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1. Świętujemy dziś Trzecią Niedzielę Adwentu. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest
na dobudowanie Diecezjalnego Centrum Młodzieży w Staré Vsi nad Ondřejnicí. Dziękujemy
za każdy dar.
2. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
• w poniedziałek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy;
• we wtorek – wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
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. Ukazał się nowy numer czasopisma parafialnego Nasza Rodzina Parafialna.
5. W poniedziałek dopołudnia księża odwiedzą chorych, których nie odwiedzają co miesiąc. Swoich
chorych możecie zgłaszać najpóźniej dziś, dzwoniąc pod numer 596 314 455.
6. W czwartek o godz. 19:00 zapraszamy do domu katechetycznego wszystkich chętnych
pogłębiania swojej wiary w ramach spotkań Religii dla zaawansowanych.
7. W przyszłą niedzielę będzie od godz. 15:00 nabożeństwo pokutne a po nim będą obecni obcy
spowiednicy. Ci będą obecni także w poniedziałek i wtorek. Rozszerzona możliwość spowiedzi
przedświątecznej w naszym kościele będzie od 16.12. do 21.12. w godzinach przed- i
popołudniowych. Szczegółowy rozpis jest opublikowany w czasopiśmie parafialnym i będzie w
galbotkach oraz na webie parafialnym. Prosimy, skorzystajcie z tych okazji i nie odkładajcie
spowiedzi na ostatnią chwilę.
8. Światło Betlejemskie przyjedzie do Karwiny w sobotę o godz. 10.01 pociągiem osobowym
z Bogumina. W kościele parafialnym będzie ono dostępne od niedzieli 19.12. do 23.12. w ciągu
całego dnia między nabożeństwami oraz 24.12. od godz. 9:00 do 12:00.
9. W przyszłą niedzielę podczas mszy św. o godz. 9:00 i 10:30 będą parafii przedstawione dzieci,
które w czerwcu po raz pierwszy przyjmą Komunię Świętą.
10. Na stoliku w nawie głównej kościoła są kopie Listu do chorych, którego adresatem są osoby,
które już nie mogą osobiście uczestniczyć we mszy św. w kościele. Prosimy o zabranie go chorym
w waszych rodzinach lub okolicy.
11. 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).
12. 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.

