Parafia Karwina – informacje
14 listopada 2021
1. Świętujemy dziś 33. niedzielę zwykłą. Dziś od godz. 15:00 zapraszamy pod krzywy kościół na parafialne
Puszczanie latawców. W programie będzie między innymi konkurs o najładniejszego latawca.
Przygotowany będzie także mały poczęstunek.
2. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
• w środę – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;
• w niedzielę – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata;
• oraz inne msze wotywne.
3. Do końca listopada można, po spełnieniu warunków wytyczonych przez Penitencjarię Apostolską, zyskać
odpusty zupełne dla wiernych zmarłych. Szczegóły można znaleźć w listopadowym numerze Naszej
Rodziny Parafialnej oraz na parafialnych stronach internetowych.
4. Dziś o godz. 12:25 na ČT2 będzie premiera filmu dokumentarnego pt. „Kouzelná moc zvonů” o naszych
karwińskich dzwonnikach. Powtórka programu będzie w poniedziałek o godz. 13:55.
5. W środę o godz. 17:00 nasi dzwonnicy rozbrzmią dzwony z okazji 32 rocznicy upadku reżimu
komunistycznego i wykroczenia do wolnego społeczeństwa.
6. W czwartek zapraszamy wszystkich na 19:00 do domu katechetycznego na Religię dla dorosłych.
7. Na piątkową wieczorną mszę zapraszamy przede wszystkim dzieci. Po mszy będzie dla nich w domu
katechetycznym przygotowany mniej więcej godzinowy program.
8. W sobotę o godz. 12:00 zawrą małżeństwo sakramentalne pan inż. Marcel Ferenc i pani Markéta Ferencová,
oboje z Karwiny.
9. Muzycy naszej parafii serdecznie zapraszają na koncert muzyki sakralnej dziś o godz. 16:00 w kościele
Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim Cieszynie. W przyszłą niedzielę o godz. 15:30 będzie
w naszym kościele już tradycjyny koncert Ku czci Chrystusa Króla.
10. W naaszej parafii dalej przebiega proces synodalności. Niektóre nasze wspólnoty już włączyły się w ten
proces, niektóre może jeszcze nie znalazły odwagi albo dopiero podejmują decyzję. Tak czy tak
zaproszenie jest aktualne dla wszystkich wspólnot czy grup, które w naszej parafii się spotykają w różnych
celach. Informacje i materiały ma do dyspozycji Danka Szajter. Tzch zaś, którzy nie chcą się dołączyś
prosimy, by na pewno modlili się za ten proces w Kościele. Możemy tak zrobić zaraz teraz, po
błogosławieństwie, śpiewając pieśń na zakoćczenie. Modlitwa jest na kartkach w ławkach.
11. Ze względu na sytuację epidemiologiczną doszło do zmiany programu BISCUPu. Będzie tylko w sobotę
20.11. Początek rejestracji jest o godz. 8:00 w Gimnazjum Biskupim w Ostrawie, zakończenie mszą św. o
godz. 16:00 w Ostrawie-Pustkowcu. Potem jest możliwość udziału w projekcie GODZONE w RT Torax
arenie w Porębie. Więcej informacji na diecezko.ddo.cz . Przy rejestracji trzeba pokazać zaświadczenie o
negatywnym teście wykonanym przez certyfikowany ośrodek (obowiązuje także osoby zaszczepione).
12. Gdyby ktoś z parafian chciał podarować choinki bożonarodzeniowe do naszych kościołów, proszony
jest o kontaktowanie się z Tomášem na plebanii.

