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Polskie strony!  (16)

Jólajatan í Karmelklaustri í Hafnarfirði vekur jafnan mikla eftirtekt. Systurnar eru þekktar fyrir listfengi og smekkvísi, og
 jólajatan að þessu sinni ber því fagurt vitni.

Jólakveðja

Heimurinn með Covid og öllu sem því fylgir er orðinn dökkur 
og dapur. Meginorð jólanna voru ljós og gleði. Jatan ljómar af 
marglitum ljósum og tónlistin sem heyrist í kirkjunum hjálpar 
öllum  að upplifa leyndardóm jólanna. 

Hve sterk eru orð Biblíunnar: „Sú þjóð, sem í myrkri gengur, sér 
mikið ljós“ (Jesaja 9,2), og: „Í sömu svipan var með englinum 
fjöldi himneskra hersveita, sem lofuðu Guð“ (Lk 2,13). Ljós og 
gleði er leið til að losna við erfiðleika tímans. Komum og breið-
um út ljós og gleði! Nei, nei, ég er ekki að tala um Betlehemsljós 
eins og skátar eru að deila út og aftur nei, nei, ég er ekki að 
tala um, jólatónleika eða jólaleikrit. Jú, vissulega hjálpar þetta 
kannski líka. En til að útskýra um hvað ég er að tala, hlustið þá 
á litla frásögn.

Tveir menn tóku leigubíl frá flugvöllum til miðbæjarins. Þeir 
sáu strax að bílstjórinn var svolítið þreyttur. Þegar þeir voru 
komnir á áfangastað sagði sá þeirra sem borgaði: „Taktu þessi 
tvöþúsund sem aukagreiðslu.“ En bílstjórinn sagði: „Nei, nei, 
þetta er allt í lagi.“ „Jú, ég vil gefa þér eitthvert smáræði af því 

að ég sá að þú ert búinn að vera á næturvakt og ég sá líka að þú 
varst þreyttur og ég var svolítið í vafa um hvernig ferðin yrði. En 
ég verð að segja að mér fannst mjög gott að sjá hver rólegur þú 
varst þegar annar bílstjóri sveigði í veg fyrir okkur og var nærri 
búinn að valda slysi, hve tímanlega og rólega þú dróst úr hrað-
anum þegar við komum að rauðu ljósi og alla leiðina hljómaði 
þægileg tónlist í bílnum. Allt þetta gerði ferð okkar þægilega.“ 
„Takk fyrir,“ sagði bílstjórinn, brosti og fór.

„Hvað varstu að gera,“ sagði hinn samferðamaðurinn, „þetta er 
vinnan hans, hvers vegna ætti hann að fá aukagreiðslu og hvers 
vegna varstu að tala við hann eins og hann hefði gert eitthvað 
sérstakt?“ „Hefur þú ekki séð,“ svaraði hinn fyrsti, „að hann var 
dauðþreyttur og ég reyndi að koma inn í líf hans með ofurlítið 
ljós og gleði. Það kostaði bara tvöþúsund og nokkur hlýleg orð. 
En ég held að dagur bílstjórans verður núna svolítið bjartari.“

Það er nóg af erfiðleikum í heiminum. Hjálpum öðrum að gera 
líf þeirra bjartara og þægilegra. Komum með svolítið ljós sog 
gleði svo  að allir sem hitta okkur horfi með von til framtíðar.



2   KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ

Ivan Sović skipaður framkvæmdastjóri PMD, 
Trúboðsstofu Kaþólsku kirkjunnar á Norðurlöndum

Vatíkanið hefur skipað Ivan Sović framkvæmdastjóra 
PMD, Trúboðsstofu Kaþólsku kirkjunnar á Norðurlöndum. 
Luis Antonio G. Tagle, kardínáli, prefekt Stjórnardeildar 
trúboðs, skipaði þennan guðfræðimenntaða leikmann í 
Reykjavíkurbiskupsdæmi með tilskipun þ. 15. nóvember 2020. 

Ivan Sović, upphaflega frá Bosníu og Hersegóvínu, verður nú 
nýr forstöðumaður Pontifical Mission (PMD, eða Missio, sem 
það er oft kallað,) fyrir fimm Norður-Evrópuríki: Danmörku, 
Finnland, Ísland, Noreg og Svíþjóð. Ivan Sović varð þar með 
fyrsti leikmaðurinn sem skipaður hefur verið í þessa stöðu. 
Sendiherra Páfagarðs á Norðurlöndum greindi frá því 16. des-
ember 2020 að Luis Antonio Tagle kardináli hefði samþykkt 
tillögu Biskuparáðs Norðurlandanna og skipað Ivan Sović 
framkvæmdastjóra Pontifical Mission (PMD) til fimm ára 
(2020-2025). 

Ivan Sović fæddist í Bosníu og Hersegóvínu. Hann lauk heim-
speki- og guðfræðinámi við kaþólsku guðfræðideild Háskólans 
í Sarajevo. Hann starfaði um tíma í Æskulýðsmiðstöð erki-
biskupsdæmisins í Sarajevo og síðan 2017 hefur hann búið 
og starfað í Reykjavík með eiginkonu sinni Lauru Becker, þar 
sem hann er nú verkefnastjóri Reykjavíkurbiskupsdæmis. Með 
nýju skipuninni verður Ivan Sović líklega fyrsti leikmaðurinn í 
heiminum til að gegna starfi landsstjórnanda trúboðsstofnunar 
Páfastóls, og í þessu tilfelli fyrir fimm Evrópuríki.

Við óskum Ivan hjartanlega til hamingju með nýju stöðuna og 
það traust sem honum er sýnt með skipuninni og efumst ekki 
um að hann mun gegna þessu starfi af alúð og samviskusemi. 

Við vekjum athygli á YouTube rás Basilíku og Dómkirkju Krists 
Konungs í Landakoti í Reykjavík. 

Þar er að finna upptökur af messum, upplestur á helgisiðatextum
(litúrgíu) á íslensku og ýmislegt fleira.

Slóðin er: 
https://www.youtube.com/channel/UCpLWEIOUTyZKHiPEzAVseVg

Ivan Sović framkvæmdastjóri PMD, Trúboðsstofu Kaþólsku kirkjunnar á Norðurlöndum.
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The Spiritual Exercises 
are a spiritual retreat to help

people refocus their lives 
on what is most important, 

the glory and service of God, 
and to provide an opportunity for

people to hear God speaking in
the silence of their hearts.

St. John Paul II spoke of the Spiritual Exercises saying that “the Christian
is aided by the strong dynamism of the Exercises to enter into the ambit

of the thoughts of God, of His plans in order to trust in Him, who is
Truth and Love, and thus to make decisions committed to the following

of Christ, considering clearly his gifts and his own responsibilities.”

For menFor menFor men

W
here? When?
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Cost of Registration: 12.500 kr.Cost of Registration: 12.500 kr.Cost of Registration: 12.500 kr.
This includes: Transportation, Meals and AcommodationThis includes: Transportation, Meals and AcommodationThis includes: Transportation, Meals and Acommodation

For further information, contact: 

Fr. Adrian Horacio Cabaña

Phone: 554 70 10

Cell Phone: 697 84 71

Email: horaciocabania@ive.org
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Ævarandi heit í Póllandi

Þann 22. október síðastliðinn hlaut ég þá náð að vinna ævar-
andi heit í Trúarsamfélagi þerna Drottins og Maríu meyjar frá 
Matará. Ég vann heit mín í sókn heilags Jósefs, verndara hinnar 
heilögu kirkju, í Wolsztyn. Með mér á hátíðinni voru systur 
mínar úr samfélaginu: M. Maria Porta Coeli, M. Maria de Jesús 
Glorioso, Maria Mirakel van Amsterdam og Maria Peregrina. 
Systurnar komu frá Hollandi og á þessum tíma heimsóttu þær 
Kraká, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice og 
Poznań. Að þessari heimsókn lokinni sungu systurnar meðan á 
messunni stóð á latínu og pólsku.

Heit mitt var fyrsta ævarandi heitið í sögu sóknar minnar og 
margir gátu í fyrsta skipti á ævinni tekið þátt í þessum atburði 
sem var og er mér svo mikilvægur. Hátíðin var öllum mikill 
gleðigjafi þótt vegna takmarkana gætum við ekki borðað há-
degismat saman, aðeins átt lítinn fund í fjölskyldunni. 

Fyrir mig var það þegar stórkostleg náð að geta ferðast til Pól-
lands ásamt M. Mariu de Jesús Glorioso, því að allt fram á síð-
ustu stundu vissum við ekki hvort þetta myndi verða mögu-
legt. Viku fyrir heitin talaði ég við sóknarprest minn í Póllandi. 
Hann sagði mér að þeir væru að bíða eftir okkur og biðja fyrir 
því að við gætum komið. Staðan var sannarlega krefjandi en ég 
treysti á að allt væri í höndum Guðs! Dagur heitsins var falleg-
ur og sólríkur, sem var önnur gjöf frá Guði, því í Póllandi rignir 
venjulega mikið í október og hlýir dagar eru nokkuð fátíðir.
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Í „þremur samfélögum“ (fjölskyldu minni, trúarfjölskyldu minni 
og í sóknarfjölskyldunni) gaf ég þau heit að lifa að eilífu í skírlífi, 
fátækt og hlýðni. Það er stórkostleg náð að geta sett allt sem þú 
hefur í hendur Guðs, vitandi að hendur hans eru bestu hend-
urnar þar sem við getum skilið allt eftir. Þetta er líka vitundin 
um að fá svona mikla gjöf án nokkurra verðleika af minni hálfu. 
Eins og hinn heilagi Pio frá Pietrelcina sagði eitt sinn: „Guð vel-
ur sálir fyrir sjálfan sig og af einhverjum ástæðum valdi hann 
líka mína.“

Allt sem þá er eftir er að samsvara undursamlegri og miskunnar-
ríkri ást hans. Í þessu „prófi“, sem er líf okkar, er ég ekki ein, né 
heldur nokkrir aðrir. Við getum treyst á hjálp alheilagrar Maríu, 

móður okkar og hinna mörgu dýrlinga sem biðja fyrir okkur, að 
við komum einhvern tíma til hins fullkomna manns samkvæmt 
Kristi. Þann 22. október var minning heilags Jóhannesar Páls 
II. Sjálfur sagði hann við kirkjuna alla, þegar hann hóf páfadóm 
sinn fyrir fjörutíu og tveimur árum: „Óttist ekki, opnið, opnið 
sannarlega dyrnar fyrir Kristi.“ Aðeins Kristur þekkir okkur vel 
og getur veitt þá sönnu hamingju sem hvert og eitt okkar leitar 
að. Þessi hamingja er lífið að eilífu hjá honum. 

S. Maria Matka Miłosierdzia, SSVM

Fréttamiðill Páfagarðs: „Vatican News“ greinir frá 
því að stjórnardeild trúarkenninga hafi í yfirlýsingu 
sinni, sem Frans páfi hefur samþykkt, gefið grænt 
ljós á notkun bóluefna til að hefta útbreiðslu heims-
faraldurs af völdum Covid19.

Hér má lesa yfirlýsinguna í heild sinni: https://
press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2020/12/21/0681/01591.html#ing

Frétt á vef Vatican News: https://www.vaticannews.
va/en/vatican-city/news/2020-12/vatican-cdf-note-
-covid-vaccine-morality-abortion.html

Stjórnardeild trúarkenninga segir notkun bóluefna  
við Covid19 „siðferðilega ásættanlega“
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Gætirðu sagt okkur svolítið um þessa stofnun, Bonifatiuswerk, 
hvernig hún varð til og hver  hugmyndin er að baki henni?
Bonifatiuswerk var stofnað árið 1849 af leikmönnum og 
prestum sem trúboðsfélag fyrir Þýskaland og ber nafn heilags 
Bonifatíusar sem helgaði líf sitt trúboði. Iðnvæðingin á 19. 
öld breytti ekki aðeins atvinnulífinu í grundvallaratriðum 
heldur einnig búsetu og blöndun kaþólskra og mótmælenda 
innbyrðis. Vegna siðaskiptanna á 16. öld og samkvæmt trú 
viðkomandi fursta, bjuggu þeir áður að mestu aðskildir hver 
frá öðrum. Upp úr iðnbyltingunni breyttist þetta og kaþólskum 
og mótmælendum, sem bjuggu í minnihlutahópum meðal 
kristinna úr öðrum kirkjudeildum, fannst þeir einangraðir og 
skorta öryggi. Oft vantaði innviði kirkjunnar með kirkjum og 
prestssetrum, skólum og fræðasetrum. Bonifatiuswerk tók að 
sér þetta verkefni.

Árið 1974 bættust Norðurlöndin og 1995 Eystrasaltslöndin 
Eistland og Lettland við sem stuðningssvæði. Til þess að hjálpa 
systrum okkar og bræðrum í hinum dreifðu byggðum, söfnum 
við framlögum, gerum þau aðgengileg sem hjálp til sjálfshjálpar 
og styðjum þannig kirkjurnar á hverjum stað í því verkefni sínu 
að boða trúna á Guð í heiminum og tryggja Guði stað í hon-
um. Bonifatiuswerk lítur á sig sem „hjálparsamtök fyrir trúna“. 
Trúarmótun og stuðningur við miðlun trúarinnar sem og leit 

að nýstárlegum, formum sálgæslunnar sem vísa til framtíðar í 
dreifingu kristinna manna (diaspora) er meginmarkmiðið. Sér-
staklega í ljósi aukinnar firringar gagnvart trúnni á sífellt verald-
legra samfélagi er kynning á lifandi bústöðum trúarinnar helsta 
áhersluatriði okkar. Samstaða hjálparsamtaka okkar byggist því 
á kjörorðinu „Enginn ætti að trúa einn“.

Hverjir eru helstu velunnarar Bonifatius-stofnunarinnar?
Bonifatius-stofnunin eru aðallega studd af kaþólskum um 
allt Þýskaland, stundum frá öðrum löndum. Það er mjög 
mikilvægt fyrir gefendur okkar að halda spurningunni um 
Guð lifandi í eigin lífi og leggja sitt af mörkum til kristins 
samfélags. Við beinum máli okkar sérstaklega til velunnara 
okkar, að þeir taki þátt í baráttu trúsystkina sinna þar sem þeir 
eru minnihluti samfélagsins og axli samkirkjulega ábyrgð á 
fjármögnunarsvæðum okkar. Án þessa lifandi góðgerðarstarfs 
gefenda okkar væri fjölbreytt þátttaka Bonifatiuswerks 
sannarlega ekki möguleg í þessari mynd.

Þú hefur verið á Íslandi nokkrum sinnum en augljóslega ekki í ár. 
Hvað finnst þér um Ísland og Kaþólsku kirkjuna hér miðað við 
hin Norðurlöndin?
Ísland er fallegt land með „villta náttúru“ og á sama tíma 
það Norðurlandanna sem hefur hæst hlutfall kaþólskra, 

„Iðkið trú ykkar með gleði og sannfæringu  
þrátt fyrir vandamál og erfiðleika“

Viðtal við monsignor Georg Austen,  
framkvæmdastjóra Bonifatiuswerk í Þýskalandi

Msgr. Georg Austen, framkvæmdastjóri þýsku hjálparsamtakanna Bonifatiuswerk.



KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ   7

þó að þeir séu aðeins 3,9 prósent íbúanna.  
Á sama tíma hefur Ísland einnig hæsta hlut-
fall fólks af öðru þjóðerni í Norður-Evrópu. Úr 
heimsóknum mínum og frá mörgum samtölum 
hefur mér virst Kaþólska kirkjan á Íslandi ung, 
lífleg, gestrisin og alþjóðleg með ásýnd „heims-
kirkjunnar“. Miðlæg áskorun um þessar mund-
ir er vissulega að saman þroskist kaþólskir frá 
mörgum mismunandi löndum í einu samfélagi 
og læri íslenska tungu. Fjárhagslegar áskoranir 
sem Kaþólska kirkjan stendur frammi fyrir á 
Íslandi eru einnig miklar.

Hvaða áhrif hefur Covid-heimsfaraldurinn 
haft á störf þín í Þýskalandi og samskiptin við 
Norðurlöndin?
Covid-19 heimsfaraldurinn varð okkur mikið 
áfall í Þýskalandi – sem og gervöllu samfélagi 
heimsins, svo að stjórnmálaleiðtogarnir hafa 
þurft að grípa til margs konar takmarkana til 
að vernda fólk. Þessar nauðsynlegu aðgerðir 
takmarka einnig mjög líf kirkjunnar. Til að 
mynda er aðeins hægt að halda guðsþjónustur 
með mjög takmörkuðum fjölda trúaðra og 
það með ströngum öryggisráðstöfunum. 
Takmarkanir við að heimsækja sjúkrahús 
og elliheimili eru einnig mikil áskorun. 
Margir þjást enn meir sakir einangrunar og 
einmanaleika.

Þessar aðgerðir til að hemja heimsfaraldurinn 
hafa náttúrulega einnig haft mjög mikil áhrif 
á Bonifatiuswerk sem stuðnings- og hjálpar-

Msgr. Austen í hópi presta, systra og safnaðarfólks í Hafnarfirði.

Á Akureyri hitti Msgr. Austen Karmelsystur sem þar þjóna.
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stofnun og á verkefnin sem við styðj-
um í samfélögunum. Eftir fyrstu bylgju 
heimsfaraldursins vöknuðu nokkrar 
vonar meðal samstarfsaðilanna um að ef 
til vill yrði mögulegt að framkvæma ver-
kefni sem frestað hafði verið tímabundið 
til að vernda fólk. Þessar vonir rættust að 
hluta og að hluta til ekki. Einnig má búast 
við þessum hæðum og lægðum í verk-
efnavinnu á öllum fjármögnunarsviðum 
á næstu mánuðum. Sérstaklega meðan á 
kórónuveirufaraldrinum stendur er sam-
staða okkar með samstarfsaðilum okkar 
afar brýn og nauðsynleg. Auðvitað er það 
mikilvægt fyrir okkur að sýna samstöðu 
okkar með því að styðja öll verkefni inn-
an umsamins ramma.

Það sem var líka erfitt fyrir mig persónu-
lega var ferðabannið. Eins og venju-
lega gat ég ekki heimsótt löndin sem 
við styðjum, talað við heimamenn, haft 
mikil samskipti á staðnum og kynnt mér 
núverandi stöðu verkefna sem við fjár-
mögnum beint. Jafnvel þó að enn séu 
mjög mikil samskipti um internetið og 
síma, þá sakna ég persónulegra funda. 

Undanfarin ár höfum við haft marga 
duglega, unga sjálfboðaliða frá Þýska-
landi sem hafa aðstoðað í sóknunum á 
margan hátt, aðallega í Reykjavík og á 
Akureyri. Hvað getur þú sagt okkur um 
skoðanir þeirra og reynslu og getum við 
vonast eftir að á þessu verði framhald?

Sjálfboðaliðarnir eru alltaf áhugasamir 
um fegurð landsins, gestrisni og vinsemd 
fólks, og fjölbreytni og fjör kirkjunnar á 
Íslandi. Á sama tíma öðlast unga fólk-
ið reynslu af „heimskirkju“ á þann hátt 
sem það þekkir ekki frá Þýskalandi. Náin 
tengslanet og stöðug samskipti við hvert 
annað eru okkur afar mikilvæg og sýnir 
að reynsla unga fólksins er ekki einstefn-
ugata heldur reynsla sem allir þeir sem 
hlut eiga að máli njóta góðs af.
Og hér langar mig að vitna í orð eins 
sjálfboðaliðans okkar sem var lengi á 
Akureyri. „Ég er svo þakklát fyrir yndis-
legu mánuðina á Íslandi, vinina sem ég 
hef eignast og sérstaklega fyrir gestrisni 
systranna og samfélagsins. Fyrir mér var 
starfsnámið frábært tækifæri til að öðlast 
reynslu erlendis og fyrsta skrefið í átt að 
sjálfstæði og því að kynnast spennandi 
landi. Ég hef lært og upplifað svo margt 
og ég veit að þetta ár man ég alla ævi!“

Orð sem þessi hvetja okkur til að halda áfram að fylgja og styðja ungt fólk í uppvexti 
þeirra með því að gera þeim kleift að starfa á stuðningssvæðunum í sjálfboðaliðaá-
ætlun okkar.

Að lokum, hvað vilt þú segja við kaþólsku samfélagið á Íslandi?
Ég vil hvetja kaþólskt fólk á Íslandi til að iðka trú sína með gleði og sannfæringu, þrátt 
fyrir öll vandamálin og erfiðleikana. Á sama tíma vil ég hvetja ykkur – að líta framhjá 
mörkum þjóðernis ykkar og mæta kaþólskum, kristnum mönnum frá öðrum löndum 
með opnu hjarta og í samkirkjulegri samstöðu – svo að allir geti myndað enn meiri 
einingu mitt í fjölbreytileikanum á Íslandi. Þannig verður kirkjan að heimkynnum 
fólksins og dýrmætur vitnisburður fyrir okkur.

Msgr. Austen hitti að máli þáverandi forseta Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson, í einni 
af heimsóknum sínum hingað.

Ýmislegt þurfti að ræða við prestana í St. Jósefskirkju í Hafnarfirði, þá 
sr. Juan Carlos og sr. Horacio.
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Kæru vinir í Kristi, 
við viljum minna okkur á að þrátt fyrir takmarkanir á messum og helgihaldi, getið þið áfram hjálpað kirkjunni 
fjárhagslega. 

Hægt er að leggja fram fé til kirkjustarfs með millifærslu á eftirfarandi reikninga:  
 
Krists Konungssókn: kt 680169-4629, Banki 513-14-370500 
Jósefssókn: kt 680169-4629, Banki 545-26-006680 
Maríusókn: kt 680169-4629, Banki 0537-26-000801 
Sókn hl. Frans frá Assisi: kt 680169-4629, Banki 513-14-000015 
Sókn hl. Jóhannesar postula kt 680169-4629, Banki 556-14-600657 
Péturssókn: kt 680169-4629, Banki 565-14-603137 
Þorlákssókn: kt 680169-4629, Banki 537-26-005400 
Sókn hl. Jóhannesar Páls II: kt 680169-4629, Banki 513-26-005313 
 
Með hjartans þökk og Guðs blessun! 

 

Dear friends in Christ, 
we would like to remind you that despite restrictions on Masses, you can continue to help the Church financially. 
You can contribute money to your parish by transferring it to the following accounts: 
 
Christ the King Parish: kt. 680169-4629, Bank # 513-14-370500 
St. Joseph´s Parish: kt. 680169-4629, Bank # 545-26-006680 
St. Mary Parish: kt 680169-4629, Bank # 0537-26-000801 
St. Frans from Assisi: kt. 680169-4629, Bank # 513-14-000015 
St. John the Apostle Parish: kt. 680169-4629, Bank # 556-14-600657 
St. Peter´s Parish: kt. 680169-4629, Bank # 565-14-603137 
St. Thorlak Parish: kt. 680169-4629, Bank # 537-26-005400 
St. John Paul II Parish: kt. 680169-4629, Bank # 513-26-005313 
 
With heartfelt thanks and God’s blessing! 

Framlög til sóknanna

Contributions to the parishes
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Einn af þúsaldarkynslóðinni, hinn fimmtán ára gamli Carlo 
Acutis, var tekinn í tölu blessaðra 10. október 2020 í Basilíku 
heilags Frans frá Assisi, í Assisi á Ítalíu. Það gerði Agostino 
Vallini kardínáli (fyrir hönd Frans páfa).

Carlo var aðeins 15 ára þegar hann lést á sjúkrahúsi í Monza á 
Ítalíu árið 2006. Þegar hann var veikur bauð hann allar þjáningar 
sínar að fórn fyrir kirkjuna og fyrir páfann.

Hann var venjulegur, myndarlegur og vinsæll drengur. Hann 

hafði gaman af að segja brandara og naut þess að fá bekkjarfélaga 
sína og kennara til að hlæja. Hann elskaði að spila fótbolta og 
tölvuleiki og fannst gott að borða sælgæti.

11 ára að aldri byrjaði Carlo að rannsaka þau kraftaverk sem átt 
hafa sér stað í sögunni í sambandi við altarissakramentið. Hann 
notaði alla tölvuþekkingu sína og hæfileika til að búa til vefsíðu 
þar sem sú saga var rakin. Hún samanstendur af 160 spjöld-
um og er hægt að sjá hana með því að smella á þennan hlekk:  
http://www.miracolieucaristici.org/

Forseti Gvatemala, Alejandro 
Giammetti, fyrrum læknir, lýsti 
þessu yfir nýlega í tísti til fylgismanna 
sinna: „Ég viðurkenni að lífið hefst 
við getnað og þess vegna mun ég 
ekki þola neina þá starfsemi sem 
brýtur í bága við það sem kveðið er á 
um í pólitískri stjórnarskrá lýðveldis 
okkar. Slíkt stríðir gegn þeim gildum 
sem ég er alinn upp við og stangast á 
við meginreglur mínar sem læknis.“
Heimildarmaður forsetaembættis-
ins staðfesti við dagblaðið Prensa 
Libra í Gvatemala að Giammattei 

hafi verið að vísa til Planned Parenthood Global, alþjóðlegs arms 
bandarísku fóstureyðingar samtakanna Planned Parenthood, í 
tísti sínu og að hann muni reyna að stöðva það ferli sem myndi 
gera því kleift að opna útibú í landinu.

Gvatemala er lífsverndarland og leyfir aðeins fóstureyðingar 
til að bjarga lífi konu. Samt sem áður hafa aðgerðasinnar og 
alþjóðleg fóstureyðingasamtök meðal annars beint athygli sinni 
að þessu Mið-Ameríkuríki af auknum krafti.

Árið 2017 kom her landsins í veg fyrir tilraun hollenskra kvenna 
til að sjá konum í Gvatemala fyrir ólöglegum fóstureyðingum, 
en samtök þeirra eru ekki rekin í hagnaðarskyni.

Ári eftir þetta atvik tóku yfir 20.000 Gvatemalabúar þátt í 
mótmælum lífsverndarsinna til að bregðast við misheppnaðri 
tilraun til að hnekkja sumum lífsverndarlögunum.

Aðgerðasinnar beina nú spjótum sínum að Afríku sem og Mið- 
og Suður-Ameríku.

Vera má að tekist hafi tímabundið að tefja fóstureyðingastarfsemi 
Bandarísku samtakanna Planned Parenthood Global í 
Gvatemala, en samtökin stóðu fyrir 345.672 fóstureyðingum 
árið 2019, en þau halda áfram að ýta undir fóstureyðingar um 
allan heim.

Systursamtök þeirra, International Planned Parenthood 
Federation (IPPF), hafa höfuðstöðvar í Bretlandi. Á þeirra 
vegum starfa yfir 38.000 manns um allan heim, og samtökin 
komu að 1.389.954 fóstureyðingum á síðasta ári.

Fréttir af heimskirkjunni

Frá athöfninni Basilíku heilags Frans í Assisi, 10. október 2020, þegar Carlo Acutis var tekinn í 
tölu blessaðra.

Alejandro Giammetti, 
forseti Gvatemala.

Carlo Acutis: Hinn blessaði af þúsaldarkynslóðinni

Forseti Gvatemala kemur í veg fyrir starfsemi fóstureyðingarisans Planned Parenthood
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Frans páfi signir sig.

Blessun heimilisins á hátíð birtingar Drottins
Trúið þið á gildi blessunar Guðs? Ef svo er, gætuð þið einhvern 
tíma íhugað að bjóða presti að koma og blessa heimili ykkar. 
Jafnvel þó að heimili ykkar hafi verið blessað áður, þá getið þið 
vissulega beðið um aðra blessun!

Þó að hægt sé að framkvæma slíka blessun hvenær sem er á 
árinu, þá er það siður í sumum löndum að prestur blessi heimili 
fólks árlega í kringum hátíð birtingar Drottins (6. janúar). Hin 
raunverulega blessunarathöfn tekur ekki langan tíma. Prestur-
inn stökkvir vígðu vatni þegar hann gengur um öll herbergi 
hússins ásamt íbúum. Venjulega er lesið upp úr Biblíunni og far-
ið með bænir yfir íbúunum. Athöfninni lýkur með lokablessun 
og ef til vill sálmasöng.

Eftir athöfnina eru stafirnir „20 + C + M + B + 21“, sem standa 
fyrir latnesku orðin Christus Mansionem Benedicat (Kristur 
blessi þetta hús), skrifaðir á útidyrnar. Stafirnir gætu einnig 
táknað nöfn vitringanna þriggja: Kaspar, Melkíor og Baltasar.

Húsblessanir eru dæmi um helgitákn
Jesús sjálfur stofnaði sakramentin sjö til að gefa okkur náð sína. 
Því til viðbótar hefur kirkjan stofnað árnaðartáknin sem einnig 
eru kölluð helgitákn.

Í Trúfræðsluriti kirkjunnar stendur:
1677. Árnaðartákn (eða helgitákn – sakramentalíur) eru heilög 
tákn sem kirkjan hefur innleitt. Þau búa manninn undir að taka 
við ávexti sakramentanna og helga ýmis tilvik í lífinu.

1678. Blessanir hafa mikið vægi meðal árnaðartákna. Þær fela 
hvortveggja í sér lofgjörð til Guðs fyrir verk hans og gjafir og 
árnaðarbæn kirkjunnar til handa mönnunum að þeir megi nota 
gjafir Guðs í samræmi við anda fagnaðarerindisins.

1670.  Árnaðartáknin veita ekki náð Heilags Anda með þeim 
hætti sem sakramentin gera en með bæn kirkjunnar búa þau 
okkur undir að meðtaka náðina og innræta okkur að eiga sam-
starf við hana. “Helgisiðir sakramentanna og árnaðartákn-
anna færa nánast hverju atviki í lífi hinna trúuðu sem hafa 
gott innræti helgun hinnar guðdómlegu náðar sem flæðir frá 
páskaleyndardómi pínu, dauða og upprisu Krists. Til þessarar 
uppsprettu sækja öll sakramentin og árnaðartáknin kraft sinn. 
Þannig má segja að það finnst varla nokkur tilhlýðileg notkun á 
efnislegum hlutum sem ekki má beina að því að helga mennina 
og lofsyngja Guð.” 

Úr Trúfræðsluritinu

Önnur helgitákn 
Annað dæmi um helgitákn er signingin: Við myndum kross á 
líkama okkar og segjum: „Í nafni Föðurins og Sonarins og hins 
Heilaga Anda. Amen.“
 
Öskukrossinn, sem dreginn er á enni okkar á öskudag, er eitt 
helgitáknanna, og það eru einnig vígðu pálmagreinarnar sem 
við tökum á móti á pálmasunnudag. Heima hjá okkur er oft 
róðukross, sem er mynd af Jesú á krossinum.

Vígt vatn er líka helgitákn. Þegar við komum inn í kirkju signum 
við okkur með vígðu vatni, en það minnir okkur á skírnina. Við 
getum líka sett upp skál með vígðu vatni í svefnherbergi okkar 
og signt okkur með því á hverjum degi. 

Einnig eru blessanir helgitákn. Blessun er ekki neins konar 
töfrabragð, heldur er hún bæn þar sem beðið er um blessun 
Guðs. Hægt er að blessa fólk við margvíslegar aðstæður, á með-
göngu, fyrir uppskurð eða við trúlofun, til dæmis. Auk þess að 
blessa hús er einnig hægt að blessa dýr og bíla.
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Góð prédikun á að úthella í hjartað gleði og von
Hvernig læra prestnemar að prédika og hvernig  ágóð prédikun á að vera?  

Um allt það höfum við rætt við prédikunarkennarann  
David Tencer (57) sem er í dag Reykjavíkurbiskup

Hvað merkir orðið prédikunarfræði (hómiletika)? Orðið 
hómiletika (prédikunarfræði) kemur af gríska orðinu omilein, 
sem þýðir að tala við og er notað um fræðigrein sem fjallar 
um prédikunina eða það sem betra er, um listina að tala á 
mannamáli um guðleg málefni.

Hvernig gerist maður prédikunarfræðingur? Gamlir 
prédikunarfræðingar sögðu að maður geti ekki verið 
prédikunarfræðingur heldur gerist hann það með starfi sínu 
og dugnaði (og mig langar að segja að það gerist líka með náð 
Guðs því að þetta er gjöf frá honum). Prédikarinn er eins og 
gott vín sem þroskast í tíma og vex að gæðum eða breytist með 
skriðþunga í bragðvont edik sem engan langar í. 

Hvað á að leggja áherslu á þegar prédikun er búin til? Önn-
ur fræði eru til sem segja til um hvað prédikunin ætti að fjalla 
um, svo sem Biblíufræði, aðferðafræði, kenningarfræði, trú-
fræði, kirkjulögfræði, sagnfræði o.s.frv. Prédikunarfræðin leggja 
áherslu á hvernig á að ræða um þessi efni. Það er mikill munur 
á því þegar piltur segir við kærustuna að hann elski hana og á 
leiðinni rífur hann upp blóm sem er handan við girðinguna eða 
þegar hann segir að hann elski hana og gefur hana lítinn kassa 
með litlum hring sem hann keypti sérstaklega í því skyni. Eða 
annað dæmi: Kaffi smakkast miklu betur ef það er í f ínum bolla 
– en það er líka rétt að vín er hægt að drekka úr fötu ... það er 
hægt en ... 

Og hvernig lítur það raunverulega út þegar prestnemar læra 
að prédika? Það er augljóst að þeir eiga að tileinka sér fræðilega 
hluti sem í prédikunarfræði inniheldur undirstöðuþekkingu um 

aðferðafræði, mælskufræði, líkams- og andlitstjáningu o.s.frv. 
og síðan koma praktískir hlutir, þar sem nemandinn ætti að 
sýna það það sem hann hefur lært í reynd. Það merkir að í 
þessum seinni hluta þurfa þeir að skrifa prédikanir og líka að 
flytja þær frammi fyrir öðrum.

Manst eftir einhverjum skemmtilegum frásögnum úr 
kennslustundum í prédikunarfræði? Jú, milljón! Eins og 
mismæli af þessum toga: „Faðir faðmaði son sinn og var svo 
snortinn að tárin flæddu úr eyrum hans!“ Eða þegar ég talaði 
um líkamstjáningarfræðin og tók dæmi af biskupi nokkrum sem 
var ekki fullkomlega ánægður með karismatísku hreyfinguna 
en tók samt þátt í opnun mikils þings hennar á stórum 
íþróttavelli. Þegar hann byrjaði að tala sá hann og aðrir að 
hljóðneminn virkaði ekki, svo hann breiddi út hendur og sagði 
við skipuleggjendurna: „Þetta virkar ekki hjá ykkur!“ Og allur 
mannfjöldinn svaraði með þrumuraust: „Og með þínum anda!“

Hver eru stærstu mistök sem hægt er að gera í prédikuninni? 
Það er alls ekki leyfilegt að prédikari setji sjálfan sig á stall með 
almáttugum og alvitrum Guði og misnoti prédikunina til að 
viðra sínar hugmyndir og sinn sannleika. Í þessu tölum við 
ekki lengur um orð Guðs heldur um eigingjarnan ávöxt veikrar 
hugsunar. Þannig byrja allar trúvillukenningar og klofningur.

Hvernig á góð prédikun að vera? Góð prédikun á að vekja 
dottandi mann, mann sem skortir lífsvilja, gleðja þann sem 
er sorgmæddur, smyrja sár hins særða með læknandi olíu og 
úthella í hjartað gleði og von og þrá eftir því að koma aftur í 
kirkjuna í næsta skipti.

David biskup í prédikunarstól Dómkirkju Krists konungs í Reykjavík.
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Ég heyrði að þegar þú varst að kenna prédikunarfræði 
hér í háskóla talaðir þú við prestnemana ... „Strákar, ekki 
lesa prédikanirnar, af því að þegar þið lesið eru þið eins og 
sjónvarpsþulir.“ Er réttara og betra þegar prédikun er flutt 
en ekki lesin?
Það er áreiðanlega rétt að flytja hana. Það kemur af orðinu 
sjálfu, omilein,  – tala saman. Hver les af pappír þegar hann 
er að tala við annan? Og enn fremur: Orð manns í kirkjunni: 
„Hvernig eigum við að muna það sem var í prédikuninni ef 
presturinn sjálfur getur ekki munað það sem hann sjálfur 
skrifaði?“ En samt er gott að skrifa prédikun og – eins og 
gamall prédikunarfræðingur, Vrablec prófessor, sagði: „Setja í 
vasann fyrir messuna og tala við fólkið um það sem ég er með 
í vasanum. Að lesa er bara leyfilegt þegar ég fer með tilvitnun.“

Hvernig undirbúa prestar sig fyrir prédikun og hvernig 
ætti það að gerast á sem bestan hátt? Við erum búin að tala 
um þá aðferðafræði sem hjálpar hverjum presti að finna sína 
leið en samt eru almennar reglur sem ekki má gleyma. Fyrst 
og fremst er það sú hugmynd að ég er erindreki Drottins sem 
afhendir erindið sem Drottinn sendir fólki sínu. Þess vegna 
spyrja allir prestar Guð í bæninni: „Drottinn, hvað á ég að segja 
við þá?“ Hann leitar ekki aðeins að svari í bæninni heldur líka 
í rannsóknum um efnið og í persónulegri hugleiðslu. Slíka 
vinnu blessar Guð með ávöxtum. Og ég er viss um að allir 
prestar vita að þeir eru ekki aðeins erindrekar heldur á sama 
tíma einn af móttakendum erindisins. Og allt sem við bætist 

í undirbúningnum, svo sem hvenær, hve lengi – það fer eftir 
hverjum og einum. Samt er gott að segja að hver prestur á að 
gera það sem hann getur til þess að prédikunin geymi glæsilegt 
form gagnkvæmrar samræðu. Og hann á ekki vera hræddur við 
viðbrögð og spurningar sem geta sprottið af þessu seinna.

Gott og vel, en hvernig eigum við hlustendur að skilja 
prédikunina sem best? Við fylgjum sömu reglum og við höfum 
greint frá áður, það er: Ég hugsa í trúnni að presturinn talar ekki 
eins og maðurinn N.N., heldur eins og sá sem afhendir erindi 
Guðs sem elskar mig. Svo að ég þarf ekki að muna eftir öllu af 
því að ekki var allt sagt fyrir mig en samt vil ég ekki glata því 
sem er mitt.

Hvernig getum við hlustendur hjálpað prédikurunum? 
Fyrst og fremst með því að biðja fyrir þeim og taka á móti því 
sem þeir segja. Þegar presturinn sér að vinna hans ber ávöxt, 
undirbýr hann að sjálfsögðu næstu prédikanir sínar með gleði. 
Hann veit að það er ekki eins og að skvetta vatni á gæs. En ég vil 
bæta því við, að við skulum ekki óttast að tala við prestinn um 
prédikun hans. Viðbrögðin eru svo verðmæt og nauðsynleg að 
virðuleg fyrirtæki vilja fá þau og borga meira að segja stundum 
fyrir þau. Og Kaþólska kirkjan er gott „vörumerki“, er það ekki? 

(Þetta viðtal birtist 24. nóvember 2020 í blaðinu Slovo+ 
Zuzana Vandáková.)

Verslun Karmelsystra í Hafnarfirði
The Shop of the Carmelite Sisters in Hafnarfjörður

Við vekjum athygli á verslun Karmelsystra, innan veggja klaustursins, þar sem þær selja  
meðal annars fallega tónlist, skrautáritun á kerti og gjafakort og fl.

 
Verslun þeirra er opin alla daga frá 12.00-18.00 nema sunnudaga. Ölduslóð 37. Hafnafirði.  

Athugið: Einnig er hægt að panta vörur á vefsíðu klaustursins: http://karmel.is/

We like to draw your attention to the Carmelite Sisters’ shop within the walls of the monastery,  
where they sell beautiful music, candles, gift cards, etc. 

 
The shop is open every day from 12.00-18.00 except Sundays. Ölduslóð 37. Hafnafjörður. 

You can also visit their online shop: http://karmel.is/eng/index.html
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Úr safnaðarlífinu

Frá Maríukirkju
Undanfarnar vikur hefur öllum trúfræðslutímum í Maríukirkju verið streymt beint á Facebook. Tímunum fyrir börn á aldrinum 
3 til 11 ára hefur verið streymt á sunnudagsmorgnum kl. 10:30. Tímarnir fyrir 12 ára og eldri hafa verið á sunnudögum kl. 17:00. 
Til viðbótar hefur kvöldmessunni á ensku á laugardögum verið streymt kl. 18:30.

Frá Austfjörðum
Á Austfjörðum hófst aðventan á því að með hjálp barnanna voru skreyttir aðventukransar. Síðan voru þeir blessaðir og kveikt á 
fyrsta kertinu.
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Séra Adam Antonowicz, sóknarprestur í sókn heilags Frans frá Assisi, lést óvænt mánudaginn 2. nóvember 2020 í 
Stykkishólmi. 

Séra Adam fæddist í Łuków Póllandi 3. júlí 1967 og var skírður 23. sama mánaðar í heimaborg sinni. Að loknu námi 
hlaut hann prestvígslu 13. júní 1992. Hingað til lands kom hann 1. ágúst 2013. Fyrst var hann aðstoðarprestur við 
Péturssókn á Akureyri og síðan á Ísafirði, áður en hann var skipaður sóknarprestur árið 2018 í sókn heilags Frans frá 
Assisi í Stykkishólmi. Þann 27. mars 2018 gerðist hann síðan prestur Reykjavíkurbiskupsdæmis en hafði áður verið 
lögformlega tengdur Siedlce-biskupsdæminu í Póllandi.

Útför hans var gerð frá Dómkirkju Krists konungs í Reykjavík þriðjudaginn 10. nóvember sl. Athöfninni stýrði 
David B. Tencer OFMCap., Reykjavíkurbiskup, og viðstaddir voru einnig prestar biskupsdæmisins og nokkur hópur 
safnaðarfólks, sem þó var minni en ætla mætti vegna sóttvarnarráðstafana. Séra Adam var lagður til hinstu hvílu í 
kirkjugarðinum að baki Dómkirkjunnar þar sem grafnir eru prestar, systur og biskupar sem þjónað hafa hér á landi.

Við þökkum séra Adam fyrir dygga þjónustu hans hér á landi og biðjum fyrir sál hans. Hann hvíli í friði.

Séra Adam Antonowicz er látinn
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Mynd til að líta            
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er öðruvísi?  (5) 
 

Á jólunum fðgnum við 

fæðingu Jesú fyrir 2000 árum. 

Á jólanum segir Guð með okkur: 

„Ég elskar ykkur svo mikið að 

ég hef orðið að manni fyrir ykkur. 

Ég vil vera nálægt ykkur.“ 

Í október kom út geisladiskur okkar Karmelnunna í Hafnarfirði „Í návist fegurðar Guðs“. 
Á disknum er 21 lag og fylgir honum bæklingur með textum og myndum.

Við vonum, að með því að hlusta á tónlistina sem þar er að finna munuð þið öðlast sömu tilfinningu og ein persóna 
sem sendi okkur þennan texta eftir að hafa keypt og hlustað á diskinn: „Ég þakka fyrir það að eftir vinnudaginn 

get ég sökkt mér á þennan hátt í dýrkun Guðs, hvílst um stund og horft á lífið í öðru ljósi.“
Hér fyrir neðan er textinn úr bæklingnum:

„Sálir okkar verða hörpur og söngur, hver á sinn hátt, sálmur kæræleika og lofs þegar við sjáum  óendanlega fegurð Guðs.“
Jan Tyranowski

    Flest lögin á þessum geisladiski, sem unninn var á árunum 2019-2020, voru samin í klaustri okkar á Íslandi. Við höfum líka útsett þau öll. 
Söngurinn er að öllu leyti okkar sem og hljóðfæraleikur. Sumir textanna eru ljóð eftir mikla dulspekinga Karmels eða ljóðrænar bænir. Margir 
hafa þó fæðst hér á árum okkar á Íslandi. Þessi verk eru tilraun til að tjá það sem manni finnst þegar hann stendur frammi fyrir hinni æðstu 
og óendanlegu fegurð sem er Guð. Í söngvunum lýsum við furðu okkar yfir því sem hann hefur áorkað í lífi dýrlinganna - þeirra sem helguðu 

sig skilyrðislaust honum – og hvað hann gerir í dag, í daglegu lífi okkar. Þeir eru þrá eftir sönnu lífi – „langt í burtu“
 – í sameiningu við hann og á sama tíma beiðni um að hann geti leitt allt fólk til fyllingar þessa lífs – rétt eins og hann sjálfur þráir svo mjög.

Með þessum geisladiski deilum við með ykkur því sem okkur hefur verið boðið í Karmelkölluninni. Það er á vissan hátt tónlistarupptaka af 
sameiginlegu, andlegu ferðalagi okkar í íslenska Karmelklaustrinu. Verkin voru skrifuð á sérstökum andartökum þeirrar ferðar og voru oft 

tengd sérstökum atburðum. Mitt í þessum atburðum upplifðum við hvernig þessi að því er virðist fjarlægi – hinn æðsti, óendanlegi Guð er til 
staðar hér og nú, hvernig hann hleypur fram til móts við okkur og þráir að verða Guð, náinn öllum – vinur.

Megi þessar laglínur hljóma sem þakkargjörð „Te Deum“ fyrir 80 árin í íslensku klaustri okkar, hinna berfættu 
karmelnunnna, þar á meðal 35 ára veru pólska samfélagsins okkar á Íslandi. Við viljum þakka öllum þeim 

sem vildu vera strengir hörpu okkar, svo að hún hljómi Jesú til heiðurs og dýrðar!

Á pólsku:
W październiku ukazała się nowa płyta sióstr Karmelitanek bosych z Hafnarfjörður „ Wobec Piękności Bożej”.

Płyta zawiera aż 21 utworów. Załączona jest do niej także książeczka z tekstami utworów i zdjęciami sióstr. 
Poniżej tekst z okładki książeczki:

 „Dusze nasze stają się harfami grającymi i śpiewającymi każda na swój sposób hymn miłości i uwielbienia na widok nieskończonej piękności 
Bożej”.

Jan Tyranowski

Większość  utworów, uwiecznionych na tej płycie w latach 2019-2020, zostało skomponowanych w naszym islandzkim klasztorze, 
wszystkie też zyskały naszą  aranżację. Śpiew i gra na instrumentach to również w całości nasze wykonanie.

Niektóre teksty  to poezje wielkich mistyków Karmelu, czy też poetyckie modlitwy. Wiele jednak rodziło się tutaj, 
w ciągu lat naszego pobytu na Islandii.

Utwory te są próbą wyrażenia tego, co czuje człowiek stając w obliczu najwyższego i nieskończonego Piękna, jakim jest Bóg. Są 
zachwytem nad tym, co On uczynił w życiu świętych - tych, którzy bezwarunkowo Jemu się oddali – i co On czyni również dziś, w naszej 
codzienności. Są tęsknotą za życiem prawdziwym – „hen, w dali” - w zjednoczeniu z Nim, a zarazem są prośbą, by On wszystkich ludzi, 

doprowadził do pełni tego życia – tak, jak sam gorąco tego pragnie.

Poprzez tę płytę dzielimy się z Wami tym, co zostało nam ofiarowane  w karmelitańskim powołaniu. Jest to  niejako muzyczny zapis 
naszej wspólnej, duchowej wędrówki w islandzkim Karmelu. Utwory powstawały w konkretnych jej momentach i często wiązały się ze 

szczególnymi wydarzeniami. Pośród tych wydarzeń doświadczałyśmy, jak bardzo ten pozornie daleki – najwyższy, nieskończony Bóg jest 
obecny tu i teraz, jak wybiega nam naprzeciw, pragnąc dla każdego stać się Bogiem bliskim - Przyjacielem. 

Niechaj te melodie będą dziękczynnym „Te Deum” za 80 lat istnienia naszego islandzkiego klasztoru mniszek karmelitanek bosych, 
w tym za 35 lat obecności naszej polskiej wspólnoty na Islandii.

Mamy nadzieję, ze słuchając modlitw zawartych w śpiewie na tej płycie, będziecie mieli podobne odczucia, 
o jakich napisała do sióstr jedna osoba, która kupiła i przesłuchała płytę: „Dziękuję, że mogę po dniu pracy zanurzyć 

się w tę formę uwielbienia, chwilę odetchnąć, spojrzeć na moje życie z dystansem”. 

UM NÝJAN GEISLADISK KARMELNUNNA Í HAFNARFIRÐI
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Mynd til að líta            
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er öðruvísi?  (5) 
 

Á jólunum fðgnum við 

fæðingu Jesú fyrir 2000 árum. 

Á jólanum segir Guð með okkur: 

„Ég elskar ykkur svo mikið að 

ég hef orðið að manni fyrir ykkur. 

Ég vil vera nálægt ykkur.“ 

Mynd til að lita
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Stykkishólmur

Messutímar
Sunnudaga kl. 10:00 og
á laugardögum  kl. 18:30.
Frá mánudegi til fimmtudags 
kl. 9:00.
Alla föstudaga kl. 18:30.

Skriftatímar
Á undan messu eða eftir 
samkomulagi við prest.

Tilbeiðsla altarissakramentisins
Frá þriðjudegi til fimmtudags 
frá 7:30 til 8:30.
Laugardaga og sunnudaga
frá kl. 8:15 til kl 9:15.
Föstudaginn 4. desember frá 
kl. 15:00 til 18:00, 
síðan er messa kl. 18:30.

Jólaföndur 
Föstudagur 11. desember kl. 15:00.

Oratorium Jesúbarnið
Helgileikur verður fimmtudaginn 
19. desember kl. 18:30.

Messur um jól og áramót 2020-2021

Fimmtudagur 24. desember. 
Aðfangadagur jóla.
Hátíðarmessa kl. 22:00. 

Föstudagur 25. desember. Jóladagur.
Hátíðarmessa kl. 10:00. 

Hátíð hinnar heilögu fjölskyldu
Laugardagur 26. desember. 
Messa kl. 18:30. 
Sunnudagur 27. desember. 
Messa kl. 10:00. 

Fimmtudagur 31. desember 2020. 
Gamlársdagur
Messa kl. 18:30.

Föstudagur 1. janúar 2020. Nýársdagur. 
Stórhátíð Maríu Guðsmóður, 
lögboðinn kirkjudagur
Hátíðarmessa kl. 14:00.

Vestfirðir

Jóhannesarkapella, Mjallargötu 9, 
400 Ísafjörður, sími 456 3804

Hátíðarmessa kl. 10:30. 
Messa á pólsku kl. 13:00.
Messa á ensku kl. 16:00.
Messa á ensku kl. 18.00.
Messa á pólsku kl. 19:00. 

Laugardagur 26. desember 
Hátíð hl. Stefáns frumvotts
Annar dagur jóla 
Messa á pólsku kl. 8:30.
Messa á íslensku kl. 10:30. 
Messa á pólsku kl. 13:00. 
Messa á íslensku kl. 18:00.
Messa á pólsku kl. 19:00.

Sunnudagur 27. desember.
Hátíð hinnar heilögu fjölskyldu
Messa á pólsku kl. 8.30. 
Útvarpsmessa á íslensku kl. 11.00. 
Athugið breyttan messutíma.
Messa á pólsku kl. 13.00.
Messa á pólsku kl. 15.00.
Messa á ensku kl. 18:00. 
Messa á pólsku kl. 19:00.

Fimmtudagur 31. desember 2020. 
Gamlársdagur
Messa kl. 18:00. 
 
Föstudagur 1. janúar 2021. Nýársdagur. 
Stórhátíð Maríu Guðsmóður, 
lögboðinn kirkjudagur.
Við erum hvött til að biðja 
Guð um blessun þegar nýtt ár hefst. 
Messa á íslensku kl. 10:30. 
Messa á pólsku kl. 13:00. 
Messa á ensku kl. 18:00. 

Sunnudagur 3. janúar
Birting Drottins
Söfnun fyrir Barnamissio.

Vesturland
Sókn hl. Frans frá Assisi
franskirkja@gmail.com 
Facebook: Frans Frá Assisi
Austurgötu 7, 340 Stykkishólmur.
Prestur: Séra Hjalti Þorkelsson, 
sími 844 1763

Maríusystur
Servants of the Lord 
and the Virgin of Matará
Austurgötu 9, 340 Stykkishólmur
Sími 438 1070. Farsími 822 5888.
c.barbara@servidoras.org

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 

Messutímar:
Virka daga kl. 18:00, einnig kl. 8:00 á 
mánud., miðvikud. og föstud. 
Á laugardögum kl. 18:00 er 
sunnudagsmessa. Á sunnudögum kl. 8.30 
á pólsku, kl. 10:30 á íslensku, kl. 13:00 á 
pólskuog 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. Fleiri tækifæri 
til skrifta fyrir jólin verða kynnt nánar á 
tilkynningablöðum á næstunni.

Tilbeiðslustund
Tilbeiðslustund á fimmtudögum að 
kvöldmessu lokinni frá kl. 18:30 til 19:00,
einnig kl. 17:00-18:00 á föstudögum. 

Messur í Dómkirkju Krists konungs í 
Landakoti um jól og áramót 2020-2021 

Miðvikudagur 23. desember
(Þorláksmessa á vetri)  
Messa á íslensku kl. 8.00.
Messa á íslensku kl. 18.00.
 
Fimmtudagur 24. desember 
Aðfangadagur jóla 
Messa á pólsku kl. 7:30.
Jólamessa fyrir börn kl. 16:30.
Jólamessa á pólsku kl. 21:00. 
Miðnæturmessa á íslensku kl. 24:00. 

Föstudagur 25. desember 
Jóladagur
Messa kl. 8:30 á pólsku. 

Tilkynningar

DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS

STYKKISHÓLMUR

VESTFIRÐIR
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Séra Edwin Słuczan-Orkusz, 
s. 823 0082
isafjordur@yahoo.com
facebook: Vestfirðir
https://catholic-isafjordur.cba.pl/

Messur
Ísafjörður
Mánudag–laugardags kl18:00.
Sunnudaga  kl. 11:00.
Fimmtudaga – Tilbeiðsla hins 
alhelga altarissakramentis 
kl. 17:30.
Laugardaga – Rósakransbæn 
kl. 17:30.

Suðureyri:
Sunnudaga – kl. 14:00 (I, III, IV 
sunnudag mánaðarins)

Msza Św. 
w Ísafjörður
Od poniedziałku do soboty – 18:00.
W niedzielę – 11:00.
Czwartek Adoracja Najświętszego 
Sakramentu – 18:30.
Sobota różaniec – 17:30.

Suðureyri:
Niedziela – 14:00. (I,III,IV 
niedziela miesiąca)

W wakacje od czerwca 
do września:
w Ísafjörður
Od poniedziałku do piątku – 08:00.
W sobotę o – 18:00
W niedzielę – 11:00.

Sobota różaniec – 17:30.

Suðureyri:
Niedziela – 14:00. (I,III,IV niedziela 
miesiąca) 

Messur á Vestfjörðum um jól 
og áramót 2020-2021

Fimmtudagur 24. desember
Aðfangadagur jóla

Ísafjörður
Messa kl. 24:00.

Suðureyri
Messa kl. 21:00.

Föstudagur 25. desember
Jóladagur

Ísafjörður
Messa kl. 11:00.

Suðureyri
Messa kl. 14:00.

26. desember
Messa kl. 11:00.

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  
 
„Stella Maris“ bænahópur 
Lofgjörð og tilbeiðsla 
í safnaðarheimilinu á föstudögum 
kl. 20:00 (nema 1. föstud. mánaðarins).
Allir eru velkomnir.
 
Kvertímar og fermingarfræðsla 
Uppl. í síma 557 7420 eða 862 8246.
Messur í Maríukirkju
um jól og áramót 2020 / 21 

Laugardagur 19. desember
Sunnudagsmessa kl. 18:30 á ensku.  
Skriftatími: 18:00.

Sunnudagur 20. desember – 
4. sunnudagur í aðventu
Messa kl. 11:00. (Engin barnamessa.) 
Skriftatími: 10:30 - 10:50.

23. desember - Þorláksmessa  
Messa kl. 18:30. 

Fimmudagur 24. desember – 
Aðfangadagur jóla
Messa kl. 23:00, jólamessa.  
(Engin messa kl. 18:30).
Skriftatími: kl. 21:30-22:00. 
Jólaleikrit fyrir messu kl. 22:30.

Föstudagur 25. desember – 
Jóladagur
Messa kl. 11:00.
(Engin messa kl. 18:30)                                                        
Skriftatími: 10:30 - 10:.50.

Laugardagur 26. desember – 
Annar dagur jóla
Sunnudagsmessa kl. 18:30 á ensku.  
Skriftatími: 18:00. (Engin messa 
kl. 11:00)

Sunnudagur 27. desember – 
Hátíð hl. fjölskyldu – 
Messa kl. 11:00. 
(Engin barnamessa). 

28. desember - Hátíð saklausu 
barnanna í Betlehem                               
(Dagur virðingar fyrir lífinu 

27. desember 
Dagur verndara sóknarinnar, 
hl. Jóhannesar guðspjallamanns
Messa kl. 11:00.

Fimmtudagur 31. desember
Gamlársdagur

Ísafjörður
Messa kl. 18:00.
Föstudagur 1. janúar 2021
Nýársdagur

Ísafjörður
Messa kl. 11:00.

Suðureyri
Messa kl. 14:00.

Maríukirkja við Raufarsel 
Sóknarprestur: séra Denis O’Leary, 
Raufarseli 8, 109 Reykjavík. 
Sími 557 7420 og 862 8246,  
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. 
 
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. 
 
Skriftatímar 
Daglega fyrir eða eftir messu 
í Maríukirkju. Einnig eftir samkomulagi.  
 
„Cenacle“-bænahópur  
Hópurinn kemur saman í Maríukirkju 
fyrsta föstudag hvers mánaðar kl.19:00.  
Allir eru velkomnir. 
 

MARÍUKIRKJA

LÍFSVERND - VELJUM LÍFIÐ
Rómverskt kaþólskt lífsverndafélag

www.lifsvernd.is
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í Reykjavíkurbiskupsdæmi)
Messa kl. 18:30.  
Bænastund fyrir ófæddum börnum
með útstillingu altarissakramentisins 
frá kl. 19:10 til 20:00.

31. desember – 
Gamlársdagur
Messa kl. 22:30. (Engin messa 18:30.)
Tilbeiðsla Altarissakramentisins kl. 21:15
til 22:15.
Skriftatími: 21:15-22:00. 

Föstudagur 1. janúar 2021 – 
Nýársdagur –                                   
Stórhátíð Maríu guðsmóður – 
Lögboðinn kirkjudagur
Messa kl. 11:00.  (Engin messa kl. 18:30.)      
Skriftatími kl. 10:30-10:50.

Laugardagur 2. janúar
Sunnudagsmessa kl. 18:30 á ensku.  
Skriftatími: 18:00.

Sunnudagur 3. janúar – 
Birting Drottins – 
Messa kl. 11:00.  (Engin barnamessa). 
Hægt er að skrifta í Maríukirkju
daglega fyrir messu eða eftir 
samkomulagi.  
Nánari upplýsingar í 
síma 557 7420 / 862 8246.
 

Suðurland  
Á sunnudögum er messan lesin 
að Smáratúni 12 á Selfossi, kl. 16:00. 
Nánari upplýsingar í síma 557 7420 
eða 862 8246.  
 
Messutímar á Suðurlandi 
(í lútersku kirkjunum) 

Þorlákshöfn (Þorlákskirkja) 
Fyrsta sunnudag í mánuði 
kl. 17:00 á pólsku. 
 
Vestmannaeyjar (Landakirkja) 
Annan sunnudag í mánuði 
kl. 15:30 (en ENGIN messa 
verður þó 13.12.2020. 
Sjá að neðan.)  
 
Hvolsvöllur 
(Stórólfshvolskirkja) 
Þriðja sunnudag í mánuði 
kl. 17:00 á pólsku.

Messur á Suðurlandi
um jól og áramót 2020-2021 

Sunnudagur 20. desember – 
4. sunnudagur í aðventu
Messa að Smáratúni 12 á Selfossi 
kl. 16:00.   
Skriftatími kl. 15:15 til 16:00.

Föstudagur 25. desember - Jóladagur
Messa á íslensku að Smáratúni 12 
á Selfossi kl. 15:30. 

Skriftatími frá kl. 14:30-15:15.                                                                                                         
Messa á pólsku að Smáratúni 12 
á Selfossi kl. 17:00.

Sunnudagur 27. desember – 
Hátíð hl. fjölskyldu
Messa að Smáratúni 12 á Selfossi 
kl. 16:00. 

Föstudagur 1. janúar 2021 – 
Nýársdagur                                        
Stórhátíð Maríu guðsmóður – 
Lögboðinn kirkjudagur
Messa að Smáratúni 12 á Selfossi 
kl. 16:00.  
Skriftatími kl. 15:15.

Nánari upplýsingar í síma 557 7420 
eða 862 8246.

St. Jósefskirkja Hafnarfirði
St. Jósefskirkja Hafnarfirði
Jófríðarstöðum, 220 Hafnarfjörður,
sími 554 7010.
Sóknarprestur: Séra Horacio Cabaña 
IVE, 
s. 697 8471, horaciocabania@ive.org
Aðstoðarprestur: Séra Juan Carlos 
Escudero IVE, 
s. 696 6366, juancarlosescudero@ive.org

Messutímar
Virka daga kl. 17:30 (engin messa 
á föstudögum, 
þá er messað í Karmelklaustri).
Laugardaga kl. 17:30.
Sunnudaga kl. 10:30 á íslensku, 
kl. 15:00 á litháísku 
og kl. 17:30 á íslensku og pólsku.

Aftansöngur
Frá þriðjudegi til fimmtudags í messu 
kl. 17:30.

Rósakransbæn
Á sunnudögum kl. 10:00 (á íslensku).

Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir hverja messu 
eða eftir samkomulagi við prest.

Barna - og fermingarfræðsla
Vetrarhlé frá 21. desember 2020
til 18. janúar 2021.

Fyrsta altarisganga I
Barnafræðsla fyrir fyrstu altarisgöngu
á miðvikudögum kl. 16:30.
Síðasti dagurinn verður miðvikudagur 16. 
desember.

Fyrsta altarisganga II
Barnafræðsla fyrir fyrstu altarisgöngu
á laugardögum kl. 16:30.
Síðasti dagurinn verður laugardagur 19. 
desember.

Fermingarfræðsla II
Á Sunnudögum eftir Sunnudagsmessu kl. 
10:30
Síðasti dagurinn verður sunnudagur 20. 
desember.

Messur um jól og áramót 2020-2021
í St. Jósefskirkju í Hafnarfirði

Skriftatímar á íslensku, pólsku
ensku og spænsku
Laugardaginn 19. desember
frá kl. 10:00 til 12:00.

Miðvikudagur 23. desember
Þorláksmessa á vetri
Messa kl. 17:30.

Fimmtudagur 24. desember
Aðfangadagur jóla.
Messa kl. 23:30.

Fimmtudagur 25. desember.
Jóladagur
Jólamessa kl. 10:30.
Jólamessa á litháísku kl. 13:00 og 15:00.
Jólamessa á pólsku kl. 17:30.

Föstudagur 1. janúar 2021.
Nýársdagur.
Stórhátíð Maríu Guðsmóður.
Lögboðinn kirkjudagur.
Hátíðarmessa kl. 10:30.
Hátíðarmessa á litháísku kl. 15:00.
Hátíðarmessa á pólsku kl. 17:30.

Karmelklaustur
Ölduslóð, Hafnarfirði, s. 555 0378, 
fax 555 0872. 

Messutímar
Virka daga kl. 8:00, 
sunnudaga kl. 8:30.

KARMELKLAUSTUR

ST. JÓSEFSKIRKJA HAFNARFIRÐI

SUÐURLAND
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Messur í  Karmel um jól 
og áramót 2020-2021
 
Miðvikudagur 23. desember.
Þorláksmessa á vetri
Messa kl. 8:30.
 
24. desember. Aðfangadagur jóla
Messa kl. 8:30
Messa kl. 23:30 (miðnæturmessa)
 
Föstudagur 25. desember
Jóladagur
Messa kl. 11:00.
 
Laugardagur 26. desember
Annar dagur jóla
Messa kl. 10:30.
 
Sunnudagur 27. desember.
Messa kl. 9:00.
 
Dagana 28.-31. desember 2020:
Messa kl. 9:00.
 
Mánudagur 1. janúar 2021.
Nýársdagur.
Stórhátíð Maríu Guðsmóður
Messa kl. 11:00.
 
Dagana 2.-6. janúar 2021:
Messa kl. 9:00.
 
Verið öll hjartanlega velkomin!

Kirkja hl. Jóhannesar Páls II

Kirkja hl. Jóhannesar Páls II
Keilisbraut 775, 235 Reykjanesbæ
Prestur: 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.

Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir hverja messu 
eða eftir samkomulagi við prest.

Barna- og fermingarfræðsla
Upplýsingar í síma 618 5550. 

24. desember. Aðfangadagur
Barnamessa kl 21:30
og miðnæturmessa kl. 24:00.

25. desember. Jóladagur
Messa kl 10:30 og 12:30.

Norðurland 
Péturskirkja, Akureyri

Prestssetur: Eyrarlandsvegi 26, 600  
Akureyri
Sóknarprestur: Séra Jürgen Jamin,
s. 462 1119 og 659 1330
serajurgen@catholica.is

Karmelsystur af hinu guðlega hjarta 
Jesú
Álfabyggð 4, 600 Akureyri. Sími 461 2693.
Systir M. Marselina, sími: 8951970
smmarcelina@yahoo.com.br

Messur og Helgihald

Almennt: 

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)

Í Kapellu Karmelsytranna Álfa-
byggð  4
Mánudaga –
miðvikudaga kl.  06:45 
Fimmtudaga kl. 18:00 (einnig fyrir börn 
7 ára)

Messur um jól og áramót
Þessi tímaáætlun er birt með þeim 
fyrirvara að fjöldatakmarkanir leyfi 
samkomu manna og að teknu tilliti 
til allra annarra sóttvarnareglna sem 
kunna að vera í gildi um jólin. Vin-
samlegast fylgist með uppfærðum 
tilkynningum á fb fram að jólum. Óháð 
því hefur verið ákveðið að fjölga messum 

á aðfangadag jóla til að dreifa úr álagi. Í 
fyrra sóttu rúmlega 130 manns messu kl. 
22.00 aðfangadagskvöld! Það gengur ekki 
lengur, ekki bara vegna yfirstandandi far-
aldurs heldur einnig út af öryggisástæðum! 
Reyndar mættu ekki fleiri en 70 manns 
safnast saman í kirkjurýminu. Það þýðir 
að aðfangadag jóla og jóladag er messað 
fjórum sinnum á Akureyri til að gefa sem 
flestum tækifæri til að sækja jólamessu og 
í þeirri von að messusóknin dreifist sem 
mest:
24. desember - Aðfangadagur jóla
Kl. 15:00-16:30: Skriftir
Kl. 17:00: Jólamessa barna, tileinkuð 
þeim fjölskyldum sem eru með börn í 
trúfræðslu. Messan tekur ekki lengri tíma 
en 45 mínútur svo að allir komist heim 
þegar það verður heilagt kl. 18:00.
Kl. 22:00: Næturmessa á íslensku
Kl. 24:00: Miðnæturmessa að mörgu leyti á 
pólsku. Sungnir eru pólskir jólasálmar.

25. desember - Jóladagur
Hl. Messa kl. 11:00

26. desember- Annar dagur jóla 
(Stefánsmessa)
Hl. Messa kl. 11:00 fellur niður vegna 
messanna á Blönduósi og Sauðárkróki!

Sunnudagur 27. desember
Hl. Messa kl. 11:00 

31. desember
Gamlársdagur
Hl. Messa kl. 18:00

1. janúar
Nýársdagur – Maríumessa
Hl. Messa kl. 15:00 
Athugið breyttan messutíma!

Jólamessur utan Akureyrar:

25. desember 
Hl. Messa kl. 15:30 á Dalvík 

26. desember 
Hl. Messa kl. 12:00 á Blönduósi
Hl. Messa kl. 16:00 á Sauðárkróki

27. desember
Hl. Messa kl. 16:00 á Húsavík

Messur utan Akureyjar ef færð og veður 
leyfa! 
Fylgist með tilkynningum á fb!

Stefnt er að því að pólskumælandi 
prestur komi helgina 19./20. 
desember. Hann mun hlusta á skriftir 
(fyrst og fremst á pólsku) fyrir og eftir 
messu laugardagskvöldið kl. 18:00 og 
sunnudagsmorgun frá kl. 9:30 til 10:45. 

KIRKJA 
HL. JÓHANNESAR PÁLS II

NORÐURLAND
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Á Egilsstöðum kl. 17:00.
Á Vopnafirði kl. 18:00.

13.12., 3. sunn. í aðventu
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.

20.12., 4. sunn. í aðventu
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.

24.12. Miðnæturmessa á jólanótt
Messa á Reyðarfirði kl. 22:00.
Á Egilsstöðum kl. 22:00.

25.12. Jól. Messa um daginn
Messa á Reyðarfirði kl. 12:00.
Höfn á Hornafirði 12:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.
Djúpivogur 18:00.

26.12. Jól. Annar dagur jóla
Messa á Reyðarfirði kl. 12:00.
Á Raufarhöfn kl. 12:00.
Á Þórshöfn kl. 15:00.
Í Neskaupstað kl. 17:00.
Á Vopnafirði kl. 18:00.

27.12.  Jólatíð
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.
1. janúar 2021 – Nýársmessa
Messa á Reyðarfirði kl. 15:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.

3.1.2021.  Jólatíð
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.

10.1.2021. Jólatíð – Skírn Drottins
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.

Blessun heimilanna á jólatíma
Það er gamall og góður siður að 
sóknarpresturinn blessi heimili 
sóknarbarna sinna við upphaf nýs árs. Til 
að skipuleggja þetta sem best geta allir 
áhugasamir skráð sig á lista í anddyri 
kirkjunnar eða á fb sóknarprestsins (→ 
Jürgen Jamin). Auðvitað að teknu tilliti til 
allra sóttvarnarreglna sem kunna að vera í 
gildi þá.
Trúfræðsla barna hefst aftur dagana 
eftir þrettándann, þ.e.a.s. í vikunni frá 
og með 10. janúar!

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

Hafið samband við ofangreinda vegna 
brúðkaupa, skírna og annarra prests-
verka.

Messutímar í kirkjunni á Reyðarfirði:
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).

Á öðrum stöðum á Austurlandi
er messað í kirkjum þjóðkirkjunnar:
Messað er fyrsta sunnudag í mánuði 
á eftirfarandi stöðum:
Raufarhöfn kl. 12:00.
Þórshöfn kl. 15:00. 
Vopnafjörður kl. 18:00.

Messað er þriðja sunnudag 
í mánuði kl. 17.00
í Neskaupstað.

Messað er fjórða sunnudag
í mánuði á eftirfarandi stöðum:
Höfn á Hornafirði kl. 12:00.
Djúpivogur kl. 18:00.

Messuhald um aðventu og jól
6. 12.- 2. sunn. í aðventu 
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Á Raufarhöfn kl. 12:00.
Á Þórshöfn kl. 15:00.

AUSTFIRÐIR

V I Ð T A K A N D I :

Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt  
upplýsingum um breytt heimilisfang.
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Prentgripur

Gleðileg jól!  
Biskup, prestar og starfsfólk Kaþólsku kirkjunnar senda ykkur öllum hugheilar jólakveðjur og  

hjartans þakkir fyrir samstarfið á liðnu ári. Við óskum ykkur einnig velfarnaðar á næsta ári, 2021.


