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W dzisiejszej Ewangelii uboga wdowa oddaje Bogu wszystko, co posiada
na swe utrzymanie. Tylko głęboka wiara i ufność mogły ją skłonić do tego
hojnego gestu, który przyciągnął uwagę Jezusa. Na początku tej Eucharystii
obudźmy w sobie świadomość, że Jezus oddaje swoje życie za każdego
z nas i zaprasza nas do hojnej odpowiedzi.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na remont Krypty Katedry.

_______________________________________

Od wtorku w salce katechetycznej można zamawiać /na razie/ tylko Msze św. jubileuszowe,
ślubne oraz I rocznice śmierci. Msze św. zamawiamy w godzinach kancelaryjnych
nie zamawiamy Mszy św. telefonicznie.
We wtorek Msze św. zamawiamy od 7.00 do 10.30 oraz od 15.00 do 16.30
w piątek zamawiamy Msze św. tylko od 7.00 do 8.30.
Przy zamawianiu Mszy św. prosimy zachować dystans oraz zakryć usta i nos.
Można również składać dobrowolne ofiary za ławki.
W czwartek Święto Niepodległości zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00.
W sobotę Różaniec Fatimski:
I - cz. przed Mszą św. wieczorną,
II - cz. po Mszy św. wieczornej.
W przyszłą niedzielę w archidiecezji katowickiej przeżywać będziemy Dzień Muzyki Liturgicznej.
Módlmy się za wszystkich twórców muzyki sakralnej, organmistrzów
i organistów a szczególnie za naszych organistów: Sebastiana i Adama.
Przyszła niedziela to także Światowy Dzień Ubogich.
Parafia Podwyższenia Krzyża św. organizuje wyjazd do katowickiej katedry na beatyfikację
ks. Jana Machy. Zapisy w zakrystii, koszt 30 zł. Wyjazd z parkingu 20 listopada o godz. 9.00.
Biuro Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Torunia na 30 - lecie Radia Maryja w dniu 4 grudnia.
Zapisy w zakrystii lub tel. 32 210 56 63 lub 536 601 452.
"Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się 15 listopada (poniedziałek),
początek Mszą Świętą o godzinie 18:00. Tym razem prosimy o zabranie ze sobą świec z okapnikiem
lub wkładów do zniczy.”
Rekolekcje dla związków niesakramentalnych odbędą się w domu rekolekcyjnym Emaus
w Koniakowie w dn. 3-5 grudnia. Zapisy i szczegóły na str. Intr. http://www.emauskoniaków.pl/.
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej
parafii przed kościołem zbiórka na pomoc kościołowi
w potrzebie.

