 Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po
Mszach Świętych przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi
Chrystusowi Królowi Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju
ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić
zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię
Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do
jakiegokolwiek grzechu.
 Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym.
Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród
młodych katolików. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach.
 Dziś 3. Niedziela listopada – Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach wypadków Drogowych.
Zachęcamy do modlitwy za tych, którzy zginęli na drogach lub zostali poszkodowani oraz za
ich bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste.
 Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny. Tradycja przekazuje, że Maryja została jako dziecko przedstawiona w świątyni i
przy niej wzrastała. Dla nas Matka Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem życia
poświęconego Bogu.
 We wtorek po Mszy Świętej o godz. 18.00 comiesięczne nabożeństwo za wstawiennictwem
św. Rity – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych, a po nim poświęcenie róż.
 W środę o godz. 18.00 comiesięczna Msza Święta Grupy Modlitwy Ojca Pio,
a po niej nabożeństwo.
 W czwartek, po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy mężczyzn na Różaniec, który
odbędzie się naszym w kościele.
 W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
W pierwszą niedzielę Adwentu podczas pierwszej Mszy Świętej poświęcimy wieniec
adwentowy i opłatki wigilijne, które będzie można nabyć w sklepiku parafialnym przez
wszystkie niedziele Adwentu.
 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 Górn. Rozpoczęcie o godz. 21.00, zakończenie o godz. 3.30.
 Trwają 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. Szczegółowy program czuwania na tablicach ogłoszeń
i w sklepiku parafialnym, tam też można zapisać się na wyjazd do 20 listopada.
 Dzisiaj 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:
100 zł – Państwo Barbara i Jacek; 100 zł – Pani Wiktorczyk; 200 zł – Pani Halina. W 3.
Niedzielę miesiąca sprawujemy Eucharystię o godz. 11.00 w intencji dobroczyńców
i ofiarodawców. Szczególnie dziękujemy Wojownikom Maryi, którzy bezpłatnie podjęli się
remontów. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem wasze zaangażowanie,
modlitwę i hojność.
 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.

