Parafia Karwina – informacje
7 listopada 2021
1. Świętujemy dziś 32. niedzielę zwykłą.
2. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
• we wtorek – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
• w środę – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;
• w czwartek – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa;
• w piątek – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika;
• w sobotę – wspomnienie św. Agnieszki Czeskiej, dziewicy;
• oraz inne msze wotywne.
3. Pamiętajmy o możliwości uzyskania przez cały listopad odpustów zupełnych dla dusz w czyśćcu:
a) Odpust zupełny, który standardowo można zyskać, nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych
w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada, przy czym dni te
są dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych i mogą być od siebie oddzielone. Oprócz
odwiedzenia cmentarza trzeba spełnić cztery zwykłe warunki (spowiedź, Komunia św. wykluczenie
od jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego i modlitwa w papieskich intencjach).
b) Osoby starsze, chore i/lub objęte kwarantanną, które z poważnych powodów nie mogą opuścić domu,
mogą uzyskać odpust zupełny w domu przed obrazem Jezusa lub Matki Bożej, jeśli tylko łącząc się
duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz wykluczając wszelkie
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję, kiedy to tylko będzie możliwe, spełnić trzy
zwyczajne warunki, odmówią modlitwy za zmarłych (brewiarz, różaniec, koronkę, lektura Pisma) lub
wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
4. Ukazał się nowy numer czasopisma parafialnego Nasza Rodzina Parafialna, którego lekturę polecamy.
5. Dziś odbędą się tradycyjne nabożeństwa zaduszne na cmentarzach karwińskich. W Dołach będzie
nabożeństwo bezpośrednio po mszy świętej. Na cmentarzu w Mizerowie, Starym Mieście i nowym
cmentarzu w Raju od godz. 14:00. Na starym cmentarzu w Raju od godz. 15:00.
6. W śordę o godz. 9:00 zapraszamy wszystkich do kościoła parafialnego na mszę świętą za zmarłych
kapłanów z dekanatu Karwina.
7. Na piątek przypada dzień wzajemnych modlitw Seminarium Duchownego w Ołomuńcu i parafii
Karwina. Pamiętajmy więc w swoich modlitwach o klerykach przygotowujących się do życia i powołania
kapłańskiego.
8. Zachęcamy do modlitwy w intencji diecezjalnego spotkania młodzieży w Ostrawie, które odbędzie się w
weekend przed uroczystością Chrystusa Króla. Zgłosić mogą się wszyscy w wieku 15-26 lat. Na kartkach
przy wyjściu jest do dyspozycji modlitwa w intencji tego spotkania, jak również link do stron
internetowych.
9. Stowarzyszenie Stara Karwina organizuje w sobotę od godz. 8:00 „brygadę” w miejscu, gdzie stał kościół
św. Henryka w starej Karwinie. Trzeba wyciąć rośliny wiatrosiewne, trawę, przesadzić mniejsze drzewka.
Własny szpadel i wycinarka krzewów będą mile widziane. Bliższe informacje u Terki i Tomáša.
10. W przyszłą niedzielę od godz. 15:00 będzie przy krzywym kościele parafialne Puszczanie latawców. W
programie będzie między innymi konkurs o najładniejszego latawca. Przygotowany będzie także mały
poczęstunek.
11. Gdyby ktoś z parafian chciał podarować choinki bożonarodzeniowe do naszych kościołów, proszony
jest o kontaktowanie się z Tomášem na plebanii.

