Parafia Karwina – informacje
9 stycznia 2022
1. Świętujemy dziś święto Chrztu Pańskiego, którym kończymy okres Narodzenia Pańskiego,
a rozpoczynamy okres zwykły.
2. Scholička, schola i chór kameralny zapraszają dziś o godz. 15:00 na wspólne kolędowanie do kościoła
parafialnego.
3. Biblioteka parafialna jest od dziś ponownie czynna. Otwarta będzie każdą niedzielę od godz. 8:15 do
9:00 i mniej więcej 15 minut po skończeniu drugiej dopołudniowej mszy świętej.
4. W tych dniach przebiega tradycyjna Kwesta Trzech Króli. Również w tym roku jest kilka form
wsparcia tej kwesty, między innymi przebiega tradycyjna forma kolędowania w ulicach miasta.
Wszystkie informacje są przejrzyście opisane na plakatach w gablotce. W naszym kościele,
na bocznym ołtarzu, znajduje się stała skarbonka, a to aż do 16.01.
5. Parafialna Rada Ekonomiczna spotka się w środę o godz. 19:00 na plebanii.
6. 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.
7. 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.
Potwierdzenia będą do dyspozycji od 23.01.
8. Ze względu na aktualny rozwój sytuacji pandemicznej komitet organizacyjny balu parafialnego
podjął decyzję, że bal planowany na 29.01.2022 się nie odbędzie. Kupione bilety można będzie
zwrócić, zyskując 100% rekompensatę, w niedzielę 23.01.2022 na plebanii po skończeniu obydwu
dopołudniowych mszy świętych.
9. W sobotę odbędzie się tradycyjna Wspinaczna na Łysą Górę. Zbiórka jest o godz. 9:30 w Ostrawicy
na moście. Dla tych, którzy chcą jechać wspólnie pociągiem, zbiórka będzie o godz. 7:35 na dworcu
kolejowym w Karwinie. Przewidywany powrót jest około godz. 19:00 na dworzec kolejowy w
Karwinie. Trzeba się dobrze ubrać, mieć porządne obuwie turystyczne i wyposażyć się w coś do
jedzenia i picia, legitymację ubezpieczenia, ewentualnie jakąkolwiek legitymację z podanym wiekiem
i zdjęciem oraz 300 Kč na pociąg i ewentualną przekąskę na szczycie. Na wspólne spotkanie cieszą się
nasi ministranci.
10. Jeszcze są wolne miejsca na wyjazd weekendowy dla dzieci od 1. do 5. klasy, który odbędzie się w
czasie ferii półrocznych. 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.
11. Już teraz informujemy, że letni obóz parafialny dla dzieci odbędzie się w terminie 09.-16.07.2022.
Szczegółowe informacje będą podane później.
12. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na remonty w parafii. Przed nami jest kilka
potrzebnych remontów i już teraz trzeba na nie uzbierać finanse. Kolekta na remonty będzie (o ile w
ogłoszeniach nie zabrzmi inaczej) zawsze 3. niedzielę miesiąca.
13. Słówko dla dzieci będzie z powodu pandemii w kaplicy Panny Marii Frysztackiej, każdą niedzielę
po mszy o godz. 9.00
14. Prosimy wszystkie dzieci, że by podczas śpiewu końcowej pieśni przyszli po indywidualne
błogosławieństwo – krzyżyk.

