Parafia Karwina – informacje
2 stycznia 2022
1. Świętujemy dziś Drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim.
2. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
• w czwartek – uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. będą w środę o godz. 18:00 (cz)
i w czwartek o godz. 8:00 (cz) i 18:00 (pl). Podczas każdej mszy księża będą
błogosławić wodę, kadzidło, kredę i złote przedmioty. Wodę i złoto niech każdy
przyniesie z domu. Pamiętajmy, że jest to uroczystość ze wskazanym udziałem
we mszy świętej.;
• w niedzielę – święto Chrztu Pańskiego, którym kończymy okres Narodzenia Pańskiego.
3. W tym tygodniu przeżywać będziemy 1. piątek miesiąca. Odwiedziny chorych oraz nabożeństwa
będą jak zwykle. Po wieczornej mszy św. zapraszamy wszystkich na adorację, w ramach której
będzie słowo wiodące i możliwość trwania w cichej modlitwie do godz. 21:00.
4. Wszystkich ministrantów zapraszamy na pierwsze tegoroczne spotkanie ministrantów w piątek
o godz. 16:30.
5. Komitet organizacyjny balu parafialnego spotka się w piątek o godz. 19:00 na plebanii.
6. Ranna msza św. w sobotę odprawiona będzie w intencjach złożonych przy ołtarzu Matki Bożej
Frysztackiej. Przed mszą, od godz. 7:15 pomodlimy się wspólnie różaniec.
7. Scholička, schola i chór kameralny zapraszają na wspólne kolędowanie do kościoła parafialnego
w przyszłą niedzielę o godz. 15:00.
8. W tych dniach przebiega tradycyjna Kwesta Trzech Króli. Również w tym roku jest kilka form
wsparcia tej kwesty. Wszystkie są przejrzyście opisane na plakacie w gablotce. W naszym
kościele, na bocznym ołtarzu, znajduje się stała skarbonka, a to aż do 16.01.
9. Gdyby ktoś chciał w styczniu zaprosić księży do siebie na kolędę, czyli błogosławieństwo domu,
prosimy o pozostawienie kontaktu na plebanii albo skontaktowanie się z którymś z księży.
10. Osoby, które w 2021 roku przekazały swój dar na konto parafialne a które by chciały dostać
potwierdzenie o darze, aby mogły dokonać odliczeń podatkowych, prosimy o posłanie swoich
danych (imię, nazwisko, adres, rodné číslo, ew. IČ i DIČ) na e-mail: rkf.karvina@doo.cz.
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.
12. Już teraz informujemy, że letni obóz parafialny dla dzieci odbędzie się w terminie 09.16.07.2022. Szczegółowe informacje będą podane później.

