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Fimm ára vígsluafmæli biskups
Þann 31. október 2020 er fimm ára vígsluafmæli Davids biskups
og við óskum honum hjartanlega til hamingju!

Frá vígslu Davids biskups 31. október 2015. Með honum á myndinni eru þáverandi sendiherra Páfagarðs á Norðurlöndum, msgr. Henryk Józef
Nowacki, sem og Pétur Bürcher, forveri hans í embætti, og biskupar Norðurlandanna.

David B. Tencer OFMCap. (f. 1963) er frá Slóvakíu og
tilheyrir reglu Kapúsínabræðra. Frá 2004 var hann skipaður
aðstoðarprestur í Maríusókn í Breiðholti í Reykjavík og hóf um
leið íslenskunám. Árið 2007 var hann skipaður sóknarprestur í
sókn heilags Þorláks á Reyðarfirði. Hann var vígður til biskups
við hátíðlega athöfn í Dómkirkju Krists konungs þann 31.
október 2015.
Í biskupstíð hans hefur ýmislegt gerst, ný kirkja hl. Þorláks
verið byggð á Reyðarfirði og sóknir hl. Jóhannesar postula á
Vestfjörðum (2016) og hl. Frans frá Assisi í Stykkishólmi (2018)
stofnaðar. Eftir að Margrétarsystur frá Mexíkó sneru aftur til
heimalands síns árið 2016 komu í þeirra stað Trúboðssystur
Krists konungs frá Póllandi árið 2019.
Einnig hafa komið hingað nýir pólskir prestar í biskupstíð
hans, séra Rafal Sikorski í Reykjavík og séra Edwin SłuczanOrkusz á Ísafirði, auk séra Metods Kozubik frá Tékklandi sem
kom hingað í stað séra Jozefs Leskovskí. Nýir sóknarprestar
hafa verið settir í embætti á Akureyri (séra Jürgen Jamin) og

sóknin stækkuð, í Stykkishólmi (séra Adam Antonowicz) og í
sókn hl. Jóhannesar Páls II páfa í Ásbrú (séra Mikołaj Kecik).
Við minnumst einnig hátíðarinnar miklu árið 2018 í tilefni af 50
ára afmæli Reykjavíkurbiskupsdæmis og 90 ára afmælishátíðar
Dómkirkju Krists konungs árið 2019.
Að sjálfsögðu gleymum við ekki öllum þeim fjölda ungmenna
og annarra sem biskup hefur veitt fermingarsakramentið á
liðnum árum, né heldur hirðisbréfum hans og prédikunum
sem hann hefur reglulega skrifað og sent prestunum og hjörð
sinni.
Tveir prestnemar eru nú í biskupsdæminu, þeir Piotr Majtyka
í Płock í Póllandi og Ricardo German frá Brasilíu, sem stundar
nám í prestaskóla á Írlandi.
Við þökkum David biskupi fyrir alla leiðsögn hans á þessum
árum og biðjum honum og biskupsdæminu Guðs blessunar í
framtíðinni. Ad multos annos!
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Allra heilagra messa
Stórhátíð 1. nóvember
Dagur allra heilagra er hátíðlegur helgi
dagur Kaþólsku kirkjunnar og er haldinn
árlega þann 1. nóvember. Dagurinn er
helgaður dýrlingum kirkjunnar, það er
öllum þeim sem hafa komist til himna. Hér
á Íslandi er allra heilagra messa skyldugur
messudagur hjá kaþólsku fólki, sem þýðir
að allir kaþólskir verða að sækja messu á
þeim degi, nema þeir séu löglega forfallaðir,
til dæmis vegna alvarlegra veikinda.
Við höfum öll „alhliða köllun til heilagleika.“
Hvað eigum við að gera til að komast í hóp
hinna heilögu á himnum? Við „verðum að
fylgja í fótspor Jesú og samræma okkur
ímynd hans, sem leitaðist við að gera vilja
Föðurins í öllu. Við verðum að fórna okkur
með allri verund okkar Guði til dýrðar
og þjónustunni við náungann. Á þennan
hátt mun helgi Guðs lýðs vaxa til mikillar
og góðrar uppskeru, eins og sést á svo
framúrskarandi hátt í lífi hinna fjölmörgu
dýrlinga í sögu kirkjunnar“ (Lumen
Gentium, 40).

Málverk af hinum heilögu eftir Fra Angelico.

Myndin er frá kirkjugarðinum að baki
Dómkirkju Krists konungs í Landakoti. Þar
hvíla biskupar, prestar og systur sem þjónað
hafa Kaþólsku kirkjunni hér á landi frá því
snemma á 20. öld. Að auki eru sérstakir
kaþólskir kirkjugarðar við Karmelklaustur í
Hafnarfirði og á Fáskrúðsfirði.

Allra sálna messa
Minningardagur 2. nóvember
Kirkjan heldur 2. nóvember minningardag allra trúaðra
sem farnir er af þessum heimi. Guðfræðilegur grundvöllur
þessarar hátíðar er kenningin um að sálunum, sem yfirgefa
líkamann án þess að vera fullkomlega hreinsaðar frá
venjubundum syndum eða hafa ekki fullkomlega bætt fyrir
fyrri misgjörðir, sé meinaður aðgangur að hinni dýrlegu sýn
og að hinir trúuðu á jörðinni geti hjálpað þeim með bænum
og ölmusugjöfum og alveg sérstaklega með messufórninni.
Kristnir menn hafa beðið fyrir látnum bræðrum sínum
og systrum frá upphafi kristninnar. Fornir helgisiðir og
áletranir á veggjum katakombanna vitna um fornar bænir
fyrir hinum dánu, jafnvel þótt kirkjan hafi þurft meiri tíma
til að þróa trausta guðfræði til að styðja við framkvæmdina.

Bæn fyrir hinum dauðu er í raun tekin að láni frá
gyðingdómi, eins og fram kemur í annarri Makkabeabók,
12:41-42. Í Nýja testamentinu biður Páll postuli um
miskunn handa vini sínum Ónesifórusi, sem látinn var,
(annað Tímóteusarbréf 1:18). Þeir Tertúllían og hl. Kyprían,
sem voru með hinum allra fyrstu kristnu höfundum, vitna
um reglulegt bænahald fyrir sálum látinna.
Nátengd þessum forna sið að biðja fyrir hinum dánu er trúin
á það ástand sem kallast hreinsunareldur. Nýja testamentið
vísar til hreinsunar trúaðra eftir dauðann. Til dæmis talar
heilagur Páll postuli um að komast af „en þó eins og úr eldi“
(fyrra Korintubréf, 3:15).
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Heimsæskulýðsdagurinn á Íslandi 2020

Dagana 19. og 20. september héldum við Heimsæskulýðs
daginn árið 2020 á Íslandi. Þetta var hin besta helgi og
pílagrímsferð með fermingarbörnunum okkar og eldri
unglingum og þetta var frábær viðburður!
Við byrjuðum í Úlfljótsvatni með því að heimsækja
krossinn sem var blessaður af hl. Jóhannesi Páli II
fyrir 30 árum í hirðisheimsókn hans til Íslands. Við
gengum að krossinum frá Úlfljótsvatnskirkju og báðum
krossferilsbænirnar. Síðan fórum við til hins forna
biskupsstaðar Skálholts þar sem Jón Arason biskup var
tekinn af lífi þann 7. nóvember árið 1550. Síðan skiptum
við okkur í vinnuhópa í kirkjunni og héldum hátíðarmessu.
Um kvöldið komum við aftur til Reykjavíkur þar sem
við héldum tilbeiðslustund ásamt möguleika á skriftum.
Kvöldinu lauk með leikjum, skemmtidagskrá og varðeldi.
Eftir sameiginlega bæn og morgunverð á næsta degi
(sunnudegi) tókum við þátt í heilagri messu í Dómkirkju
Krists konungs. Dagskránni lauk síðan með hádegismat
og brottför.
Það var mikil umbun og afar gleðilegt fyrir skipuleggjendur
að mörg ungmennanna spurðu hvort slíkur fundur yrði
haldinn á næsta ári og að þau vildu koma aftur. Svarið
var skýrt: Sá fundur verður ekki bara svona heldur verður
hann miklu betri!
Biskupinn okkar, David Tencer OFMCap., tilkynnti
dagsetningu og stað fyrir næsta Heimsæskulýðsdag sem
verður haldinn verður 11. og 12. september 2021 og hefst
í Viðey.
Einnig viljum við þakka Kirche in Not í Þýskalandi og
öðrum stuðningsmönnum sem gerðu okkur kleift að
skipuleggja þennan fund fyrir unglingana.
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Saga af trúboðinu
Eftir séra Diego Cano, IVE, trúboða í Tansaníu

Séra Diego Cano í hópi barna í Tansaníu.

Stundum held ég að menn skilji ekki vel starf trúboðans. Þetta er skiljanlegt vegna þess að trúboð er hluti af ráðgátu. Þar sem
trúboðspresturin tekur þátt í evkaristíunni tekur hann þátt í „leyndardómi trúarinnar“. Sumu fólk finnst að trúboðinn ætti að
„gera hlutina“ ... umfram allt að mati heimsins. Svo virðist sem gildi trúboðans sé mælt með því hve marga hluti, sýnilega hluti og
verk, helst félagsleg verk, hann vinnur.
Þegar einhver spyr hvað ég geri í Afríku svara ég því til að ég sé trúboði. Já, en hvað gerirðu? Það er bara það, ég er trúboði og
boða fagnaðarerindið eins og Kristur bauð fyrstu trúboðunum. Stundum horfir fólk áfram á mig svolítið vonsvikið ... því auðvitað,
aðeins frá sjónarhóli trúarinnar geta menn skilið að líf okkar er helgað þessu: Að boða fagnaðarerindið.
Við ættum aldrei að hugsa um að við þyrftum að velja á milli þess að boða fagnaðarerindið og vinna miskunnarverk. Við verðum
að gera annað án þess að vanrækja hitt og að vinna miskunnarverk ætti að vera leið til að boða fagnaðarerindið í verki.
Sem trúboða dreymir okkur einnig um skóla, barnaheimili og heimili fyrir fatlaða. En við vitum að allt er þetta gert til að sinna
Kristi í hinum fátæku og til að frelsa sálir sem flestra manna, til að vitna um kristið líf, og láta trú okkar koma fram í verkunum.
Þetta er leyndardómur trúarinnar! Þetta er leyndardómur trúboðslífsins, að sameinast Kristi í evkaristíunni, sem augu heimsins
skynja vart en auga Guðs sér mæta vel.
„Farið út um allan heim, og prédikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Sá sem trúir og skírist, mun hólpinn verða, en sá sem trúir
ekki, mun fyrirdæmdur verða“ (Mk 16:15-16).
Sjá myndband á slóðinni: https://www.youtube.com/watch?v=oIqGaw0Ckhs&feature=emb_title
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WORLD MISSION SUNDAY
Światowa Niedziela Misyjna

October 18, 2020
WeAreMissionary.org/wms
“Whom shall I send?” (Is. 6:8)
The Society for the Propagation of the Faith
Dzieło Rozkrzewiania Wiary

3

Söfnun vegna heimstrúboðsins /
Collection for the World Mission Sunday

4

Vegna samkomutakmarkana sem gilda eiga til 19. október hefur kirkjan sent frá sér eftirfarandi tilkynningu:
Vinsamlega athugið að söfnunarfé Heimstrúboðsdagsins, sem fram fer 17. og 18. október 2020,
má greiða inn á reikning 513-14-402966, kennitala 680169-4629.
Kærar þakkir!
The collection for the World Mission Sunday will be October 17-18, 2020.
You can pay into the account 513-14-402966, kennitala 680169-4629.
Thank you very much!

Bænarefni páfa í október og nóvember 2020
OKTÓBER
Hlutverk leikmanna í kirkjunni
Við biðjum þess að í krafti skírnarnáðarinnar geti leikmenn, sérstaklega konur, tekið aukna ábyrgð í kirkjunni.
NÓVEMBER
Gervigreind
Við biðjum þess að þróun í gerð vélmenna og gervigreind megi ávallt þjóna mannkyni til gagns.
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Spiritual Exercises for Women
in English

Embark On A Journey To Spiritual Freedom,
True Happiness, And Salvation
The Spiritual Exercises are for you
if you experience one or more of these situations
You Love God
and want To
Live Out His Will
You have great
desires for heaven
and to serve God
with your life: taking your God-given talents and
resources and using them for the promulgation of
the Gospel and the salvation of your soul. You’re
ready for closer intimacy with God.

Your Life Lacks
Purpose and You
Feel Like You’re
Wasting It
Things are not
lining up in your
life. It seems as if you missed a key point in your
life and now you’re stuck. You’re trying to get
the “basics” squared away but fear of making a
mistake keeps you from making any big moves.

Externally Things
Are Great,
But Something
Is Missing
All is well: prayer
life, family and
social life, career or studies, exciting opportunities
– but the idea that something is missing is
constantly occupying your moments of solitude
and silence. Is there something else?

You’re Frustrated
With Life and
In Need Of Help
Nothing in life
seems to have
meaning and you
are questioning what the point of anything is.
Family, friends, and colleagues have opposing
suggestions for solutions and you don’t know
what to do. Your faith is lacking.

When?
Thursday November 26th at 6:00 PM to
Sunday November 29th at 4:00 PM

Cost of Registration: 12.500 kr.
This includes: Transportation Hafnarfjörður-SkálholtHafnarfjörður, Meals and Accommodation

Where?
Skálholt, 801 Selfoss

For further information, contact
Fr. Adrian Horacio Cabaña
Phone: 554 70 10
Cell Phone: 697 84 71
Email: horaciocabania@ive.org

For Whom?
Open to all women aged 18 and above
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Útnefning séra Metods Kozubik
sem trúboða miskunnseminnar

Séra Metod með útnefningarskjalið frá Páfastóli.

Biskup David afhenti séra Metod tilnefningarskjalið á prestafundi 6. október sl.
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Nýr biskup vígður í Þrándheimi í Noregi
„Mikil ábyrgð – en líka forréttindi“
Dr. Erik Varden OCSO, ábóti, vígður biskup í Þrándheimi
Frans páfi skipaði 45 ára Norðmann biskup í Mið-Noregi,
en embættið hafði verið laust í 10 ár

Vígsluathöfnin fór fram laugardaginn 3. október sl. við
hátíðlega messu í hinni fornu Niðaróssdómkirkju í Þrándheimi
að viðstöddum norsku biskupunum tveimur, Bernt Eidsvig
Oslóarbiskupi og Berislav Grgic biskupi í Tromsö, en auk
þeirra var Czeslaw Kozon Kaupmannahafnarbiskup viðstaddur
vígsluna.
Bernt Ivar Eidsvig Oslóarbiskup, sem stýrði umdæminu sem
postullegur stjórnandi meðan biskupsstóllinn var laus, sagði
í fyrstu yfirlýsingu sinni þegar Varden hafði verið tilnefndur:
„Við erum mjög ánægð með að Mið-Noregur hefur nú
fengið annan yfirhirði. Séra Erik Varden er með trausta
guðfræðimenntun og mun sannarlega vera innblástur fyrir
hina trúuðu og prestana í umdæminu.“ Hann var sérstaklega
ánægður með það að tvö Trappistaklaustur hafa verið stofnuð
í Umdæminu – fyrir Sistersíensa-nunnur á eyjunni Tautra og
Trappista í Munkeby – sem með séra Erik Varden „eignast ekki
aðeins biskup, heldur bróður“.
Dr. Erik Varden ábóti fæddist árið 1974 í Noregi, stundaði
nám og lauk doktorsprófi í Cambridge og París og að loknu
námi árið 2002 gekk hann í Abbey of Mount Saint Bernard í
Leicestershire, Englandi. Eftir að hann vann heit sín árið 2007
lauk hann licentiats-námi í patristískri guðfræði við Pontifical

Oriental Institute frá 2009 til 2011, var skipaður yfirmaður árið
2013 í klaustri sínu og kjörinn ábóti þess í apríl 2015.
Í fyrstu yfirlýsingu sinni lýsir hinn nýskipaði biskup verkefni
sínu á eftirfarandi hátt: „Í heimi og á tímum sem einkennist
í auknum mæli af afskiptaleysi og tortryggni, vonleysi og
sundrungu, er það verkefni okkar að gera annan málstað að
okkar: Að benda á ljósið, sem ekkert myrkur fær sigrað, að
næra velvild og sátt, að vinna að samfélagi friðar sem byggir á
trausti, að bera því vitni að dauðinn hefur misst brodd sinn, að
lífið sé þroskandi og fagurt og göfgi þess friðhelg. Í þessu felst
mikil ábyrgð en einnig forréttindi – uppspretta umbreytandi
gleði.“
Prelatúran Þrándheimur (á latínu Praelatura Territorialis
Trudensis) er kaþólskt kirkjuumdæmi með aðsetur í
Þrándheimi. Alls skiptast 15.000 kaþólskir þar í fimm sóknir.
Hlutfall þeirra í heildaríbúafjölda er 2,2%.
Eftir afsögn Georgs Müller biskups árið 2009 var biskupsstóllinn
laus og biskupsdæminu stýrði síðan sem postullegur stjórnandi
Bernt Ivar Eidsvig Oslóarbiskup. Árið 2016 var hin nýreista
Dómkirkja Ólafs helga vígð í miðborg Þrándheims.
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– Símaskrá –
Október 2020
Dómkirkja Krists konungs
Hávallagata 14-16, 101 Reykjavík
Biskupsstofa
		
(Fax: 562 3878)
552 5388
Séra Patrick Breen			
848 2655		
552 5388
Séra Rafał Sikorski			
861 2043		
552 5388
Séra Jakob Rolland			
824 1464		
552 5388
Séra Metod Kozubík
618 9699		
552 5388
Teresusystur, Ingólfsstræti 12			
557 9799
Bókasafn og skrifstofa, Þorkell
863 2395		
552 7991
Bókhald, Nanna			
772 6924		
552 5388
Bókhald, Gunnar Örn		
895 8846		
552 5388
Skjalasafn, Steinvör		
662 1029		
552 5388
Márton Wirth organisti		
626 9165
Pólsku systur, Öldugötu 15				
552 5344
Nicolas Paz Baquero		
661 0625
Ivan Sović			
649 6198
		
+49 1520 9794952
Lorenz Kießig
Maríukirkja Raufarsel 8, 109 Reykjavík
Séra Denis O'Leary		
862 8246		

557 7420

St. Jósefskirkja Jófríðarstaðir, 220 Hafnarfjörður
Prestssetrið, Jófríðarstöðum				554 7010
Séra Adrián Horacio Cabaña IVE
697 8471
Séra Juan Carlos Escudero IVE
696 6366
Karmelklaustrið, Ölduslóð 37			
555 0378
Karmelklaustrið		
		
fax
555 0872
Maríusystur, Jófríðarstaðavegi 14
690 0532		
555 3140
690 9532
Systir Antipolo			
Systir Glorioso			
823 7896
Kirkja Hl. Jóhannesar Páls II
Keilisbraut 775, 262 Reykjanesbær–Ásbrú
618 5550
Séra Mikołaj Kecik			
Stykkishólmur, Austurgata 7, 340 Stykkishólmur
841 1571
Séra Adam Antonowicz		
Séra Hjalti Þorkelsson		
844 1763
Maríusystur, Austurgata 9				
Systurnar			822 8379
822 5888
Systir Pentecostés			
Jóhannesarkapella, Mjallargata 9, 400 Ísafjörður
Prestssetrið, sími og fax				
Séra Edwin Słuczan-Orkusz
823 0082
Péturskirkja, Eyrarlandsvegur 26, 600 Akureyri
		
659 1330		
Séra Jürgen Jamin
Karmelsystur, Álfabyggð 4,				
Systir Marselína			
895 1970
Systir Selestína			
894 1985

438 1070

456 3804

462 1119
461 2693

Þorlákskirkja, Kollaleiruklaustur, 731 Reyðarfjörður
Klaustrið og kirkja					471 1340
Séra Pétur Fintor OFMCap.		
849 8054
Séra Pétur Kováčik OFMCap.
857 1430
Br. Martin Turosak OFMCap.
		
773 8466
Kapellan á Egilsstöðum, Lagarási 18			
471 2727
Systir Victoria, Hjallavegi 7, 730 Reyðarf. 845 6263
•••

Episcopus
SER Mons. Dávid Tencer OFM.Cap.
Hávallagata 14, 101 Reykjavík 		

552 5388
897 8563

Episcopus emeritus
SER Mons. Peter Bürcher mgr.burcher@bluewin.ch
Hof 19, CH-7000 Chur, Switzerland 		
0041 81 258 60 00
Apostolic Nunciature
SER. Mons. James Patrick Green 		
(+46) 8 446 51 10
Svalnäsvägen 10, SE-182 63 Djursholm, Sweden
Netfang: nunciature@telia.com
Dómstóll
Bischöfliches Offizialat
(+49) 251 495 6022
Horsteberg 11, D-48143 Münster, Germany
Gregor Ewering		
ewering-g@bistum-muenster.de
offizialat@bistum-muenster.de
Dómstóll Reykjavík
Caritas Ísland
Michael Frigge, djákni, 782 6377, frigge@decode.is
Netföng
Hr. Dávid B. Tencer
biskup@catholica.is
x.adam1@wp.pl
Séra Adam		
Séra Denis		
seradenis@catholica.is
Séra Edwin		
ksedi70@mail.ru
Séra Hjalti		
hjaltith@web.de
Séra Horacio		
horaciocabania@ive.org
Séra Jakob		
serajakob@catholica.is
Séra Juan Carlos		
juancarlosescudero@ive.org
serajurgen@catholica.is
Séra Jürgen		
mer3.rivera@gmail.com
Séra Merkúríó		
mzkozubik@seznam.cz
Séra Metod		
mikolaj.kecik@gmail.com
Séra Mikolaj		
Séra Patrick		
serapatrick@catholica.is
Séra Pétur F.		
petofinto@gmail.com
serapetur@icloud.com
Séra Pétur K.		
x.ravsikorski@gmail.com
Séra Rafał		
Biskupsstofan		
catholica@catholica.is
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amfrigge@gmail.com
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karmelghj@yahoo.com
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karmelsystur@isl.is
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Maríusystur Hafnarfj.
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Fréttir af heimskirkjunni
Frans páfi sendir frá sér nýtt umburðarbréf
Frans páfi kynnti framtíðarsýn sína um að vinna bug á
vaxandi deilum og misskiptingu heimsins, sem kórónuveiran
hefur leitt í ljós, í nýju umburðarbréfi (e. Encyclical) Fratelli
tutti, sem birt var nýlega.
Í bréfinu, sem birt var 4. október, hvatti páfi fólk með góðan
vilja til að efla bræðralag með samræðum og að endurnýja
samfélagið með því að setja kærleikann til annarra framar
persónulegum hagsmunum.
Í öllu bréfinu lagði páfi áherslu á forgang kærleikans, bæði í
félagslegu og pólitísku samhengi.
„Fratelli tutti“, upphafsorð textans, þýðir „Allir bræður“ á
ítölsku. Orðin eru fengin úr skrifum heilags Frans frá Assisi,
sem páfi heiðraði í upphafi umburðarbréfsins og lýsti honum
sem „dýrlingi bróðurkærleikans“.
Páfinn sagðist vera sleginn yfir því að þegar heilagur Frans hitti egypska soldáninn Al-Kamil árið 1219 „hvatti hann til þess að
menn forðuðust alls konar andúð eða átök og að sýnd yrði auðmýkt og bræðralag og „undirgefni“ þeim sem ekki deildu sömu
trú.“
„Frans boðaði ekki stríð orða sem miðuðu að því að setja fram kenningar; hann dreifði einfaldlega kærleika Guðs ... Á þennan
hátt varð hann faðir allra og hvatti til framtíðarsýnar bróðurlegs samfélags,“ skrifaði páfi.
Frans páfi útskýrði að nýja umburðarbréfið hans væri samantekt á mörgum af fyrri hugleiðingum hans um bræðralag manna
og félagslega vináttu.
Fyrri umburðarbréf Francis páfa eru Laudato si’, gefið út árið 2015 og Lumen fidei, umburðarbréf sem Benedikt XVI hóf að
rita áður en hann lét af störfum sem páfi, og gefið var út árið 2013.

Vatíkanið kallar eftir „friðsamlegri og réttlátri
lausn“ kreppunnar í Hvíta-Rússlandi
Í nokkrar vikur hafa mótmælendur í Minsk krafist afsagnar
Lukashenko, sem hefur stjórnað landinu síðan 1994.
Mótmælin hófust eftir forsetakosningarnar 9. ágúst þar sem
Lukashenko lýsti yfir sigri með 80% atkvæða. Áskorandi hans,
Sviatlana Tsikhanouskaya, kvartaði til kosningastjórnar eftir
að hún sagði að hún hefði aðeins hlotið 10% atkvæða. Hún
óttaðist fangelsun og flúði síðan til Litháen.
Evrópuþingið hafnaði niðurstöðum kosninganna í HvítaRússlandi 17. september og samþykkti ályktun þar sem segir
að það muni ekki viðurkenna Lukashenko sem lögmætan
forseta þegar núverandi kjörtímabili hans lýkur 5. nóvember.
Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun
þar sem yfirvöld í Hvíta-Rússlandi eru hvött til að hefja viðræður við stjórnarandstöðuna og leyfa samkomu- og tjáningarfrelsi.
Ályktun Sameinuðu þjóðanna kom viku eftir að háttsettur embættismaður Vatíkansins átti fund með utanríkisráðherra
Hvíta-Rússlands í Minsk.
Í fjögurra daga ferð sinni til Hvíta-Rússlands fundaði Paul Gallagher erkibiskup með embættismönnum og kaþólskum
biskupum til að ræða framtíð kirkjunnar í landinu mitt í hinu pólitíska uppnámi.
Þegar samskiptaráðherra Vatíkansins við erlend ríki fundaði með biskupum í Hvíta-Rússlandi í sendiráði Páfagarðs í Minsk
þann 12. september, var Tadeusz Kondrusiewicz erkibiskup, forseti biskuparáðstefnu landsins, ekki viðstaddur þar sem yfirvöld
í Hvíta-Rússlandi hafa meinað honum að koma til landsins síðan 31. ágúst.
Kondrusiewicz erkibiskupi var vísað frá landamærunum 31. ágúst þegar hann reyndi að snúa aftur til Hvíta-Rússlands
eftir ferð til Póllands. Landamæraverðir sögðu erkibiskupnum að vegabréf hans væri „ógilt“. Hann áfrýjaði síðan til
innanríkisráðuneytis Hvíta-Rússlands en áfrýjun hans var hafnað.
Þá er greint frá því að yfir 10.000 manns hafi verið handteknir og þúsundir hafi sagt að þeir hafi sætt „grimmilegum
barsmíðum“.
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Undirbúningur hefst að nýju fyrir
Heimsæskulýðsdaginn í Portúgal
Undirbúningur næsta Heimsæskulýðsdagsins (World Youth
Day) er hafinn að nýju eftir að heimsfaraldurinn setti hann í
uppnám. Skipuleggjendur atburðarins í Lissabon í Portúgal
hófu störf á ný 5. september samkvæmt Vatíkanfréttum.
Américo Aguiar, aðstoðarbiskup í Lissabon og forseti
stofnunar WYD Lissabon 2023, sagði að Frans páfi fylgdist
með þróun mála.
Lissabon er 505.000 manna borg í um 120 km fjarlægð frá
Fatima, einum mest sótta pílagrímsstað Maríu í heiminum.

Í Portúgal er að finna mestu vikulega messusókn meðal ungs
fólks í Evrópu.
Upphaflega átti Lissabon-fundurinn að vera í ágúst 2022 en
Vatíkanið sagði í apríl að honum yrði frestað um eitt ár, fram í ágúst 2023.
Heimsæskulýðsdagurinn, sem venjulega er haldinn á þriggja ára fresti og laðar oft að milljónir ungmenna, var settur á fót af
Jóhannesi Páli páfa II árið 1985. Talið er að um 700.000 ungir kaþólikkar hafi verið viðstaddir síðasta fundinn í Panama.
Þema næsta Heimsæskulýðsdags er „María tók sig upp og fór með flýti,“ úr frásögn Lúkasarguðspjalls um heimsókn Maríu
meyjar til Elísabetar frænku sinnar eftir boðunina.

Úr Trúfræðsluriti Kaþólsku kirkjunnar (TKK)
Það er auðvelt að vera trúboði í hinum
vestræna heimi nútímans þar sem kristin
trú er ekki í hávegum höfð. Um leið og við
stígum út fyrir kirkjudyrnar erum þegar
á trúboðssvæði! Vissuð þið að kirkjan er
ekki til af öðrum ástæðum en að draga
fólk til Jesú Krists? Trúfræðsluritið hefur
margt að segja um trúboðshlutverk
kirkjunnar, en eftirfarandi málsgrein
gefur góða samantekt:
[851] „Hvatinn til trúboðs. Það er
af kærleika Guðs til allra manna að
kirkjunni á öllum tímum er gefin skyldan
og þrótturinn til að stunda trúboð sitt af
atorku: „Kærleikur Krists knýr oss“. Því
að Guð „vill að allir menn verði hólpnir
og komist til þekkingar á sannleikanum“.
Guð vill að allir menn verði hólpnir fyrir
þekkingu á sannleikanum. Hjálpræðið er
að finna í sannleikanum. Þeir sem hlýða
hvatningu Anda sannleikans eru þegar á
leið til hjálpræðis. En kirkjan, sem falinn
er þessi sannleikur, verður að fara út til
að uppfylla löngun þeirra og færa þeim
sannleikann. Vegna þess að kirkjan trúir
á fyrirætlun Guð um hjálpræði til handa
öllum mönnum, verður hún að vera
trúboðssinnuð.“
Rétt áður en hann steig upp til himna
bauð Jesús fylgjendum sínum að boða
fagnaðarerindið um kærleika Guðs til allra
þjóða. Engu að síður væri ekki auðvelt að
hlýða honum og þess var krafist af þeim
„að stíga út fyrir þægindarammann“ til að
koma kærleika Guðs til annarra, nær og
fjær.
Jesús notaði tíma sinn til að segja fólki
að kærleikur Guðs væri handa öllum. En

Kaþólsk trúboðssystir á Indlandi.

eftir uppstigningu hans til himna urðu
aðrir að halda áfram starfi hans. Því fól
Jesús kirkju sinni þetta verkefni – þér
og mér og öllum sem hafa verið skírðir! Í
gegnum skírn okkar erum við öll kölluð til
að vera trúboðar!
Fyrir flesta er ekki svo auðvelt að breiða
út fagnaðarerindið! Eins og frumkristnu
mennirnir verðum við líka að stíga út fyrir
þægindaramma okkar til að láta náunga
okkar vita af kærleika Guðs til þeirra.
Hverjir eru nokkrir af þeim hagnýtu
hlutum sem við gætum gert til að verða
trúboðar? Spyrjum til dæmis:
Á ég eitthvað sem ég gæti deilt með
einhverjum öðrum sem er kannski í neyð?
Get ég séð af klukkutíma eða tveimur
af tíma mínum til að þjóna í sókninni
minni?

Er ég tilbúin(n) að biðja daglega fyrir
öðrum, og gera það að eðlilegum hluta af
bænum mínum?
Er ég reiðubúin(n) að biðja Guð á
hverjum morgni um náð til að vera sannur
trúboði í hversdagslífi mínu?
Verkefnið sem Guð gefur hverju og
einu okkar er sérstakt og sérsniðið að
okkur. En það merkir að við verðum alltaf
að stíga út fyrir þægindarammann.
Með öðrum orðum, þá verðum við að
deyja eigingirninni til að lifa fyrir Guð og
aðra. En í því ferli munum við finna okkar
eigið sanna sjálf!
Vel á minnst, Frans páfi minnir okkur á
að trúboðstarf okkar er vísirinn sem sýnir
hvort við sjálf höfum raunverulega fundið
Jesú!
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Úr safnaðarlífinu
Pílagrímsferð til Viðeyjar

Laugardaginn tólfta september var farin árleg pílagrímsferð til Viðeyjar til að vitja þar styttunnar af Maríu mey, sem þar var sett upp fyrir
nokkrum árum. Svo vildi hins vegar til að nú var styttan horfin. Þó fór betur en á horfðist því að Reykjavíkurborg hafði látið taka styttuna
niður vegna skemmda og líkur eru á að henni verði komið fyrir á sama stað fljótlega eftir að gert hefur verið við hana.

Séra Jakob flutti erindi fyrir pílagrímana í Viðeyjarferðinni.

Unnið heit í Karmelklaustri

1 października 2020r., w Święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus, s.M. Marta od Dobrego Pasterza złożyła swoją Pierwszą Profesję Zakonną
(śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa). Uroczystą Mszę świętą celebrował ks. biskup Dawid Tencer wraz z innymi księżmi z całej
diecezji. W Liturgii udział wzięli siostry i bracia ze Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego zbierającego się przy naszym klasztorze, nasi
znajomi i przyjaciele. Tego dnia s. Marta szczególnie pamiętała o wszystkich Waszych intencjach modlitewnych i składała je w Serce
swojego Oblubieńca. Sama poleca się Waszym modlitwom, by Jej oddanie się Jezusowi pogłębiało się każdego dnia - by wszyscy ludzie
poznali i kochali Jezusa -jedyne źródło Miłości.
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Frá Maríukirkju í Breiðholti

Það var falleg upplifun að planta 100 krókusum saman með fermingarbörnum í
Maríukirkju 12. september síðastliðinn. Við hlökkum til að sjá hvað gerist næsta vor.

Á þessu ári verður öllum gluggum í Maríukirkju skipt út.
Verkið hefur gengið vel.

Trúboðsfjölskylda æskufólks (The Missionary Families of Christ Youth) hélt sáttmálafund í safnaðarheimili Maríukirkju nýlega. Þema fundarins var
„Endurvakning til lífs“.

Nýr sjálfboðaliði á Íslandi

Halló, ég heiti Lorenz (Kiessig). Ég er 18 ára og bý í Berlín í Þýskalandi en næstu
9 til 10 mánuði verður Ísland heimili mitt. Ég er nýbúinn að ljúka skólanum
mínum og vegna þess að ég veit ekki hvað ég vil læra, er ég að taka eitt ár hér
á Íslandi til að öðlast nýja reynslu. Vegna þess að ég hef verið í sjálfboðavinnu
áður hélt ég að það væri f ín leið til að kynnast nýju fólki og sjá eitthvað af fallegri
náttúru þessarar eyju um leið og ég væri að hjálpa öðrum. Og kannski fæ ég
nýtt sjónarhorn á trú mína. Ég hlakka til spennandi árs og vona að ég geti fengið
tækifæri til að ferðast og fræðast og kynnast landi og þjóð.
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Frá Karmelklaustri
Hl. Teresa frá Avila er kölluð andleg móðir
bæði af berfættum karmelnunnum og líka
af berfættum karmelbræðrum, því hún er
endurreisari og stofnandi beggja greina
eða svonefndum Teresian Karmel.
Af heilum hug lifði hún andlegu lífi og hún
var vinkona nokkurra heilaga á hennar
tíma (hl. Jóhannesar af krossi, Péturs frá
Alkantara, Jóhannesar af Avila og fleiri)
en fyrst og fremst var Jesús vinur hennar
og hún kallaði hann Drottin sinn, Konung,
Brúðguma, hæstu Gæsku og hæsta
Sannleik.

Snilligáfa kvenna hjá heilagri Teresu af
Jesú (Teresu miklu)
Fyrir 50 árum, hinn 27. september 1970,
útnefndi Páll VI páfi hl. Teresu af Jesú, hinn
mikla spænska dulspeking og endurreisara
Karmelreglunnar, sem kirkjufræðara
(Doctor Ecclesiae Universalis), fyrsta
kvenna. Þetta var fordæmislaus atburður,
því aldrei fyrr hafði nokkur kona fengið
svona viðurkenningu í kaþólsku kirkjunni.
Ákvörðun Páls VI páfa var upphaf nýrra
tíma. Í dag eru 4 af 36 kirkjufræðurum
konur (sem gerir 9%). Aðrar konur sem
eru kirkjufræðarar eru: hl. Katrín frá Siena
(4.10.1970, Páll páfi VI), karmelnunna hl.
Teresa frá Lisieux (19.10.1997, Jóhannes
Páll páfi II) og Hildegard frá Bingen
(7.10.2012, Benedikt páfi XVI).

Hún sagði: „Guð er hæsti sannleikur og
auðmýkt er ekkert annað en að ástunda
sannleikann í öllu.“
Bréfin hennar og „Bók um stofnun
klaustra“ vitna um raunsæi og vítt athafna
svið hennar. Á tímum, þegar konur máttu
ekki tjá sig á almannafæri, var hún að
kenna karlmönnum og konum innri bæn
og um andlegt líf, var að semja við biskupa
um stofnun klaustra og við hina og þessa
um húsakaup undir klaustur, að skrifa til
Spánarkonungs um að hætta við stríð, að
skrifa ljóð en líka „að finna Jesú í eldhúsinu
við eldamennskuna“.

Fyrsta klausturheit systur Maríu Mörtu
í Karmelklaustri
Á hátíð heilagrar Teresu af Jesúbarninu,
þann 1. október, vann systir María Marta
af góða hirðinum fyrsta klausturheit sitt
um skírlífi, fátækt og hlýðni. David Tencer
biskup las hátíðlega messu ásamt öðrum
prestum biskupsdæmisins. Systur og
bræður úr Leikmannareglu Karmels tóku
þátt í athöfninni sem og margir vinir okkar
og kunningjar.

Rit hennar (Borgin hið innra, Vegurinn
til fullkomleikans, Bókin um líf mitt,
Íhuganir um Ljóðaljóðin, Bókin um
stofnun klaustra) eru perlur kristinna
dulbókmennta.

Systir María Marta bað innilega allra
bænarefna ykkar og lagði þau í hjarta Jesú,
brúðguma síns. Hún sjálf biður ykkur um
fyrirbæn sér til handa svo kærleiki hennar
til Jesú fari sívaxandi og að líf hennar beri
þann ávöxt að allir muni þekkja og elska
Jesú, einu uppsprettu kærleikans.

Ferming í Stykkishólmi
Þökk sé Guði voru tveir piltar úr sókninni okkar fermdir sunnudaginn 11. október 2020! Biðjum sérstaklega fyrir þeim, svo að
þeir haldi áfram að vera vitni Krists í daglegu lífi sínu!
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Frá Jósefssókn, Hafnarfirði

Barnamessa
Jesús býður okkur öllum að borði sínu og hann sendi börnum sérstakt
boð og sagði: „Leyfið litlu börnunum að koma til mín.“ Þann 29. ágúst
síðastliðinn byrjuðum við aftur að halda barnamessu alla laugardaga. Við
reynum eftir fremsta megni að kenna börnunum að tileinka sér trúna, læra
hluta messunnar, syngja vel, þjóna fyrir altari og verða lesarar. Með þessu
hæfir messan börnunum vel og reynsla þeirra af henni áhrifarík.
Að mæta reglulega í messu hjálpar börnum að finna sitt sanna heimili.
Raunverulegt heimili þeirra er hjá Guði í kirkju hans, en það verður miklu
auðveldara að þekkja það sem heimili ef þau sækja messuna frá unga aldri.
Regluleg þátttaka í sunnudagsmessunni er nauðsynleg til að hjálpa þeim að
skilja helgi evkaristíunnar og til að meta trúna að verðleikum. Svo þökkum
við fyrir allan stuðning foreldranna og hvetjum þá alla til að halda áfram að
koma börnunum í kirkjuna.
„Guð á ekki í neinum erfiðleikum með að skilja börn og börn eiga ekki
í neinum vandræðum með að skilja Guð. Það er ekki tilviljun að í
guðspjöllunum fer Jesús fögrum og sterkum orðum um „litlu börnin.“
Þetta hugtak gefur til kynna alla einstaklinga sem eru háðir hjálp annarra,
sérstaklega börnin. Börn eru því fjársjóður fyrir mannkynið og einnig fyrir
kirkjuna vegna þess að þau minna okkur stöðugt á nauðsynleg skilyrði fyrir
inngöngu í Guðs ríki: að við megum ekki líta á okkur sem sjálfbjarga, heldur
þörfnumst við hjálpar, ástar og fyrirgefningar“ (Almennur áheyrnartími
Frans páfa, 18. mars 2015).
			
Systir María Birhen ng Antipolo, SSVM

Frá Kirkju hl. Jóhannesar Páls II á Ásbrú
Nýtt orgel tekið í notkun
í Kirkju hl. Jóhannesar Páls II
Nýlega bættist Kirkju hl. Jóhann
esar Páls II páfa í Ásbrú nýtt orgel.
Það er gjöf frá Vídalínskirkju í
Garðabæ.
Nánar verður greint frá orgelinu
í næsta blaði og vonandi sýndar
myndir frá messu í kirkjunni þar
sem leikið er á orgelið.

Beðið fyrir köllun til prestdóms og klausturlífs
Þann 15. september 2020 kl. 19:00 safnaðist hópur
kvenna saman í St. Jósefssókn til að taka þát í tilbeiðslu
altarissakramentisins og biðja saman rósakransinn.
40 stundir er alþjóðlegur hópur sem hófst með mömmuhópi
sem langaði að biðja fyrir þrautseigju trúaðra barna sinna.
Nú er hópurinn alþjóðlegur og í 40 klukkustundir í hverjum
mánuði sameinast konur frá 5 heimsálfum um allan heim
með sömu áform um að biðja fyrir aukinni köllun til
prestdóms og klausturlífs í kirkjunni.
Drottinn Jesús, þú hefur kennt okkur hver er lykillinn
að hverri köllun þegar þú sagðir: „Biðjið því Drottinn
uppskerunnar að senda verkamenn til uppskeru sinnar“, svo
að við biðjum: Gef mörgum heilaga, staðfasta köllun. María
mey er með okkur! Amen.
Systir Mary Delight of the Holy Trinity, SSVM

Frá Austfjörðum
Rósakransbænir með börnum
Í októbermánuði verður lesin rósakransbæn daglega með
börnum. Það barn sem tekur oftast þátt fær vinning, en öll
sem skráð eru til þátttöku fá einnig sinn glaðning.
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Fréttir frá Norðurlandi

Ferming á Akureyri

Laugardaginn 26. september rann loksins sá dagur upp þar sem fermingin fór fram í Péturskirkju. Átta unglingar fermdust á
stormasasömum og björtum degi!

Fyrsta altarisganga Akureyri

Vegna samkomubanns í vor var fyrstu altarisgöngu barna frestað fram á haust á Norðurlandi. Sex börn fóru í fyrsta skipti til
altaris í Péturskirkju sunnudaginn 30. ágúst.
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Skírn Bartosz

Bartosz Magdziak skírðist þann 2. ágúst í mánaðarlegri messu í Blönduósskirkju. Blönduós tilheyrir sókn hl. Péturs á Akureyri.
Sóknarpresturinn fer þangað reglulega að lesa messu og systurnar á Akureyri hjálpa til með trúfræðsluna. Myndin sýnir að
starf þeirra ber ávöxt!

Fyrsta altarisganga á Blönduósi

Þrjú börn fóru í fyrsta skipti til altaris í mánaðarlegri messu í Blönduósskirkju sunnudaginn 6. september.
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Dnia 26 września w Katedrze Chrystusa Króla po raz pierwszy osiemdziesięcioro dzieci przyjęło do swojego serca Pana
Jezusa.
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W Hvolsvollur dnia 20 września odbyła się Uroczystość I Komunii Świętej dla pięciorga dzieci. Mszy Świętej
przewodniczył Ks. Rafał Sikorski.

Dnia 27 września Ks. Biskup Dawid Tencer udzielił polskiej młodzieży sakramentu Bierzmowania. Na zakończenie
uroczystości uczestnicy otrzymali na pamiątkę egzemplarz Pisma Świętego.
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Mynd til
til að
að lita
Mynd
líta

Rétt áður en Jesús steig upp til
himna sagði hann: ”Þér munuð
verða vottar mínir í Jerúsalem og
allri Júdeu, í Samaríu og til
endimarka jarðarinnar.”

Hvað er öðruvísi? (5)
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Tilkynningar
DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS

Rósakransbæn
Rósakrans er lesinn í októbermánuði
á mánudögum, föstudögum, laugardögum
og sunnudögum kl. 17:30 (á sunnudögum
á ensku).
Trúfræðslutímar og
fræðsla fermingarbarna
Mæting eftir sunnudagsmessuna
kl. 10.30 f.h.
Upplýsingar í síma 552 5388.
Trúfræðsla fullorðinna
Trúfræðsla fullorðinna verður
á mánudögum kl. 19.30 í
safnaðarheimilinu.

Tilkynningar í október-nóvember 2020
Dómkirkja Krists konungs í Landakoti
Hávallagötu 16, 101 Reykjavík.
Stjórnandi (administrator):
Séra Patrick Breen, s. 552 5388 / 848
2655, serapatrick@catholica.is
Séra Jakob Rolland, s. 552 5388,
catholica@catholica.is
Séra Rafał Sikorski, s. 861 2043,
x.ravsikorski@gmail.com
Séra Metod Kozubík, s. 618 9699,
mzkozubik@seznam.cz
Kærleiksboðberar Móður Teresu
Ingólfsstræti 12, 101 Reykjavík
Sími 557 9799.
Pólsku systur
Öldugötu 15, s. 552 5344.
Messutímar:
Virka daga kl. 18:00, einnig kl. 8:00
á mánud., miðvikud. og föstud.
Á laugardögum
kl. 18:00 (vigilmessa)
og messa kl. 19:00 á pólsku.
Á sunnudögum
kl. 8.30 á pólsku,
kl. 10:30 á íslensku
kl. 13:00 á pólsku
kl. 18:00 á ensku.
Kirkjan er opin á daginn
frá kl. 7:30 til 18:30.
Skriftatímar
Á laugardögum kl. 17:10 til 17:50
í skriftastólnum.
Einnig eftir samkomulagi við prest.
Tilbeiðslustund
Tilbeiðslustund á fimmtudögum
að kvöldmessu lokinni
frá kl. 18:30 til 19:00,
og föstudögum kl. 17.00-18.00.
Kóræfingar
Æfingar kórs Dómkirkju Krists konungs
eru á miðvikudögum kl. 17:30 til 19:30 í
safnaðarheimilinu á Hávallagötu 16.
Nánari upplýsingar veitir organisti og
kórstjóri, Márton Wirth, í síma 626 9165.

Sunnudagur 1. nóvember
Allra heilagra messa
Messur eins og á sunnudögum.
Mánudagur 2. nóvember
Allra sálna messa
Messur kl. 8.00 og 18.00
Heimstrúboðsdagurinn
18. október 2020
Þá fer fram söfnun til styrktar
heimstrúboðinu í messum í öllum
kirkjum og kapellum landsins.
STYKKISHÓLMUR

Skriftatímar
Á undan messu eða eftir
samkomulagi við prest.
Tilbeiðsla altarissakramentisins
Þriðjudag til fimmtudags kl. 7:30-8.30.
Laugardaga og sunnudaga kl. 8:15-9:15.
Fyrsta föstudag hvers mánaðar
kl. 15:00-18:00.
Oratorium Jesúbarnið
Alla föstudaga frá kl. 15:00 til kl. 17:00.
Grundarfjörður
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta) kl. 14:30.
Messa kl. 15:00.
Ólafsvík
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta) kl. 16:30.
Messa kl. 17:00.
Borgarnes
Messa 2. sunnudag í mánuði
Messa kl. 16:00.
Akranes
Messa 2. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta) kl. 17:30.
Messa kl. 18:00.
Patreksfjörður
Messa 4. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta) kl. 18:30.
Messa kl. 19:00.
VESTFIRÐIR

Sókn hl. Frans frá Assisi
Austurgötu 7, 340 Stykkishólmur.
Prestar: Séra Adam Antonowicz,
sími 841 1571, x.adam1@wp.pl
Séra Hjalti Þorkelsson,
sími 844 1763, hjaltith@web.de
Maríusystur
Servants of the Lord and
the Virgin of Matará
Austurgötu 9, 340 Stykkishólmur
Sími 438 1070 - Farsími 822 5888.
c.barbara@servidoras.org
Stykkishólmur
Messutímar
Alla sunnudaga kl. 10:00 og
á laugardögum kl. 18:30.
Frá mánudegi til fimmtudags
kl. 9:00, alla föstudaga kl. 18:30.

Vestfirðir
Jóhannesarkapella
Mjallargötu 9, 400 Ísafjörður
s. Edwin Sluczan-Orkusz
s. 456 3804 og 823 0082
isafjordur@yahoo.com
Facebook: Vestfirðir
www. https://catholic-isafjordur.cba.pl
(IS) MESSUR – Ísafjörður:
Mánudagur - kl 08:00 (kl. 08:00)*
Þriðjudag - kl 18:00 (kl. 08:00)*
Miðvikudag - kl 08:00 (kl. 08:00)*
Fimmtudag - kl 18:00 (kl. 08:00)*
Föstudagur - kl 08:00 (kl. 08:00)*
Laugardagur - kl 18:00 (kl. 08:00)*
Sunnudaga - kl. 11:00, (kl. 11:00)*
Fimmtudaga - kl. 17:30, (-- -- --)*
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Tilbeiðsla hins alhelga
altarissakramentis
Laugardaga kl. 17:30, (kl. 17:30)*
Rósakransbæn
Suðureyri:
Sunnudaga kl. 14:00, (kl. 14:00)*
I,III,IV Sunnudag mánaðarins
(PL) Msza Św. – Ísafjörður:

Kurs przedmałżeński
dla młodzieży i narzeczonych:
weekendowe spotkania raz
w miesiącu – po ogłoszeniu.

„Stella Maris“ bænahópur
Lofgjörð og tilbeiðsla í safnaðarheimilinu
á föstudögum kl. 20:00 nema 1. föstud.
mánaðarins. Allir eru velkomnir.

Hjúskaparnámskeið
fyrir ungt fólk og pör
helgarfundir einu sinni
í mánuði – skv. tilkynningu.

Tengiliður til að fá upplýsingar
um ýmsa hópa í Maríusókn
Bindindisfélagið „Brautryðjendur“
– Sr. Denis – 557 7420.
„Cenacle“ bænahópur – Napoleon
562 4937.
MFCFFL – April – 567 6377.
Focolare – Smári 8684394 eða
Gina 8552904
LMC – April – 567 6377.
NCW – Sr. Mikolaj – 557 7490.
„Stella Maris“ bænahópur –
Napoleon 562 4937.

MARÍUKIRKJA

Poniedziałek - o godz . 08:00 (g. 08:00)*
Wtorek - o godz. 18:00 (g. 08:00)*
Środa - o godz. 08:00 (g. 08:00)*
Czwartek - o godz. 18:00 (g. 08:00)*
Piątek - o godz. 08:00 (g. 08:00)*
Sobota - o godz. 18:00 (g. 08:00)*
Niedziela g. 11:00, (g. 11:00)*
Czwartek g. 17:30, (-- -- --)*
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Sobota g. 17:30, (g. 17:30)*
Różaniec
Suðureyri:
Niedziela g. 14:00, (g. 14:00)*
I,III,IV Niedziela miesiaca
* Messutímar á hátíðum frá júní
til september
* Godziny Mszy św. w wakacje
od czerwca do września
Tilbeiðsla hins blessaða sakramentis
Adoracja Najświetszego Sakramentu
Október-Nóvember:
Październik-Listopad:
Mánudag–laugardags kl. 17:30.
Sunnudaga kl. 10:30.

Maríukirkja við Raufarsel
Sóknarprestur: séra Denis O’Leary,
Raufarseli 8, 109 Reykjavík.
Sími 557 7420 og 862 8246,
seradenis@catholica.is
Maríukirkja er á fésbók.
Messutímar
Sunnudaga kl. 11:00*.
Barnamessa (sept. - maí) kl. 12:15.
Laugardaga kl. 18:30, á ensku
(sunnudagsmessa).
Virka daga kl. 18:30.
(*11:00 messan verður sýnd
beint á Maríukirkju síðu á Fésbók
1. nóvember og 6. desember.)

Sunnudaga kl. 10:30.

Tilbeiðsla altarissakramentisins
Tilbeiðsla altarissakramentisins fer
fram í Maríukirkju alla mánudaga
og fyrsta föstudag mánaðarins
kl. 19:00 til 20:00. Fyrsta mánudag
mánaðarins er sérstaklega beðið
fyrir ófæddum börnum. Allir eru
velkomnir.

Júní:
Czerwiec:
Laugardag kl. 17:30.
Sunnudaga kl. 10:30.

Skriftatímar
Daglega fyrir eða eftir messu
í Maríukirkju. Einnig eftir
samkomulagi.

Maí:
Maj:
Mánudag–laugardags kl. 17:30.

Katecheza dla dzieci:
Isafjordur w kazda sobotę
o godzinie 14:00.
Trúfræðsla fyrir börn:
Á Ísafirði alla laugardaga
klukkan 14:00.
Przygotowanie do sakramentu
bierzmowania
każdy czwartek o godzinie 16:00.
Undirbúningur fyrir
sakramenti fermingarinnar
alla fimmtudaga klukkan 16:00.

„Cenacle“-bænahópur
Hópurinn kemur saman í
Maríukirkju fyrsta föstudag
hvers mánaðar kl.19:00.
Allir eru velkomnir.
Lífsvernd
Við teljum að öll ófædd börn hafi
ófrávíkjanlegan rétt til lífs frá getnaði,
og að alls engar kringumstæður réttlæti
beina fóstureyðingu. Bæn um stöðvun
fóstureyðinga er hægt að finna hér:
www.lifsvernd.is

Októbermánuður er sérstaklega
helgaður rósakransbæninni.
Rósakransbænin er venjulega beðin í
Maríukirkjuá hverjum degi fyrir messu.
Miðvikudagur 31. október
Grímuball handa börnum verður haldið í
safnaðarheimili Maríukirkju 31. október
2020, kl. 14:00-16:00. Börnunum er
boðið að koma klædd eins og uppáhalds
dýrlingur þeirra.
Allra heilagra messa,
Sunnudaginn 1. nóvember
Allra heilagra messa er stórhátíð og
lögboðinn kirkjudagur.
Messa í Maríukirkju kl. 11:00
og 12:15. Vigilmessa 31. október
kl. 18:30.
Allra sálna messa,
Mánudaginn 2. nóvember
er allra sálna messa.
Í nóvember biðjum við sérstaklega fyrir
þeim sem látnir eru.
Fermingarmessan í Maríukirkju
verður laugardaginn 24. apríl 2021,
kl. 14:00.
Fyrsta altarisganga í Maríukirkju
verður sunnudagur 16. maí 2021,
kl. 12:15.
SUÐURLAND
Suðurland
Á sunnudögum er messan
lesin í Smáratúni 12 á Selfossi,
kl. 16:00.
Messutímar á Suðurlandi
(í lútersku kirkjunum):
Þorlákshöfn (Þorlákskirkja)
Fyrsta sunnudag í mánuði
kl. 17:00 á pólsku.
Hvolsvöllur (Stórólfshvolskirkja)
Þriðja sunnudag í mánuði kl. 17:00 á pólsku.
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Nánari upplýsingar
í síma 5577420.
Allra heilagra messa,
Sunnudaginn 1. nóvember
Allra heilagra messa er stórhátíð
og lögboðinn kirkjudagur.
Messa í Smáratúni 12 á Selfossi
kl. 16:00.
ST. JÓSEFSKIRKJA HAFNARFIRÐI

Fermingarfræðsla II
Á sunnudögum kl. 10:30-12:30.
Föstudagur 30. október
I. Trúfræðsla fyrir foreldra.
Við mætum í St. Jósefskirkju kl. 18:30.

Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir hverja messu
eða eftir samkomulagi við prest.
Barna- og fermingarfræðsla
Upplýsingar í síma 618 5550.

Laugardagur 31. október
Allra heilagra messa
Stórhátíð og lögboðinn kirkjudagur.
(Vigilmessa) Hátíðarmessa kl. 17:30.

Grindavík
Frá og með 6. september
er messa í Grindavík, kl. 14.30
og eftir það venjulega annan
hvern sunnudag.

Sunnudagur 1. nóvember –
Allra heilagra messa.
Stórhátíð og lögboðinn kirkjudagur.
Hátíðarmessa kl. 10:30.

NORÐURLAND

Mánudagur 2. nóvember
Allra sálna messa:
Minning allra framliðinna.
Í Karmelklaustri. Messa kl. 8:00.
Í St. Jósefskirkju. Messa kl. 10:30.
St. Jósefskirkja Hafnarfirði
Prestur: Séra Adrián Horacio Cabaña
IVE, Jófríðarstöðum,
220 Hafnarfjörður, s. 554 7010 og
697 8471, horaciocabania@ive.org
Aðstoðarprestur: Séra Juan
Carlos Escudero IVE, s. 696 6366,
juancarlosescudero@ive.org

KARMELKLAUSTUR
Norðurland
Messur og Helgihald

Messutímar
Virka daga kl. 17:30
(engin messa á föstudögum, þá er messað
í Karmelklaustri).
Laugardaga kl. 17:30
BARNAMESSA.
Sunnudaga kl. 10:30 á íslensku,
15:00 á litháísku og 17:30
á íslensku og pólsku.
Rósakransbæn
Á sunnudögum kl. 10:00.
Barnaskemmtun og trúfræðsla
Oratorium Jóhannes Páll II,
Fermingarfræðsla I
og Þrautseigjubænahópur
laugardaga kl. 15:00-19:00.

Karmelklaustur
Ölduslóð, Hafnarfirði,
s. 555 0378, fax 555 0872.
Messutímar
Virka daga kl. 8:00, sunnudaga kl. 8:30.
Verið öll hjartanlega velkomin!
KIRKJA
HL. JÓHANNESAR PÁLS II

Pre-Trúfræðsla
Á laugardögum frá kl. 15:00.
Fyrsta Altarisganga I
Á miðvikudögum kl. 16:30-17:15.
Fyrsta Altarisganga II
Á laugardögum frá kl. 15:00.
Fermingarfræðsla I
Á laugardögum kl. 17:30-19:30.

Í Kapellu Karmelsytranna
Álfabyggð 4
Mánudaga–miðvikudaga
kl. 06:45 árdegis.
Fimmtudaga kl. 18:00 (einnig fyrir
börn 7 ára).
Messur á Norðurlandi
fyrir utan Akureyri

Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir messu
eða eftir samkomulagi við prest.
Barna- og fermingarfræðsla
2020-2021

Í Péturskirkju
Sunnudaga 		
Skriftir kl. 10:00-10:45.
Hl. Messa kl. 11:00.
Föstudaga		
Hl. Messa kl. 17:30 (einnig fyrir börn 8
ára / hópur I) og tilbeiðslustund að henni
lokinni.
Laugardaga 		
Skriftir kl. 16:30-17.30.
Rósakransbæn kl. 17:30.
Hl. Messa kl. 18:00 (einnig fyrir börn
8 ára / hópur II).

Kirkja hl. Jóhannesar Páls II
Keilisbraut 775, 235 Reykjanesbæ
Sóknarprestur: Séra Mikołaj Kecik,
s. 618 5550, mikolaj.kecik@gmail.com
Messutímar
Alla sunnudaga kl. 17:00
og alla aðra daga kl. 18.00.
Polish
Laugardaga / Saturday kl. 18:00.
Alla sunnudaga kl. 10:30.

Dalvík
Á laugardögum
Hl. Messa kl. 10:00 (einkum fyrir
börnin sem taka þátt í trúfræðslu
kl. 9:00 eða kl. 11:00).
Blönduós
1. sunnudag í mánuði
Hl. Messa kl. 16:00.
Sauðárkrókur
2. sunnudag í mánuði
Hl. Messa kl. 16:00.
Siglufjörður
3. sunnudag í mánuði
Hl. Messa kl. 16:00.
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Húsavík
4. sunnudag í mánuði
Hl. Messa kl. 16:00.
Sunnudaginn 1. nóvember:
Allra heilagra messa
Messa kl. 11:00.
Mánudaginn 2. nóvember:
Allra sálna messa
Messa kl. 18:00.
Þeir sem vilja láta minnast
sinna framliðinu í messu 2. nóvember
eru vinsamlegast beðnir um að skrá nöfn
þeirra á eyðublað sem fæst í anddyri
kirkjunnar og afhenda það dagana fyrir
2. nóvember.
Safnaðarstarf
Trúfræðsla barna á Akureyri hófst að nýju
seinni partinn í september. Vinsamlegast
fylgist alltaf með uppfærðum
tilkynningum á facebook.
Fimmtudaga kl. 17.00
Fyrsta altarisganga 1. ár (7 ára börn),
lýkur með messu í kapellu systranna
(umsjón systir Marcelina).
Föstudaga kl. 16.30
Fyrsta altarisganga 2. ár (8 ára börn),
hópur I, lýkur með messu í Péturskirkju
(umsjón systir Marcelina)

Systir Selestína sér um fjarkennslu í
gegnum tölvu fyrir börn og unglinga sem
búa á Húsavík, Siglufirði, Sauðárkróki,
Blönduósi, Skagaströnd og Hvammstanga.
Kvikmyndakvöld
Góðar kvikmyndir trúarlegs efnis geta svo
sannarlega stutt okkur í trúrækni okkar.
Þær sýna okkur á mjög áþreifanlegan hátt
hversu mjög Guð hefur verið að verki í
lífi helgra manna, hvað Guð getur gert ef
maður hleypir honum inn í líf sitt. Frá og
með október er aftur boðið reglulega á
kvikmyndakvöld hjá systrunum.
Kvikmyndirnar verða sýndar á hvítum
vegg í gegnum skjávarpa.
Í október horfum við á
mynd um ævi og starf
Móður Teresu frá Kalkútta
þar sem Geraldine Chaplin fer með
aðalhlutverkið. Kvikmyndin er á ensku
og tekur u.þ.b. 90 mínútur.
Verið hjartanlega velkomin
fimmtudaginn 22. október
kl. 19.30 hjá systrunum
að Álfabyggð 4!

Á mánudögum og þriðjudögum: kl. 19:00
Á miðvikudögum og fimmtudögum: kl. 9:00
Á föstudögum: kl. 18:00.
Á laugardögum: kl. 18:00
(sunnudagsmessa á pólsku).
Á sunnudögum: kl. 11:00
(sunnudagsmessa á íslensku).
Tilbeiðsla altarissakramentisins:
Á laugardögum frá kl. 17:00 til 18:00.
„Corpus Christi“-kapellan
Lagarási 18, 700 Egilsstaðir
Messutímar í kapellunni á Egilsstöðum:
Á þriðjudögum: kl. 19:00 (yfir skólaárið)
Á sunnudögum: kl. 17:00
(sunnudagsmessa á íslensku).
Kapella Heilagrar fjölskyldu og heilags
Jean-Marie Vianney,
Hafnarbraut 40, 780 Höfn
Messað er í kapellunni síðasta sunnudag
í hverjum mánuði, kl. 12:00.

Á öðrum stöðum á Austurlandi
er messað í kirkjum þjóðkirkjunnar:
Neskaupstaður
Messað er þriðja sunnudag
í mánuði kl. 17.00

Framhaldsfræðsla 11-12 ára
(umsjón sr. Jürgen).

Fermingarfræðsla
Á sunnudögum að messu kl. 11:00 lokinni
eftir sérstakri tímaáætlun.

Messutímar í kirkjunni á Reyðarfirði:

Messur á Djúpavogi
Messað er á síðasta sunnudegi
í hverjum mánuði: kl. 18:00.

AUSTFIRÐIR

Framhaldsfræðsla 9-10 ára (umsjón systir
Selestína).

Laugardaga kl. 17.00
Fyrsta altarisganga 2. ár (8 ára börn),
hópur II, lýkur með messu í Péturskirkju
kl. 18.00 (umsjón systir Marcelina).

Hafið samband við ofangreinda vegna
brúðkaupa, skírna og annarra prestsverka.

AUSTFIRÐIR
Reyðarfjörður – Þorlákskirkja
Kapúsínaklaustrið á Kollaleiru,
730 Reyðarfjörður
Prestar: Br. Pétur Kovácik OFMCap.,
administrator, stjórnandi, s. 857 1430,
serapetur@icloud.com
Pétur Fintor OFMCap., s. 849 8054,
petofinto@gmail.com

KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ
Útgefandi: ©Kaþólska biskupsdæmið.
Ábyrgðarmaður: Davíð Tencer OFMCap., Reykjavíkurbiskup.
Ritnefnd: Þorkell Örn Ólason, sr. Patrick Breen,
sr. Denis O´Leary.
Áskrift: Hávallagötu 14-16, 101 Reykjavík, sími 552 5388.
Veffang: www.catholica.is Netfang: catholica@catholica.is
Hönnun, umbrot og prentun: GuðjónÓ – vistvæn prentsmiðja.

Messað er fyrsta sunnudag í mánuði
á eftirfarandi stöðum:
Raufarhöfn kl. 12:00 – eftir
samkomulagi við presta.
Þórshöfn kl. 15:00.
Vopnafjörður kl. 17:00.

VIÐTAKANDI:

Prentgripur

Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt
upplýsingum um breytt heimilisfang.

