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Biskupsráð Norðurlandanna í Paderborn
Heimsókn í æskulýðsmiðstöð 
Hardehausen og Corvey-klaustrið

Í tilefni af vorþingi Norræna biskuparáðsins 
hittust biskupar Norðurlandanna nýverið 
í borginni Paderborn í Þýskalandi. Þessa 
daga kynntu þeir sér einnig ýmsar kaþólskar 
stofnanir á svæðinu. Þeir heimsóttu meðal 
annars æskulýðsmiðstöðina í Hardehausen 
ásamt leiðbeinendum á starfsnámsbraut 
Bonifatiuswerk. Æskulýðsmiðstöð erkibisk-
upsdæmisins í Paderborn hefur verið til 
húsa í fyrrum byggingum Sistersíanaklaust-
ursins frá árinu 1945.

Yfirmaður miðstöðvarinnar og æsku-
lýðsprestur biskupsdæmisins, Stephan 
Schröder, var ánægður með heimsóknina: 
„Okkur er sýndur mikill heiður. Það er gam-
an að sýna biskupunum hvernig æskulýðs-
starf og sálgæsla ungmenna er skipulögð í 
Paderborn-biskupsdæmi.“ Það er ekki alltaf 
hægt að sjá með beinum hætti hvaða ávöxt 
störf okkar bera en séra Schröder er sann-
færður um að ungt fólk öðlist nýja sýn og 
verði reiðubúnara að taka á móti Guði.

Starfsnám Bonifatiuswerks er afar 
áþreifanlegt tækifæri, sagði aðalritari 
Bonifatiuswerks, Monsignor Georg 
Austen. „Í starfsnáminu kynnist unga fólkið 
kirkjunni frá alveg nýju sjónarhorni. Það 
kynnist fólki sem lifir trú sína á fjarlægum 
stöðum á áhrifamikinn og framandi hátt og 
það styrkir á sama tíma trú unga fólksins. 
Þessa dýrmætu reynslu færa þau með sér 
heim og deila henni í samfélagi sínu.“

Ferð til Corvey-klausturs, í fótspor hl. Ansgar
Eftir sameiginlega messu í kirkju æskulýðsmiðstöðvarinnar í Hardehausen hélt 
hópurinn áfram til Corvey-klaustursins, fyrrum Benediktínaklausturs, sem var 
fyrsta stóra klaustrið í Saxlandi, og fræddist um sögu hl. Ansgars, sem var yfir-
maður klaustursskólans í Corvey. Monsignor Georg Austen tók það skýrt fram 
að það er gríðarlega mikilvægt að halda á lofti sögu okkar og dýrlinganna sem 
við lofum enn á okkar dögum. Hann þakkaði einnig norrænu biskupunum fyrir 
að heimsækja Paderborn. Þessi heimsókn er viðurkenning á mikilvægi framlags 
Bonifatiuswerks.

„Gagnkvæm samskipti – í formi reglulegra funda – með vinum okkar frá 
Bonifatiuswerk eru okkur afar verðmæt. Meðbræður mínir í Norræna 
biskuparáðinu (NBK) – og ég persónulega – erum þakklátir fyrir að í ár var 
okkur boðið af Bonifatiuswerk og erkibiskupsdæminu í Paderborn. Þessir fundir 
eru afar mikilvægir til að eiga gagnkvæmar samræður og til að læra af reynslu 
annarra,“ sagði kardínálinn Anders Arborelíus frá biskupsdæminu í Stokkhólmi.

Þakklátur fyrir stuðning
Aðstæður kaþólskra á Norðurlöndum eru gjörólíkar 
aðstæðum kaþólskra í erkibiskupsdæminu í Paderborn. 
Fjárhagstaðan er einkum erfið í Finnlandi, Danmörku og 
á Íslandi. Þrátt fyrir það eigi sér stað ánægjuleg fjölgun 
kaþólskra í kjölfar vaxandi fólksflutninga, en sú staðreynd 
skapar einnig vandamál. Víða vantar kirkjubyggingar og 
innviði. Það streyma til dæmis fjölmargir Kaldear, sem 
eru kristnir menn frá Írak, til Svíþjóðar. 30.000 Kaldear 
búa nú á Norðurlöndunum, þar af 25.000 í Svíþjóð. 
Anders Arborelíus kardínáli, þakkaði kaþólskum í 
Þýskalandi, Bonifatiuswerk og Diaspora-samtökum 
þýsku biskupanna fyrir samstarfið og traustan stuðning.

Hópurinn í heimsókn í Corvey-klaustrinu.

David biskup og Ivan Sovic aðstoðarmaður hans.
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Vorfundi Norrænu biskuparáðstefnunnar í 
Paderborn er lokið –

Ákall um bæn fyrir þeim sem verða fyrir áhrifum af kórónuveirunni

Fréttatilkynning
Paderborn 13.03.2020. Vorfundi Norrænu biskuparáðstefn-
unnar (NBK) lauk í dag, en hann var haldinn var í Paderborn í 
Vestfalíu, í boði erkibiskupsins Hans-Josef Becker og Bonifati-
uswerks kaþólskra í Þýskalandi.

Hirðisboðskapur um kórónufaraldurinn – Traust 
til Drottins á reynslutímum
Í ljósi yfirstandandi atburða ávörpuðu norrænu biskuparnir 
hina trúuðu á Norðurlöndunum með hirðisboðskap sínum. Í 
einstökum biskupsdæmum verður farið eftir leiðbeiningum og 
tilmælum borgaralegra yfirvalda, sem einnig gæti leitt til þess 
að altarisganga og aðrar guðsþjónustur falli niður: „Við skulum 
sameina núverandi áskoranir föstuhaldi okkar... og endurnýja 
traust okkar á Guði með styrkri bæn og leitast við að láta líf 
okkar mótast af honum.“

Norrænum fjölskyldudögum sem halda átti í 
Haugetun í Noregi frestað
Norrænu fjölskyldudögunum sem halda átti í Haugetun í 
Noregi í þriðja sinn dagana 21. til 24. maí 2020 var frestað. 
Fjölskyldum frá öllum fimm Norðurlöndunum var boðið 

að skiptast á skoðunum með biskupunum um fjölskylduna 
sem kjarna samfélagsins og boðanda fagnaðarerindisins. 
Fjölskyldudagarnir verða haldnir rafrænt. Sjá annarstaðar í 
blaðinu.

Tengslin við erkibiskupsdæmið, Bonifatiuswerk 
og Paderborn-borg
Í móttöku í ráðhúsi borgarinnar Paderborn skráðu biskuparnir 
nöfn sín í heiðursgestabók borgarinnar. Borgarstjórinn, Mich-
ael Dreier, þakkaði fulltrúum Norræna biskuparáðsins fyrir 
heimsókn þeirra og langvarandi samstarf þeirra við borgina 
og erkibiskupsdæmið í Paderborn. Í ræðu sinni lagði formað-
ur biskuparáðsins, Czeslaw Kozon (Danmörku), áherslu á góð 
samskipti bæði við erkibiskupsembættið og borgina Pader-
born. Sérstakar þakkir hlutu líka Bonifatiuswerk og Diaspora-
kommissariat der Deutschen Bischofskonferenz (hjálparstofn-
un þýskra biskupa) fyrir bróðurlegan stuðning við kirkjuna í 
Norður-Evrópu.
Síðasta daginn heimsóttu sumir biskupanna Möhler-stofnun-
ina. Við það tilefni veitti yfirmaður stofnunarinnar, dr. Wolf-
gang Thönissen prófessor, mjög áhugaverða innsýn í starfsemi 
hennar.

Dreier borgarstjóri tók á móti fulltrúum Norræna biskuparáðsins, erkibiskupsdæmisins í Paderborn og Bonifatiuswerks í ráðhúsinu í Paderborn. 
F.v.: Heinz Paus (forseti Bonifatiuswerks), Georg Freiherr von und zu Brenken (heiðursforseti Bonifatiuswerks), biskup Berislav Grgic (Tromsø), 
biskup David Tencer (Reykjavík), Michael Dreier borgarstjóri, Monsignore Georg Austen (framkvæmdastjóri Bonifatiuswerks), erkibiskup Hans-
-Josef Becker (Paderborn), sitjandi er Anders Arborelius kardínáli (Stokkhólmi), biskup Czeslaw Kozon (Kaupmannahöfn), biskup Bernt Eidsvig 
(Osló), biskup Peter Bürcher (fyrrverandi Reykjavíkurbiskup og postullegur stjórnandi biskupsdæmisins Chur í Sviss) og systir Anna-Mirijam 
Kaschner (aðalritari Norræna biskuparáðsins). Mynd: Patrick Kleibold.
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Úr Trúfræðsluriti Kaþólsku kirkjunnar

Gerum við okkur grein fyrir því að allt í trú okkar er háð páskunum? Ef Jesús er 
ekki risinn upp frá dauðum, getum við hætt að biðja og hætt að eyða tíma okkar 
í kirkjunni. En ef hann er risinn upp frá dauðum, ættum við ekki aðeins að biðja 
og fara í kirkju, HELDUR ÆTTI HANN AÐ VERA KJARNINN Í GERVÖLLU 
LÍFI OKKAR! Þetta er það sem kristindómurinn er í raun og veru og það er þetta 
sem boðun trúarinnar snýst um. Við verðum að lýsa því yfir með því hvernig við 
lifum lífi okkar, að nýr konungur kom inn í mannkynssöguna með komu Jesú og 
að verkefni okkar er að ganga inn í ríki hans.
 
Við fögnum komu þessa nýja konungs á ýmsan hátt á helgisiðunum. Til dæmis 
um jólin, á hátíð Krists konungs og í helgigöngunni á pálmasunnudag.
 
Í Trúfræðsluriti Kaþólsku kirkjunnar (TKK) lesum við [560]: „Innreið Jesú í 

Jerúsalem sýndi fram á komu konungsrík-
isins sem Messías konungurinn átti eftir 
að fullna með páskum dauða síns og upp-
risu. Helgisiðir kirkjunnar opna hátíðlega 
dymbilvikuna með því að minnast vegsam-
lega þessarar innreiðar á pálmasunnudag.“
 
Dymbilvikan gefur okkur mörg tækifæri til 
að íhuga hvers vegna Jesús ætti að vera mið-
punktur alls lífs okkar.
 
Á skírdag var altarissakramentinu sem Jesús 
stofnaði í síðustu kvöldmáltíðinni, fórnað 
Föðurnum til minningar um fórn Jesú, og 
fært Föður hans okkur til hjálpræðis.
 
Á föstudaginn langa dó Jesús á krossinum 
til endurgjalds fyrir syndir okkar og það 
hjálpar okkur að komast til himna. Dauði 
hans á krossinum frelsar okkur frá eilífum 
dauða.
 
Á páskavökunni, sem er mest og göfugust 
allra hátíða, fögnum við því með gleði að 
Jesús er raunverulega risinn upp frá dauð-
um og að fyrir hann getum við öðlast hlut-
deild í upprisu hans við endurkomu hans.
 
Við skulum nýta komandi dymbilviku til 
að dýpka samband okkar við Krist, konung 
okkar, sem ríkir mitt á meðal okkar.

Date: Friday, April 3, 2020 
Start: CATHEDRAL OF CHRIST THE KING in Reykjavik 
Finish: CARMELITE CONVENT in Hafnarfjörður 
Route: 30km or 40km 
 
The Holy Mass will be celebrated in Christ the King 
Cathedral at 20.00 
on Friday, 3April, for those who take part 
Find your route and join on www.edk.org.pl

EXTREME WAY OF THE CROSS
Data: 03.04.2020
Start: KATEDRA CHRYSTUSA KRÓLA w Reykjaviku
Zakończenie: KLASZTOR POLSKICH MNISZEK
                       KARMELITANEK BOSYCH w Hafnarfjörður
Trasa: 30km oraz 40km
Dla osób które podejmą wyzwanie będzie odprawiona
Msza Święta o godzinie 20:00

Znajdź swoją trasę i dołącz:
https://www.edk.org.pl/

EXTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
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Í föstuboðskap sínum í ár gerir Frans páfi eftirfarandi orð úr síðara 
Korintubréfi að einkunnarorðum sínum: „Vér biðjum í Krists stað: Látið 
sættast við Guð“  (2Kor 5:20).

Þar ræðir páfi um páskaleyndardóminn sem grundvöll sinnaskipta, um 
nauðsyn sinnaskipta, ástríðufullan vilja Guðs til samræðna við börn sín og 
að við eigum að deila auðlegð okkar með öðrum, ekki geyma hana handa 
sjálfum okkur.

Föstuboðskap hans má lesa í heild á íslensku og ensku á heimasíðu kirkjunnar, 
www.catholica.is 

Föstuboðskapur hans
heilagleika Frans páfa 2020

Kyrrðardagar í Stykkishólmi 2020
Helgina 6.-8. mars 2020 dvöldu Mölturiddarar 
á Íslandi, ásamt presti sínum sr. Jakobi Rolland, 
í Stykkishólmi.

Þessa daga notaði hópurinn til að efla trúarlíf 
sitt með ýmsu móti. Sr. Jakob las hugvekjuna 
„Bréf til vina krossins“ eftir hl. Montfort, 
þátttakendur horfðu á áhugaverð myndbönd 
um einstaklinga sem upplifðu sterka trú 
og nærveru Guðs í lífi sínu, sóttu daglegar 
messur, lásu Rósakransinn, Krossferilsbænir 
og tíðabænir á hverjum degi.

Lesin var kvæðabálkurinn „Milska“ sem eru 
íslenskt helgikvæði frá 15. öld eftir ókunnan 
höfund. Segir í formála bæklingsins að „Milska“ 
sé ein af gersemum íslenskra trúarbókmennta 
fyrri alda og sýnir innilega ástúð til heilagrar 
Guðsmóður og ber vitni  um einlægt trúarlíf 
almennings á Íslandi á kaþólskum tíma.

Þá áttum við líka góðar samverustundir sem 
þéttir hópinn okkar enn meir.
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Fréttir af heimskirkjunni

Frans páfi hefur samþykkt breytingar á stofnskrá og 
starfsreglum Caritas Internationalis. 

Breytingarnar fela í sér að flytja eftirlit með Caritas 
Internationalis til Stofnunar til stuðnings heildrænni þró-
un mannkyns. Alþjóðlega góðgerðarstarfið hafði verið 
hluti af Cor Unum – Postullegu ráði kristilegra líknar-
starfa.
Sem regnhlífarsamtök fyrir 165 kaþólsk hjálparþjónustur 
um allan heim er Caritas Internationalis stærsta kaþólska 
hjálparnetið.

Luis Tagle kardínáli heldur áfram að gegna stöðu forseta 
Caritas Internationalis í nýju embætti sínu sem prefekt 
Stjórnardeildar trúboðs.

Caritas Ísland var stofnað árið 1989 og gerðist aðili að 
Caritas Internationalis árið 1991. Caritas Ísland hefur 
ekkert launað starfsfólk en treystir mjög á sjálfboðaliða til 
að sinna starfsemi sinni.

Starfsemi Caritas á Íslandi er takmörkuð. Fólk kemur 
sem þarfnast mat eða hjálpar við að finna störf – oft inn-
flytjendur frá fátækari löndum. Leitast er við að mynda 
lausleg tengsl við alla þá sem Caritas hjálpar.

Al-Tahira.

Frans páfi samþykkir nýjar samþykktir 
Caritas Internationalis

Bænarefni páfa í mars og apríl 2020
MARS
Trúboð

Að kristin samfélög, einkum þau sem sæta ofsóknum, skynji að þau standa nærri Kristi og að
réttur þeirra sé virtur.

APRÍL
Almennt

Fyrir læknum og samstarfsfólki þeirra á átakasvæðum, sem hætta lífi sínu í þjónustu við aðra.

Enduruppbygging sýrlenskrar, kaþólskrar kirkju í Mosul í 
Írak, sem ISIS-samtökin eyðilögðu, mun hefjast fljótlega, seg-
ir í nýlegri tilkynningu Menningarstofnunar Sameinuðu þjóð-
anna, UNESCO.

Al-Tahira kirkjan í gamla borgarhlutanum í Mosul, var mikið 
skemmd ásamt 27 öðrum mikilvægum trúarlegum stöðum í 
borginni, eftir að ISIS-liðar réðust inn í borgina í júní 2014.

UNESCO tilkynnti í október að stofnunin myndi hefja sam-
starf við Sameinuðu arabísku furstadæmin um að endurreisa 
kirkjuna sem var reist árið 1862. Einnig var greint frá því að 
önnur kirkja í borginni, Al-Saa’a kirkja Dóminikareglunnar, 
byggð á árunum 1866 til 1873, verði einnig endurbyggð.

Uppbyggingin mun skapa störf og veita frekari menntun, 
þjálfun og reynslu fyrir ungt fagfólk og iðnaðarmenn á staðn-
um.

Önnur stærsta borg Íraks, Mosul, er aðsetur tveggja biskups-
dæma í Írak fyrir Kaldeu-kaþólsku og Sýrlensku kaþólsku 
kirkjurnar. Báðar þessar kirkjudeildir eru hluti af hópi tuttugu 
og þriggja austur-kaþólskra kirkna sem eru í fullri sameiningu 
við Páfagarð í Róm.

Söguleg írösk kirkja verður endurbyggð
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GETUR ÞÚ KOMIÐ ORÐUNUM INN Í REITINA?

Mynd til að lita
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GETUR ÞÚ KOMIÐ ORÐUNUM INN Í REITINA?

altarissakramentis kl. 18:30.
Laugardaga – Rósakransbæn kl. 18:30.

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

Msza Św. 
w Ísafjörður
Od poniedziałku do soboty – 19:00.
W niedzielę – 11:00.
Czwartek Adoracja 
Najświętszego Sakramentu – 18:30.
Sobota różaniec – 18:30.

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 – 19:00
W niedzielę – 11:00.

Sobota różaniec – 18:30.

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

Maríukirkja við Raufarsel

Sóknarprestur: séra Denis O’Leary, 
Raufarseli 8, 109 Reykjavík.
Sími 557 7420 og 862 8246, 
seradenis@catholica.is 
Maríukirkja er á Facebook.

 
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.
 

Vesturland

Sókn hl. Frans frá Assisi
franskirkja@gmail.com 
Facebook: Frans Frá Assisi
Austurgötu 7, 340 Stykkishólmur.
Prestar: Séra Adam Antonowicz,
sími 841 1571,
x.adam1@wp.pl
Séra Hjalti Þorkelsson, s. 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 mánudag til fimmtudags kl. 8.00
Alla Föstudaga kl. 18.30

Mjallargötu 9, 400 Ísafjörður, 
sími 456 3804
Séra Edwin Słuczan-Orkusz, 
s. 823 0082
isafjordur@yahoo.com
facebook: Vestfirðir
https://catholic-isafjordur.cba.pl/

MESSUR
Ísafjörður
Mánudag–laugardags kl. 19:00.
Sunnudaga  kl. 11:00.
Fimmtudaga – Tilbeiðsla hins alhelga

Tilkynningar í janúar-febrúar 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 

Messutímar:
Virka daga kl. 18:00, einnig kl. 8:00 
á mánud., miðvikud. og föstud.
Á laugardögum kl. 18:00 er 
sunnudagsmessa (vigilmessa). 
Á sunnudögum kl. 8.30 á pólsku,
kl. 10:30, kl. 13:00 á pólsku og
kl. 18:00 á ensku. 
Kirkjan er opin á daginn frá kl. 7:30 til 
18:30.

Skriftatímar
Á laugardögum kl. 17:10 til 17:45 í 
skriftastólnum. 
Einnig eftir samkomulagi við prest.

Tilbeiðslustund
Tilbeiðslustund á fimmtudögum að 
kvöldmessu lokinni frá kl. 18:30 til 19:00. 

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.  

Trúfræðslutímar
Trúfræðslutímar fyrir börn eru á 
sunnudögum 
að lokinni messu sem hefst kl. 10:30. 
Upplýsingar í síma 552 5388. 

Tilkynningar

DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS

STYKKISHÓLMUR

VESTFIRÐIR

MARÍUKIRKJA
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Selfoss (Smáratún 12)
Fjórða sunnudag í mánuði kl. 16:00 á 
pólsku. 

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

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. 15:30-19:00.
Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir messu 
eða eftir samkomulagi við prest.

Barna- og fermingarfræðsla

Fyrsta Altarisganga I og II
Á miðvikudögum kl. 16:30-17:15.

Fermingarfræðsla II
Á laugardögum kl. 18:45-19:30.

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.
 
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. Þá 
er samkoman haldin á sunnud. þar á 
eftir). Allir eru velkomnir.
 
Tengiliður til að fá upplýsingar um 
ýmsa hópa í Maríusókn
Bindindisfélagið „Brautryðjendur“ - Sr. 
Denis - 557 7420.
„Cenacle“ bænahópur - Napoleon 562 
4937
CFCFFL - April - 567 6377.
Focolare - Wilma - 587 7028
LMC - Priscilla - 564 3117.
NCW - Sr. Mikolaj - 5577490.
„Stella Maris“ bænahópur - Napoleon 
562 4937.
 
Kvertímar og fermingarfræðsla
Uppl. í síma 557 7420.
 

 

Suðurland
Á sunnudögum er messan lesin að 
Smáratúni 12 á Selfossi, í salnum á 
annarri hæð, kl. 16:00.
Nánari upplýsingar í síma 5577420.
 
Kyndilmessa, 2. febrúar
Kertavígsla verður í messunni.
 
Messutímar á Suðurlandi (í lútersku 
kirkjunum)
Þorlákshöfn (Þorlákskirkja)
Fyrsta sunnudag í mánuði kl. 17:00 á 
pólsku.
 
Vestmannaeyjar (Landakirkja)
Engin messa í febrúar eða mars.
 
Hvolsvöllur (Stórólfshvolskirkja)
Þriðja sunnudag í mánuði kl. 17:00 á 
pólsku.
 

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

Keilisbraut 775, 235 Reykjanesbæ
Sóknarprestur: Séra Mikołaj Kecik, 
s. 618 5550, mikolaj.kecik@gmail.com 

Messutímar
Alla sunnudaga kl. 17:0 á íslensku og 
ensku.
Polish:
Alla laugardaga / Saturday kl. 18:00 á 
pólsku.
Alla sunnudaga / Sunday kl. 10:30 á 
pólsku.

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

Barna- og fermingarfræðsla
Upplýsingar í síma 618 5550. 

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

SUÐURLAND

ST. JÓSEFSKIRKJA HAFNARFIRÐI

KARMELKLAUSTUR

KIRKJA 
HL. JÓHANNESAR PÁLS II

NORÐURLAND
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Álfabyggð 4, 600 Akureyri.
Sími 461 2693.
Systir M. Marselina, sími: 895 1970
smmarcelina@yahoo.com.br

Messur og Helgihald

Í Péturskirkju
Sunnudaga    
Skriftir kl. 10.00-10.45.
Hl. Messa kl. 11:00.
Föstudaga  
Tilbeiðsla kl. 18:00.
Hl. messa kl. 19:00.
Laugardaga   
Skriftir  kl. 16.30-17.30.
Rósakransbæn kl. 17:30 
(á lönguföstu: krossferilsbæn).
Hl. messa kl. 18:00 (barnamessa).

Í Kapellu Álfabyggð  4
Mánudaga – miðvikudaga
kl.  06:45  
Fimmtudaga
kl. 18.00

Sauðárkrókur
1. sunnudag í mánuði: 2. febrúar
Hl. messa kl. 15.00 

Blönduós
1. sunnudag í mánuði: 2. febrúar
Hl. messa kl. 17.00 

Dalvík
2. sunnudag í mánuði: 
Hl. messa kl. 15.45.

Siglufjörður
3. sunnudag í mánuði: 
Hl. messa kl. 16.00.

Húsavík
4. sunnudag í mánuði: 
Hl. messa kl. 16.00.

Austfirðir

Reyðarfjörður – Þorlákskirkja

Kapúsínaklaustrið á Kollaleiru, 
730 Reyðarfjörður
Prestar: Br. Pétur Fintor OFMCap., 
s. 849 8054, petofinto@gmail.com
Br. Vladimír Polák OFMCap.,
s. 888 2043, vpkapucin@gmail.com
Hafið samband við ofangreinda 
vegna brúðkaupa, skírna 
og annarra prestsverka.

Messutímar í klausturkapellunni:
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 á 
Egilsstöðum
Lagarási 18, 700 Egilsstaðir

Messutímar í kapellunni:
Á sunnudögum kl. 17:00 
(sunnudagsmessa á íslensku).
Á þriðjudögum kl. 19:00.

Kapella Heilagrar fjölskyldu og 
heilags
Jean-Marie Vianney, 
Hafnarbraut 40, 780 Höfn
Messað er í kapellunni síðasta sunnudag 
í hverjum mánuði, kl. 12:00.

Djúpivogur
Messað er síðasta sunnudag 
í hverjum mánuði kl. 18:00.

Á öðrum stöðum á Austurlandi
er messað í kirkjum þjóðkirkjunnar:

Neskaupstaður
Messað er þriðja sunnudag 
í mánuði kl. 17.00.

Messað er fyrsta sunnudag í mánuði 
á eftirfarandi stöðum:

Raufarhöfn kl. 12:00 – eftir 
samkomulagi við presta.

Þórshöfn kl. 14:00.

Bakkafjörður kl. 17:00.

AUSTFIRÐIR

V I Ð T A K A N D I :

Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt  
upplýsingum um breytt heimilisfang.
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