Parafia Karwina – informacje
19 grudnia 2021
1. Świętujemy dziś Czwartą Niedzielę Adwentu. Kolekta nadzwyczajna przeznaczona
na dobudowanie Diecezjalnego Centrum Młodzieży w Staré Vsi nad Ondřejnicí wyniosła
38 015 Kč. Dziękujemy za każdy dar.
2. Dziś o godz. 15:00 będzie nabożeństwo pokutne a po nim będzie możliwość spowiedzi.
Rozszerzona możliwość spowiedzi przedświątecznej będzie jeszcze do wtorku 21.12. zawsze
od godz. 9:30 – 12:00 i 15:00 – 18:00. Dziś, w poniedziałek i we wtorek będą obecni także obcy
spowiednicy. Prosimy, skorzystajcie z tych okazji i nie odkładajcie spowiedzi na ostatnią chwilę.
3. W tym tygodniu będzie kancelaria parafialna nieczynna. W razie potrzeby do nas dzwońcie.
4. We wtorek od godz. 17:00 będzie w kościele parafialnym zdobienie choinek i budowanie stajenki.
Zapraszamy wszystkich, kto chcieliby i mogliby pomóc.
5. W czwartek rano będzie msza św. dopiero o godz. 8:00 i będzie to ostatnie spotkanie w ramach
Rorat. Zapraszamy wszystkie dzieci.
6. Światło Betlejemskie będzie w naszym kościele do dyspozycji od dziś do czwartku 23.12. w ciągu
całego dnia między nabożeństwami oraz 24.12. od godz. 9:00 do 15:00.
7. W piątek wkroczymy w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek nabożeństw jest
na plakatach i na stronach internetowych. Zwracamy uwagę szczególnie na to, że w sobotę 25.12.
i niedzielę 26.12. nie będzie wieczornej mszy świętej.
8. Msza święta w piątek o godz. 15:00 będzie przeznaczona przede wszystkim dla rodzin z dziećmi.
Po tej mszy dzieci razem ozdobią choinkę w kościele ozdobami, które same zrobniły.
9. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas
wszystkich mszy św. będą małżonkowie mieli okazję do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
10. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w podziękowania personelowi karwińskich
oddziałów covidowych. Chcemy w tym staraniu dalej kontynuować. Prosimy więc parafian,
którzy chcieliby włączyć się w tę inicjatywę albo własnymi produktami, albo wsparciem
finansowym, by zgłosili się na plebanii.
11. Wszystkie dzieci od 1. do 5. klasy serdecznie zapraszamy na wyjazd weekendowy
organizowany przez naszą młodzież, który odbędzie się 03.-06.02.2022 (ferie półroczne). Link
do zgłoszeń można znaleźć na parafialnym facebooku i na plakacie. Tam też są szczegółowe
informacje. W razie jakichkolwiek pytań kontaktujcie się z osobami odpowiedzialnymi za wyjazd.

