Parafia Karwina – informacje
31 października 2021
1. Świętujemy dziś Rocznicę poświęcenia kościoła własnego.
2. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
• w poniedziałek – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. z uroczystości będą w niedzielę
o godz. 18:45 (cz) oraz w poniedziałek o godz. 7:00 (cz), 8:00 (pl), 17:00 (cz)
i 18:00 (pl). Przypominamy, że jest to uroczystość ze wskazanym udziałem
we mszy świętej;
• we wtorek – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. będą o godz. 8:00 (cz)
i 18:00 (pl);
• w czwartek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa;
• oraz inne msze wotywne.
3. Pamiętajmy o możliwości uzyskania w tych dniach odpustów zupełnych dla dusz w czyśćcu:
a) 01.11. popołudniu i 02.11. przez cały dzień trzeba dla uzyskania odpustów odwiedzić
jakikolwiek kościół a oprócz spełnienia czterech zwykłych warunków (spowiedź, Komunia
św. wykluczenie od jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkchiego i modlitwa w papieskich
intencjach) odmówić w kościele Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary.
b) W dniach od 02 do 08.11. można także uzyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu po
spełnieniu trzech zwykłych warunków i odwiedzeniu cmentarza, gdzie się, choćby w duchu,
pomodlimy za zmarłych
4. Dorosłych, którzy chcieliby przygotowywać się do przyjęcia sakramentów, a którzy jeszcze nie
są umówieni z ks. Dawidem, zapraszamy na spotkanie w poniedziałek o godz. 18:00 na plebanii.
5. W tym tygodniu przeżywać będziemy 1. piątek miesiąca. Odwiedziny chorych oraz nabożeństwa
będą jak zwykle. Po wieczornej mszy św. zapraszamy wszystkich na adorację, w ramach której
będzie słowo wiodące i możliwość trwania w cichej modlitwie do godz. 21:00.
6. W tym tygodniu będzie pierwsza sobota miesiąca. Od godz. 7:15 pomodlimy się wspólnie
różaniec. Ranna msza św. będzie odprawiona w intencjach złożonych przy ołtarzu Matki Bożej
Frysztackiej.
7. Tradycyjne nabożeństwa zaduszne na cmentarzach karwińskich będą w przyszłą niedzielę od
godz. 14:00. W Karwinie-Dołach będzie nabożeństwo bezpośrednio po dopołudniowej mszy
świętej.
8. Prosimy rodziców dzieci, które w ostatnich latach przyjęły Pierwszą Komunię, by popatrzyli
w domach, czy przypadkowo nie mają czeskiego podręcznika dla 3 klasy „Bůh k nám přichází”.
Jeśli taki znajdziecie, prosimy o jego przyniesienie do zakrystii lub na plebanię. Są potrzebne dla
dzieci w tym roku.

