, które wyniosły:
300 zł – Państwo Agata i Krzysztof; 500 zł – Pani Danuta; 100 zł – Pani Irena Kimla; 200 zł –
Pani Maria.
 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 i piątek
po Mszach Świętych. W uroczystości i święta kancelaria parafialna nieczynna.

Wszystkim parafianom, jubilatom, solenizantom i naszym gościom życzymy
wrażliwości na Boże natchnienia, odwagi w dawaniu świadectwa wiary
w codziennym życiu oraz opieki Pani Fatimskiej na każdy dzień.

