Parafia Karwina – informacje
5 grudnia 2021
1. Świętujemy dziś Drugą Niedzielę Adwentu.
2. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
• we wtorek – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła;
• w środę – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte będą
o godz. 8:00 (pl) i 18:00 (cz). Pamiętajmy, że jest to uroczystość ze wskazanym
udziałem we mszy świętej.
3. W naszej parafii obowiazują następujące obostrzenia:
Na czas nabożeństw w kościele trzeba mieć założony respirator, przy wejściu do kościoła
wydezynfekować i zachowywać odstępy. Na wszystkich innych spotkaniach parafii (np.
spotkania wspólnot), w których bierze udział więcej niż 20 osób, mogą być tylko osoby
zaszczepione i te, które w ostatnich 180 dniach przeszły przez Covid-19. Na lekcjach religii
w domu katechetycznym dzieci powinny mieć założone maseczki. Prosimy wszystkich
parafian, którzy nie czują się dobrze i obserwują na sobie objawy choroby układu odeechowego,
by zostali w swoich domach.
4. Już sprzedano 100 biletów na XVI Bal Parafialny, który odbędzie się w sobotę 29.01.2022 w Domu
Przyjaźń. Ponieważ obostrzenia rządowe w tej chwili uniemożliwiają obecność większej ilości
osób, dziś i w przyszłą niedzielę od godz. 8:15 do 10:30 przyjmujemy na plebanii już tylko
rezerwacje.
5. Wszystkie dzieci zapraszamy na wspólną drogę do Betlejem na Roratach. Są w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki o godz. 6:50. Prosimy dorosłych, by nosili swoje świece, dla dzieci będą
świeczki do dyspozycji w kościele.
6. Intencje mszalne na 1. półrocze 2022 roku można zapisywać w godzinach urzędowych kancelarii
parafialnej.
7. Spotkanie organistów naszej parafii odbędzie się w środę o godz. 19:00 na plebanii.
8. Spotkanie formacyjne akolitów będzie w czwartek o godz. 19:00 na plebanii.
9. Pragniemy ponownie jedną choinkę w kościele zostawić dla dzieci. Prosimy więc, by dzieci
w domu zrobiły jakąś ładną ozdobę choinkową i przyniosły ją albo na ostatnie roraty (23.12.
o 8:00), albo na „pasterkę dla dzieci” (24.12. o 15:00).
10. W poniedziałek 13.12. dopołudnia księża odwiedzą chorych, których nie odwiedzają co
miesiąc. Swoich chorych możecie zgłaszać najpóźniej w niedzielę 12.12., dzwoniąc pod numer 596
314 455.
11. Pragniemy w ramach starań adwentowych w imieniu parafii każdy tydzień podziękować
jakimś drobnym upominkiem personelowi oddziałów covidowych w szpitalach karwińskich.
Podziękowanie mogłoby mieć postać domowych wypieków (słodkich i słonych), obrazków od
dzieci itp. Prosimy więc parafian, którzy chcieliby włączyć się w tę inicjatywę albo własnymi
produktami, albo wsparciem finansowym, by zgłosili się na plebanii.
12. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na dobudowanie Diecezjalnego Centrum
Młodzieży w Staré Vsi nad Ondřejnicí. W związku z tym do nas biskup Martin wysyła
następujący list:

