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Hirðisbréf
Uppstigningardagur, 21. maí 2020
getur hjálpað okkur að skilja það
betur. Það var grínmynd sem birtist
á samfélagsmiðlum. Á myndinni var
Guð almáttugur og á móti honum
sat djöfullinn sem segir: „Sjáðu, mér
tókst að gera það, að kirkjur í mörgum
löndum voru lokaðar á sunnudögum.“
En Guð svarar hlæjandi: „Alls ekki,
einmitt vegna illsku þinnar gat ég verið
viðstaddur í hversdagslífi barna minna
heima hjá þeim, á miklu víðtækari hátt
en fyrr!“

Kæru bræður og systur, uppstigning Krists kom með miklar breytingar í líf postulanna
og kirkjunnar. Þá komu upp spurningar eins og: Hvernig verður það núna? Er það
hægt að halda áfram við svona kringumstæður? Kannski er sama óvissa á þessum
tíma hjá okkur.
En þökk sé Guði fyrir það að kórónuveiran er næstum horfin. Við erum þakklát Guði
en við erum líka þakklát öllum þeim sem hafa stuðlað að því. Meðal annars viljum við
þakka Víði, Þórólfi, Ölmu og þeirra fólki, að þau mættu kringumstæðum af ábyrgð
en gættu þó hófs. Þau fundu jafnvægi milli þess sem var nauðsynlegt og þess sem
gæti valdið óróa.
Við viljum sýna þakklæti okkar öllu heilbrigðisstarfsfólki, sem setti sjálft sig í
hættu og mætti erfiðleikum án þess að bíða eftir aukagreiðslum og ekki einu sinni
aukaþakklæti frá samfélaginu. Guð sér það og gleymir ekki!
Sýnum þakklæti prestum okkar og öllum sem starfa í kirkjunni af því að þau hlustuðu
á mig, lokuðu ekki kirkjunum og lokuðu alls ekki sjálf sig af, heldur leituðu nýrra leiða
með miklum sköpunarkrafti til að vera enn nær sóknarbörnum sínum og samfélagi.
Gleymum ekki þessari dýrmætu reynslu!
Lífið heldur áfram og verður á einhvern hátt öðruvísi og nýtt. En já, ég tala líka
um líf kirkjunnar. Það er einmitt það sem ég vildi tala um. Hvað er það sem ég sé
sem mikilvægustu reynsluna fyrir þessa „nýju“ framtíð kirkjunnar? Lítið dæmi

Við öll skiljum þetta af því að við höfum
upplifað það. Er það ekki góð reynsla að í
tölvum okkar og risaskjám erum við ekki
vön því að fylgjast með messum og nú
gera mörg okkar það á hverjum degi?!?
Dagblöð, sem venjulega hafa ekki áhuga
á trúarlífi og kirkju, birta á hverjum degi
nokkrar fréttir um samkomur okkar og
stöðu. Sumir gagnrýna það, aðrir tala
um það með virðingu, en niðurstaðan
er sú sama: Guð kom inn í hversdagslíf
okkar og gerðist fastur meðlimur þess.
Svona sé þetta áfram.
Bræður og systur, við ætlum að koma
til baka og taka þátt í öllum athöfnum
í kirkjum okkar. Kirkjulífið fer smátt og
smátt aftur í sama horf, en töpum ekki
reynslunni af Guði sem kom og gerðist
Guð hversdagslífs okkar. Tökum þátt í
hátíðlegum athöfnum, syngjum sálma til
að heiðra hann en tölum líka á sama tíma
á hverjum degi við hann í einrúmi eins
og besta vin okkar og félaga.
María mey, þú sem varst næst Guði – og
það var hversdagsiðja þín að elska hann
– hjálpa þú okkur að halda áfram að vera
nær honum í hversdagslífi okkar. Amen.
Biðjið fyrir mér eins og ég geri fyrir
ykkur á hverjum degi.
David biskup ykkar.
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Yfirlit yfir verkefni sem nú er unnið að
í Reykjavíkurbiskupsdæmi
Kaþólska kirkjan á Íslandi var og er enn háð framlögum erlendis frá og frá
meðlimum sínum til að sinna hlutverki sínu og mæta reglulegum útgjöldum. Í
þessari grein viljum við gefa ykkur yfirlit yfir þau verkefni sem unnið er að nú í
biskupsdæminu:
Kristskonungssókn, Reykjavík
- Lagfæringar á þaki Dómkirkju Krists konungs – Heildarkostnaður
verkefnisins er 32.000 evrur.
- Hljóðkerfi fyrir Dómkirkju Krists konungs – Heildarkostnaður
verkefnisins er 16.000 evrur (verkefninu er lokið).
Maríusókn, Breiðholti
- Skipt um glugga í kirkjunni – Heildarkostnaður verkefnisins er 2.905
evrur.
- Bygging nýju kirkjunnar á Selfossi
Sókn Jóhannesar postula, Ísafirði
- Hljóðkerfi fyrir kirkjuna – Heildarkostnaður verkefnisins er 2.500 evrur.
St. Jósefssókn, Hafnarfirði
- Kaup á bíl handa Þernum Drottins og Maríu meyjar frá Matará
(Maríusystur) – Heildarkostnaður verkefnisins er 18.000 evrur.
Péturssókn, Akureyri
- Kaup á bíl fyrir Karmelsystur – Heildarkostnaður verkefnisins er 18.000
evrur.
Sókn hl. Þorláks, Reyðarfirði
- Kirkjan máluð – Heildarkostnaður verkefnisins er 10.000 evrur.
Sum verkefnanna eru að hluta til studd af Bonifatiuswerk, Kirkju í neyð eða
Ansgarwerk Schweiz. Ef þið viljið hjálpa Kaþólsku kirkjunni á Íslandi við að
mæta reglulegum útgjöldum og nýjum verkefnum, getið þið sent framlag ykkar,
með skýringum um hvaða verkefni þið viljið styðja, til:
Kaþólska kirkjan á Íslandi
Kennitala: 680169-4629
Reikningsnúmer: 513-14-370500
Framlög utan Íslands:
IBAN: IS750513143705006801694629
SWIFT: GLITISRE				
Við viljum þakka ykkur öllum kærlega fyrir stuðninginn.
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Úr Trúfræðsluriti Kaþólsku kirkjunnar (TKK)

Er messuskyldu sunnudagsins fullnægt með því einu að fylgjast með messu í sjónvarpinu í stað þess að vera viðstaddur í kirkjunni?

Fimm boðorð kirkjunnar eru útskýrð í Trúfræðsluriti Kaþólsku
kirkjunnar (TKK). Fyrsta boðorðið segir: „Þú skalt hlýða
heilagri messu á sunnudögum og lögskipuðum helgidögum.“ Í
TKK er enn fremur útskýrt að þetta boð krefjist þess að hinir
trúuðu taki þátt í messu þegar hið kristna samfélag safnast
saman á þeim degi þegar minnst er upprisu Drottins (TKK
2042).
Þriðja boðorð kirkjunnar hljóðar svo: „Þú skalt meðtaka
sakramenti evkaristíunnar að minnsta kosti um páskatímann.“
Trúfræðsluritið útskýrir að þessi fyrirmæli tryggi að lágmarki
móttöku líkama og blóðs Drottins í tengslum við páskahátíðina,
uppruna og kjarna hinna kristnu helgisiða.
Nútímatækni býður okkur nýjar leiðir til að einbeita okkur
að Drottni Guði og tengjast honum nánar. Fyrir þá sem eru
aldraðir, veikir eða komast ekki að heiman er tækifærið til að
horfa á messuna í sjónvarpi eða á netinu mikil blessun. Það
gerir okkur kleift að taka þátt í messunni að vissu marki og við
getum gengið andlega til altaris þegar við getum ekki líkamlega
tekið á móti Drottni í evkaristíunni.
En þó að messur í sjónvarpi og lifandi streymi séu mikil gjöf þá
koma þær EKKI í staðinn fyrir raunverulega messu!
Sumir spyrja: Getur menn verið heima og uppfyllt samt hina
mikilvægu messuskyldu um að koma til sunnudagsmessu, með
því að horfa bara á messuna í sjónvarpinu í staðinn?
Augljóst er að ef einhver er aldraður, veikur eða ófær til
gangs og getur ekki sótt heilaga messu í kirkjunni, er messa í
sjónvarpi eða á netinu ásættanleg.

En ef einstaklingur gæti farið líkamlega í messu en fer ekki,
vegna þess að hann langar ekki að fara, þá væri það synd. Vegna
skírnar okkar tilheyrum við fjölskyldu Guðs og við þurfum að
vera saman til að biðja sem samfélag. Við þörfnumst stuðnings
hvert frá öðru.
Tilfinningar og kenndir breytast eins og veðrið, svo að
mikilvægar ákvarðanir eins og að fara til sunnudagsmessu
geta ekki byggst á tilfinningum, heldur verða þær að byggjast
á þeirri málefnalegu staðreynd að Guð kallar okkur saman
sem börn sín. Að minnsta kosti einu sinni í viku kallar Guð
okkur saman til að biðja í hóp. Hann gerði það meira að segja
boðorði: „Halda skaltu hvíldardaginn heilagan“.
En það er miklu meira en skylda að fara í messu á sunnudögum.
Kristur vill að við gerum það, að við séum með honum og
samfélagi hans á hverjum sunnudegi. Í síðustu kvöldmáltíðinni,
sem var fyrsta messan, sagði hann: „Gjörið þetta í mína
minningu.“
Jesús sagði einnig að þegar við biðjum, ættum við að segja:
„Faðir vor“, þ.e. „Faðir okkar,“ en ekki „Faðir minn“. Við
stöndum í þessu saman og ættum að biðja, með og fyrir hvert
öðru, í samfélagi.
Auðvitað er það mikilvægast að taka á móti Drottni í
evkaristíunni. Og það getum við ekki gert með því að horfa
á messu í sjónvarpi. Líkamlega nærvera þarf til fullrar
þátttöku. Sýndarmessa þýðir að við missum af meðtöku
altarissakramentisins og uppfyllum því ekki messuskyldu
sunnudagsins.

4 KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ

Nýr sjálfboðaliði til starfa á Íslandi
Nýlega kom hingað til lands ung kona frá
Þýskalandi á vegum Bonifatiuswerks. Hún
heitir Ulrike Seitz og segja má að hún komi
í stað Amelie Tepper sem hélt héðan til
Svíþjóðar í febrúar sl. Ulrike verður hér
fram á sumarið. Við gefum henni orðið:
„Ég heiti Ulrike og er frá litlu þorpi
í suðvesturhluta Þýskalands, nálægt
Stuttgart. Ég á þrjú eldri systkini, eina
systur og tvo bræður. Ég hef búið í Freiburg
síðustu fimm ár og lærði guðfræði í
háskólanum þar í borg. Ég útskrifaðist fyrir
nokkrum mánuðum. Það var alltaf ósk mín
að eyða tíma erlendis eftir námið og þegar
ég frétti af möguleikanum á að kynnast
íslensku kirkjunni í „Praktikum im Norden“
(Sjálfboðastarf á norðurslóðum) vissi ég að
þetta var það sem ég vildi gera. Ég er mjög
ánægð með að fá tækifæri til að kynnast
Íslandi með stórkostlegri náttúru landsins,
menningu, þjóðinni og íslensku kirkjunni.
Eftir tíma minn á Íslandi vildi ég starfa á
vegum biskupsdæmisins í Freiburg.“
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Skírnir

Eliana Kaye Soon Arestotiles var skírð í Jóhannesarkapellu á Ísafirði 14. desember 2019. Prestur var
séra Edwin Słuczan-Orkusz.

03.11.2019 Sauðárkrókur
Hanna Rós Pęcikiewicz
Konradsdóttir
f. Konrad Kamil Połajdowicz
Ewa Katarzyna Pęcikiewicz

29.11.2019 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Daníella Asayas Helgadóttir
f. Helgi Leifsson
Mirasol Lucanas Asayas

25.12.2019 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
		Ásbrú
Miłosz Wróblewski
f. Wojciech Wróblewski
Patrycja Mach

09.11.2019 Dómkirkja Krists konungs
Viktor Niño Limotan
Gunnlaugsson
f. Gunnlaugur Einarsson
Lani Palag Limotan

29.11.2019 Jósefskirkja, Hafnarfirði
María Asayas Helgadóttir
f. Helgi Leifsson
Mirasol Lucanas Asayas

25.12.2019 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
		Ásbrú
Piotr Plociszko
f. Sebastian Plociszko
Małgorzata Plociszko

10.11.2019 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Nadia Celina Nowacka
f. Adam Nowacki
Justyna Nowacka
16.11.2019 Maríukirkja, Breiðholti
Emma Julia Davíðsdóttir
f. Davíð Páll Jónsson
Klaudia Ewa Gargaś
16.11.2019 Maríukirkja, Breiðholti
Leon Alexander Mrowiec
f. Marek Mrowiec
Iwona Ogórek
24.11.2019 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Izabela Sadowska
f. Jarosław Andrzej Sadowski
Katarzyna Paszkowska
24.11.2019 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Nela Giulia Aelenei
f. Codrin Alexandru Aelenei
Daria Marta Urbańska

30.11.2019 Maríukirkja, Breiðholti
Clark Ethan Ligan Lee
f. Erwin Niño Lee
Marilyn Balneg Ligan
08.12.2019 Akranes
Michał Leper
f. Marcin Karol Leper
Magda Leper
14.12.2019 Jóhannesarkapella, Ísafirði
Eliana Kaye Soon Arestotiles
f. Elton John Arestotiles
Miriam Soon Arestotiles
14.12.2019 Dómkirkja Krists konungs
Mattthew Óli La-Um
f. Kem Karl La-Um
Anna Lou Albio
22.12.2019 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
		Ásbrú
Kianah Rós Gan
f. Edwin Vincent S. Gan
Ma. Vanessa A. Gan

28.12.2019 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Laura Marín Vieira
f. Márcio Vieira
Gyða Rós Bragadóttir
18.01.2020 Dómkirkja Krists konungs
Arnar Freyr De Luna Huldarsson
f. Huldar Freyr Arnarson
Maricris Castillo De Luna
18.01.2020 Dómkirkja Krists konungs
Þorsteinn Jökull Kristinsson
f. Kristinn Már Þorleifsson
Shaynie Cabiles
25.01.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Godfrey Noah Sarona
m. Jerlyn Sarona
27.01.2020 Landspítali v. Hringbraut
Adrianna Klóska
f. Mateusz Klóska
Angelika Klóska

6 KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ

01.02.2020 Dómkirkja Krists konungs
Antoni Dziubiński
f. Jacek Damian Dziubiński
Lidia Strózyk
01.02.2020 Dómkirkja Krists konungs
Goodluck Ezeifedi Felix
f. Authority Felix
Eucharia Ezeifedi
01.02.2020 Dómkirkja Krists konungs
Julia Anna Wieliczko
f. Roman Wieliczko
Anna Agnieszka Wieliczko
02.02.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
		Ásbrú
Alan Fiedorowicz
f. Paweł Fiedorowicz
Justyna Fiedorowicz
02.02.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
		Ásbrú
Olaf Mikołaj Kolenda
f. Marcin Kolenda
Beata Jukiewicz

02.02.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
		Ásbrú
Weronika Krupa
f. Piotr Krupa
Vita Labińska
09.02.2020 Dómkirkja Krists konungs
Kajetan Ragnar Marszewski
f. Damian Chrystian Kuraciński
Diana Demi Marszewska
09.02.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Leona Marie Tabigue
Kristjánsdóttir
f. Christian Lolo Sumalinog
Cirila Renegado Tabigue
09.02.2020 Dómkirkja Krists konungs
Michał Krawczyński
f. Marek Waldemar Krawczyński
Agnieszka Krawczyńska
15.02.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Amari Hope Badrina
f. Emilco Martin Badrina
April Stjarna Ycot

15.02.2020 Dómkirkja Krists konungs
Marcel Śledź
f. Mariusz Zbigniew Śledź
Jolanta Kardas
16.02.2020 Selfoss
Aron Gabriel Alexandersson
f. Alexander Sigvaldason
Sylwia Markowska
22.02.2020 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Hanna Líf Echegaray
f. Carlos Francisco Echegaray
Linares
Anna Dorota Biszczad
22.02.2020 Dómkirkja Krists konungs
Nikodem Leo Słowiński
f. Rafał Słowiński
Nina Słowińska
23.02.2020 Grindavík
Steinrós Marí Manatad Rosento
f. Rosenante Roca Rosento
Michell Manatad Rosento

Frá Mariapoli-fundinum 2016.

Sýndar-Mariapoli haldið í ár

Vegna heimsfaraldursins verður hin árlega Mariapoli Focolare-hreyfingarinnar ekki haldið í Reykjaskóla heldur
verður „Sýndar-Mariapoli“ haldið á Zoom. Það hefst fimmtudaginn 25. júní með messu í Maríukirkju klukkan
18:30. Á föstudag, laugardag og sunnudag verða síðdegisfundir. Nákvæmir tímar og smáatriði verða kynnt
fljótlega. Þemað fyrir þetta ár er JESÚS MITT Á MEÐAL OKKAR. Allir velkomnir að vera með okkur. Nánari
upplýsingar veita Smári í síma 868 4394 eða Gina í síma 855 2904.

Mariapoli will be virtual this year

This year because of the pandemic, the annual Mariapoli of the Focolare will not be held in Reykjaskóli,
but rather a "Virtual Mariapoli" will be held on Zoom. This will begin on Thursday 25th June with Mass in
Maríukirkja at 18:30. On Friday, Saturday and Sunday there will be afternoon sessions. Exact times and details
will be announced soon. The theme for this year is JESUS IN OUR MIDST. Everyone is welcome to join us. For
more information contact Smári at 868 4394 or Gina at 855 2904.
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Ný vefsíða kirkjunnar!
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Úr safnaðarlífinu
Fleiri myndir úr safnaðarlífinu má finna á slóðinni: www.catholica.is
Frá sókn heilags Frans í Stykkishólmi

Þökk sé Guði, gat séra Adam sett íkona, sem áður voru í Hl. Barböru kapellu í Keflavík í sókn okkar í Hl. Franskirkju.

Við höfðum skírn sunnudaginn 26. apríl í sókninni okkar.

Pílagrímsferð til Maríulindar, að biðja fyrir
heiminum og Íslandi, að COVID-19 hætti.

Trúfræðslustund á tíma COVID-19.
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Frá Norðurlandi

Covid-19 hefur umturnað sóknarlífinu að mörgu
leyti og fyrst og fremst dregið úr messusókn
á sunnudögum enda er Péturskirkjan rúmlítil.
Matarblessun að pólskum sið er mörgum kær.
Þar eð hún gat ekki farið fram í kirkjunni datt sr.
Jürgen í hug að gera hana fyrir utan Péturskirkju
og bauð öllum að koma á bílastæði Menntaskólans
rétt við kirkjuna. Að bæn lokinni fór hann frá bíl til
bíls og blessaði margar matarkörfur í gegnum opna
gluggana. Það gerðist laugardaginn fyrir páska kl.
11.00, 12.00, 15.00 og 16.00 og voru allir ánægðir
með þessa lausn!

Börnin sem eru í dagvist hjá Karmelsystrunum á Akureyri eru tíðir gestir
í Péturskirkju. Þau mæta vikulega ásamt systrunum og biðja og syngja
saman undir handleiðslu sóknarprestsins. Mikil gleði stafar af þeim eins
og má sjá á myndunum. Um leið og sr. Jürgen lýkur Maríubæninni með
„Amen“, hrópar Kristín litla: „Kex!“ sem þá er útbýtt til allra í anddyri
kirkjunnar, enda er það aldagamall siður á Íslandi að hafa kirkjukaffi að
helgihaldi loknu!

Frá Dómkirkju Krists konungs
Skírnir og fermingar á annan dag hvítasunnu 2020

Á annan dag hvítasunnu veiti David biskup nokkrum einstaklingum skírnar- og fermingarsakramentið við hátíðlega messu í
Dómkirkju Krists konungs.
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Frá Maríukirkju
Fyrsta altarisganga í Maríukirkju

Sunnudaginn 17. maí sl. gengu þrír hópar barna til
altaris í fyrsta sinn í Maríukirkju í Breiðholti, samtals 27
börn. Öllum messunum var streymt beint á facebook.

Barbara, Daniel, Elsa, Ingjaldur, Jasmine Rós, Jervin Þór, Jón
Benedikt, Lilian Adaeze og Óliver.

Borys Atli, Bryndís Emilía, Gabríel Louis, Gauja Victoria, Kaja,
Mateo, Nadine Annika, Óskar og Samantha Rún.

Alexander, Aliyah Kristín, Aron, Castiel Marcel, Dominik, Elizabeth Anna, Gabriela Róza, Giancarlo Eiríkur og Stanislaw Lukasz.
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Vígsluafmæli Maríukirkju 24. maí 2020

Þann 24. maí sl. voru liðin 19 ár síðan Maríukirkja var vígð (þó að hún sé 35 ára gömul!). Þess var minnst í messunni þann
dag og kirkjugestum boðið í kaffi og mat í safnaðarheimilinu. Einnig var spilað bingó og 51.000 kr. safnað fyrir nýja kirkjuna á
Selfossi.

Frá Austfjörðum
Friður og gæska!

Yfirvöld í Slóvakíu báðu presta, munka og nunnur að hjálpa við
umönnun fólks, sem sneri heim frá útlöndum. Þar er í gildi sóttkví
fyrir þetta fólk. Þau þurfa að gista í hótelum, stúdentagörðum o.s.frv. í
að minnsta kosti 5 daga. Eftir það er tekið sýni frá þeim og rannsakað.
Eftir tvo daga kemur svo niðurstaðan. Og á eftir er er fólkið síðan sent
heim, eða heldur áfram í sóttkví ef niðurstaða er jákvæð fyrir smiti. Og
nauðsynlegt er að hjálpa þeim – færa þeim mat, taka burt rusl og þess
háttar... Og við, sjálfboðaliðarnir, erum reiðubúnir að hjálpa.
Með blessun,
Pétur Kovacik, kapúsínabróðir.

Kapúsínabræður á Reyðarfirði brugðu á leik og gerðu um
páskana stórt páskalamb úr snjó, sem ekki var skortur á
þar eystra síðastliðinn vetur.
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Frá Ísafirði

Fermingarbörn, fjölskyldur þeirra og vinir að athöfn lokinni í góða veðrinu á Ísafirði. Biskup vígði einnig stóra krossinn á myndinni og
Maríukapellu á honum.

David B. Tencer OFMCap, Reykjavíkurbiskup, veitti
fermingarsakramentið þremur börnum laugardaginn 30. maí
2020 á Ísafirði. Með honum á myndinni er séra Edwin SłuczanOrkusz, sóknarprestur á Vestfjörðum.

Fermingarbörnin ásamt biskupi. Þau eru Stanisław Anikiej,
Aleksandra Duda og Karen Rós Valsdóttir.
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Fermingar

16. maí 2020 í Ásbrú
Börnin á þessum tveimur myndum tóku á móti fermingarsakramentinu í Kirkju hl. Jóhannesar Páls II í Ásbrú 16. maí sl. David
B. Tencer OFMCap, Reykjavíkurbiskup, veitti þeim fermingarsakramentið. Þau heita:
Adrian Andruszkiewicz, Bartlomiej Grencel, Ernest Dabrowski, Ernest Petryszyn, Eryka Fanndís Gruca, Evan Michael Teague,
Hendrick James Mariano Soleminio, Igor Bartlomiej Baczek, Julia Janina Lasz, Karolina Paszkowska, Mariusz Banachowski,
Martin May-Majewski, Natalia Porzezinska, Nicol Júlía Pienczykowska, Nikola Nadia Woronowicz, Oliwia Czaplinska, Ragna
Sumarrós Mamailao Smáradóttir, Stanislaw Hawrylewicz, Stjepan Gylfi Cavara, Szymon Piotr Czech, Tína Marína Cavara,
Wiktor Scislowicz og Wiktoria Nikola Orlikowska.
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Þessi börn tóku á móti altarissakramentinu í fyrsta sinn við hátíðlega messu í kirkju Jóhannesar Páls II í vor.
Þessi þrjú börn, sem sjást
hér á myndinni með
sóknarprestinum, séra
Mikołaj Kecik, og messuþjóni
lengst t.v., veittu einnig
fermingarsakramentinu
viðtöku í Ásbrú. Þau eru:
Rudolf Francis Rudolfson,
Erich Snædís Apas Lim og
Herbert Soleminio.

David B. Tencer OFMCap,
Reykjavíkurbiskup, veitti
fermingarbörnunum
fermingarsakramentið við
hátíðlega athöfn í Kirkju
heilags Jóhannesar Pásl II í
Ásbrú í Reykjanesbæ.
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Fréttir af heimskirkjunni
Minnst þeirra hetjulegu presta og nunna sem hafa látist í heimsfaraldrinum
heimili, apótek, leikskóla, læknaskóla og
rannsóknarmiðstöðvar. Í dag eru meira en 5.000
sjúkrahús í heiminum rekin af Kaþólsku kirkjunni
en þessi græðandi og umhyggjusama nærvera hefur
verið kjarninn í lífi kristinna manna frá upphafi,
jafnvel þó að það gleymist oft.

Ítalía hefur orðið illa fyrir barðinu á Covid-19 faraldrinum.

Í lok fyrstu viku aprílmánaðar 2020 höfðu tæplega hundrað prestar,
þar á meðal einn biskup, látist á Ítalíu vegna Covid-19. Margir þeirra
smituðust við að þjóna sjúkum. Með öðrum orðum, þeir færðu
fullkomna fórn þegar þeir önnuðust fólkið sitt, sem er æðsta köllun
hvers prests. Presturinn starfar ‘í persónu Krists’ sem gaf líf sitt
fyrir aðra. Mestur fjöldi dauðsfalla (25 prestar) hafði átt sér stað í
biskupsdæminu í Bergamo, sem er í miðju ítalska faraldurssvæðisins.
Enn á eftir að telja fjölda þeirra reglusystra sem hafa týnt lífi en mörg
tilvik hafa verið tilkynnt. 60 reglusystur sem búa í aðalhúsi samfélags
dætra hl. Kamillusar smituðust af veirunni meðan þær störfuðu á
sjúkrahúsum. „Við vinnum fjórða heitið, auk þriggja hefðbundinna
heita um fátækt, hlýðni og skírlífi: Það að þjóna sjúkum jafnvel þó að
það kosti okkur lífið“, útskýrði stjórnandi reglunnar. Fylgjendur hl.
Kamillusar, sem einnig eru skráðir fyrir fyrsta sjúkraflutningavagninum
í sögunni á 17. öld, eru aðeins einn af mörgum kaþólskum reglufélögum
sem beinlínis eru ætlað að annast sjúka.
Í gegnum aldirnar hafa þessar trúarreglur stofnað sjúkrahús,
heilsugæslustöðvar, sjúkrahús til meðferðar á líkþráum, hjúkrunar

Jesús læknaði og hughreysti sjúka og leiðbeindi
fylgjendum sínum um að gera slíkt hið sama.
Heilagur Lúkas guðspjallamaður, sem var læknir,
segir okkur frá dæmisögunni um góða Samverjann,
þegar Jesús sýnir okkur dæmi um kærleikann til
náungans þar sem Samverjinn annaðist slasaðan
mann.
Fyrsti kristni hjúkrunarfræðingurinn var Föbe sem
heilagur Páll minntist á í bréfi sínu til Rómverja, og
meðal fyrstu píslarvottanna eru tvíburalæknarnir
Kosmas og Damían.
Ekki voru allir prestarnir og systurnar sem eru að
deyja vegna kórónuveirunnar heilbrigðisstarfsmenn.
Sumir voru aðstoðarfólk sem fylgdu þeim síðasta
spölinn sem þurftu að einangrast frá fjölskyldum
sínum. Aðrir voru komnir á eftirlaun eftir að hafa
eytt lífi sínu í trúboði. Sumir sinntu einfaldlega
venjulegu starfi sínu meðal venjulegs fólks.
„Þessi veira hefur leikið Ítalíu hart“, sagði einn
sóknarprestur, „en ég held að kirkjan mín verði
sterkari eftir þetta. Mörg okkar sjá andlega
endurfæðingu fólks þegar það endurskoðar það sem

Frans páfi frestar Heimsæskulýðsdeginum og Heimsmóti fjölskyldna vegna
kórónuveirunnar

Frans páfi meðal ungmenna í Panama 2019.

Frans páfi hefur ákveðið að fresta Heimsæskulýðsdeginum um eitt ár,
sem og Heimsmóti fjölskyldna, að sögn Vatíkansins. Þessa atburðir átti
að halda sumrin 2022 og 2021.
Heimsæskulýðsdagurinn, sem áætlað var að halda í Lissabon í

Portúgal í ágúst 2022, verður nú haldinn í ágúst
2023, samkvæmt yfirlýsingu frá Matteo Bruni,
fjölmiðlafulltrúa Páfagarðs, þann 20. apríl sl.
Heimsæskulýðsdagurinn, sem venjulega er haldinn
þriðja hvert ár, var síðast haldinn í Panama í
janúar 2019, og sóttu hann um 700.000 kaþólsk
ungmenni. Hl. Jóhannes Páll páfi II stofnaði til þessa
ungmennamóts árið 1985. Á sumum samfundunum
hafa milljónir ungmenna tekið þátt. Þema
Heimsæskulýðsdagsins í Lissabon eru orðin: „María
tók sig upp og fór með flýti.“
Heimsmót fjölskyldna, sem áður var ráðgert að
halda í Róm í júlí 2021, verður nú í júní 2022. Árið
1994 kom hl. Jóhannes Páll páfi II á fót Heimsmóti
fjölskyldna, sem einnig er haldið á þriggja ára fresti
í mismunandi löndum. Síðasta mótið var haldið
í Dublin á Írlandi árið 2018. Þemað á þessu móti
verður: „Kærleikur innan fjölskyldunnar: Köllun og
leið til heilagleika.“
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Barnasíðan
Mynd til að lita
Jesús sagði: „Ég er góði hirðirinn. Mínir
sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og
þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf...“

Leystu dulmálið
a=#
e=$
i=%
o=/
u=!
s=+
t=*
$%n+ /g h%rð%r m!n h#nn h#ld# ___________________________________
hjörð +%nn% *%l h#g#,
___________________________________
*#k# !nglömb%n í f#ðm +ér
____________________________________
/g b$r# þ#! í f#ng% +ín!
____________________________________
$n l$%ð# mæð!rn#r.
_____________________________________
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Tilkynningar
DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS

Fermingar
Fermingarmessaverða laugardaginn
20. júní kl. 14:00.
Upplýsingar í síma 552 5388,
eða 848 2655 (Sr. Patrick).
Fyrsta altarisganga
Fyrsta altarisganga barna verður
laugardaginn 13. júní kl. 14:00.
Fermingar pólskumælandi barna
Fermingarmessa pólskumælandi barna
verður sunndaginn 27. september 2020
kl. 15:00

Tilkynningar í maí-júní-júlí 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).
Messa á pólsku kl. 19:00.
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 17:50
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.

Fyrsta altarisganga pólskumælandi
barna
Fyrsta altarisganga pólskumælandi
barna verður laugardaginn 26.
september 2020 kl. 13:00.
Trúfræðslutímar
Upplýsingar í síma 52 5388.
Hvítasunna, 31. maí
Messur eins og á sunnudögum.
Sunnudagur 14. júní. Dýridagur
Stórhátíð hins alhelga líkama og blóðs
Krists Messur eins og á sunnudögum og
að lokinni messunni sem hefst kl. 10:30
verður helgiganga með
altarissakramentið.
Föstudagur 19. júní. Alheilagt hjarta
Jesú.
Stórhátíð
Messa kl. 8:00 og kl. 18:00.
Mánudagur 29. júní. Pétursmessa og
Páls. Stórhátíð
Messa kl. 8:00 og 18:00.
Mánudagur 20. júlí. Þorláksmessa á
sumar. Stórhátíð
Messa kl. 8:00 og 18:00.
Sunnudagur 26. júlí. Vígsludagur
Dómkirkju
Krists konungs. Stórhátíð
Sunnudagur 16. ágúst.
Uppnumning Maríu meyjar til
himna.
STYKKISHÓLMUR

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, 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. 8:00.
Alla föstudaga kl. 18:30.
Uppstigningardagur, 21. maí
Messa kl. 10:00.
Laugardaginn 30. maí
Bænadagur með krökkum sem
undirbúa sig fyrir fyrstu altarisgöngu
Frá kl. 10 til kl. 16.
Hvítasunnudagur, 31. maí
Fyrsta altarisganga fyrir börn frá
Stykkishólmi
Messa kl. 10:00.
Fyrsta altarisganga fyrir börn frá
Grundarfirði
Messa kl. 14:00.
Hvítavika fyrir krakka frá
Stykkishólmi
Frá mánudegi 1. júní til föstudags 5. júní
Messa kl. 18:30.
Þrenningarhátíð, 7. júní
Fyrsta altarisganga fyrir börn frá
Ólafsvík
Messa kl. 10:00.
Dýridagur, Stórhátíð hins allra
helgasta líkama og blóðs Krists
Messa kl. 10.00
Skriftatímar
Á undan messu eða eftir samkomulagi
við prest.
Tilbeiðsla altarissakramentisins
Frá þriðjudegi til fimmtudags
kl. 6:30 til kl. 7:30.
á laugardögum og sunnudögum
frá kl. 8:15 til kl 9:15.
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1. föstudag hvers mánaðar
frá kl. 15:00 til 18:00.
Grundafjörður
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.
Grundafjörður
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
Jóhannesarkapella
Mjallargötu 9, 400 Ísafjörður
Prestur sr. Edwin Sluczan-Orkusz
s. 456 3804 og 823 0082
isafjordur@yahoo.com
Facebook: Vestfirðir
(IS) MESSUR – Ísafjörður:
Mánudag–Laugardags
kl. 19:00, (kl. 08:00)*
Sunnudaga
kl. 11:00, (kl. 11:00)*
Fimmtudaga
kl. 18:30, (-- -- --)*
Tilbeiðsla hins alhelga
altarissakramentis
Laugardaga
kl. 18:30, (kl. 18:30)*
Rósakransbæn
Suðureyri:
Sunnudaga kl. 14:00, (kl. 14:00)*
I,III,IV sunnudag mánaðarins
(PL) Msza Św. – Ísafjörður:
Poniedziałek-Piątek g. 19:00, (g. 08:00)*
Niedziela g. 11:00, (g. 11:00)*
Czwartek g. 18:30, (-- -- --)*
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Sobota g. 18:30, (g. 18:30)*
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
Júní:
Laugardaga kl. 18:30.
Sunnudaga kl. 10:30.
MARÍUKIRKJA

VESTFIRÐIR

Sími 557 7420 og 862 8246,
seradenis@catholica.is
Maríukirkja er á fésbók.
Messutímar
Sunnudaga kl. 11:00.
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.
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. 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 – Smári 8684394 eða Gina
8552904
LMC – April – 567 6377.
NCW – Sr. Mikolaj – 557 7490.
„Stella Maris“ bænahópur – Napoleon
562 4937.
***Kennslutímarnir og
fermingarfæðslan
hefjast sunnudaginn 6. sept. 2020.

Maríukirkja við Raufarsel
Sóknarprestur: Séra Denis O’Leary,
Raufarseli 8, 109 Reykjavík.

Annan í hvítasunnu,
1. júní verður messa kl. 11:00. Engin
messa kl. 18:30.
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Dýridagur sunnudaginn 14. júní
Eftir messuna kl. 11:00 verður
helgiganga með altarissakramentið.
SUÐURLAND

Suðurland
Á sunnudögum er messan lesin að
Smáratúni 12 á Selfossi, kl. 16:00.
Messutímar á Suðurlandi (í lútersku
kirkjunum)
Þorlákshöfn (Þorlákskirkja)
Fyrsta sunnudag í mánuði kl. 17:00.
Hvolsvöllur (Stórólfshvolskirkja)
Þriðja sunnudag í mánuði kl. 17:00.
Upplýsingar um þessar messur eru
birtar á Fésbóksíðunni „Vinafélags
Riftúns“.
ST. JÓSEFSKIRKJA HAFNARFIRÐI

Fermingarfræðsla II
Á laugardögum kl. 15:00-18:30.
Dagur til að skreyta kirkjuna fyrir
fermingarnar (ath. foreldrar!):
Föstudagur 12. júní kl. 18:30.
Bænadagur og æfing
fermingarathafnarinnar
Laugardagur 13. júní:
Fyrstur hópur frá kl. 10:00–12:00.
Fermingarmessa fyrir fyrsta hópinn
verður laugardag 13. júní 2020 kl. 17:30.
Annar hópur frá kl. 12:00–14:00
Fermingarmessa fyrir annan hópinn
verður sunnudagur 14. júní 2020
kl. 10:30.
Fyrsta Altarisganga I
Á miðvikudögum kl. 16:30-17:15.
Síðasti dagurinn verður miðvikudagur
17. júní.
Fyrsta Altarisganga II
Á laugardögum kl. 15:00-18:30.
Bænadagur og fyrstu skriftir
6. júní kl. 10:00.

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

Aðrar skriftir og æfing fyrstu
altarisgöngu laugardaginn 20. júní 2020
kl. 10:00.
Dagur til að skreyta kirkjuna fyrir
fyrstu altarisgöngu (ath. foreldrar!):
Laugardagur 20. júní kl. 18:30.
Messa fyrstu altarisgöngu er
sunnudaginn 21. júní 2020 kl. 10:30.

Rósakransbæn
Á sunnudögum kl. 10:00.
Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir messu
eða eftir samkomulagi við prest.
Barna- og fermingarfræðsla

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.
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.
Skriftir eftir guðsþjónustu
eftir samkomulagi við prest.
NORÐURLAND

KARMELKLAUSTUR

Norðurland
Péturskirkja, Akureyri

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.

KIRKJA
HL. JÓHANNESAR PÁLS II

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

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: 895 1970
smmarcelina@yahoo.com.br

20 KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ
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.
Hl. Messa kl. 18:00.

Föstudaginn 19. júní,
stórhátíð hins alhelga hjarta Jesú,
tilbeiðslustund kl. 18:00
og messa að henni lokinni í
Péturskirkju.

Í KAPELLU ÁLFABYGGÐ 4
Mánudaga –miðvikudaga
kl. 6:45 árdegis
fimmtudaga: kl. 18:00.

Mánudaginn 20. júlí,
Þorláksmessa á sumar,
messa kl. 19.00 í Péturskirkju.

SAUÐÁRKRÓKUR
Annan í hvítasunnu 1. júní
Hl. Messa kl. 15:00.

vegna brúðkaupa, skírna og annarra
prestsverka.

Miðvikudaginn 24. júní, Jónsmessa,
messa kl. 19:00 í Péturskirkju.
Mánudaginn 29. júní,
Pétursmessa og Páls,
nafnhátíð Péturssóknar,
messa kl. 19:00 í Péturskirkju.

„Corpus Christi“-kapellan á
Egilsstöðum
Lagarási 18, 700 Egilsstaðir
S. 471 2727.

Fimmtudaginn 6. ágúst,
Ummyndun Drottins,
messa kl. 19:00 í Péturskirkju.

BLÖNDUÓS
Annan í hvítasunnu 1. júní
Hl. Messa kl. 11:00.

Fyrstu altarisgöngu barna á
Blönduósi og Akureyri hefur verið
frestað fram á haust og verður
tilkynnt þegar nær dregur.

DALVÍK
Sunnudaginn 10. maí
Hl. Messa kl. 15.45.

Fermingunni hefur verið frestað og
fer nú fram laugardaginn 26. september
kl. 15:00 í Péturskirkju á Akureyri.

SIGLUFJÖRÐUR
Sunnudaginn 17. maí
Hl. Messa kl. 16:00.

Miðvikudaginn 17. júní,
Lýðveldisdaginn,
messa kl. 11:00 fyrir land og þjóð
í Péturskirkju.

Kapúsínaklaustrið á Kollaleiru, 730
Reyðarfjörður. Prestar: Br. Pétur
Kovácik OFMCap., administrator,
stjórnandi, s. 857 1430,
serapetur@catholica.is
og br. Pétur Fintor OFMCap.,
umsjónarmaður klaustursins,
s. 849 8054, petofinto@gmail.com
Hafið samband við ofangreinda

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.

Kapellan á Höfn í Hornafirði,
Hafnarbraut 40, 780 Höfn
Messað er í kapellunni annan og
síðasta sunnudag í hverjum mánuði,
kl. 12:00.

Fyrsta altarisganga
19.6. Egilsstaðir kl. 14:00.
7.7. Raufarhöfn kl. 12:00.
14.7. Reyðarfjörður kl. 11:00.

Reyðarfjörður – Þorlákskirkja

KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ

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

Messur á Djúpavogi
Messað er á síðasta sunnudegi
í hverjum mánuði: kl. 18:00.
Á öðrum stöðum á Austurlandi(Messað er í kirkjum Þjóðkirkjunnar)
á Norðfirði: kl. 17.00
á Raufarhöfn: kl. 12.00
á Þórshöfn: kl. 15.00
og á Bakkafirði: kl. 18.00

AUSTFIRÐIR

HÚSAVÍK
Sunnudaginn 24. maí
Hl. Messa kl. 16:00.
Vinsamlegast fylgist með uppfærðum
tilkynningum (t.d. á fb undir
„kaþólska heilags péturssókn á
akureyri“) varðandi aðrar messur á
Norðurlandi utan Akureyrar yfir
sumarmánuðina.
Reglulegt messuhald hefst aftur í
september.
Annan í hvítasunnu, 1. júní, fellur
messan í Péturskirkju niður vegna
messanna á Blönduósi og Sauðárkróki.

Messutímar í kirkjunni:
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.

Vígsluafmæli Kirkju hl. Þorláks
16. 6. Reyðarfjörður kl. 11:00.
21. 7. Hl. Þorlákur, verndardýrlingur
sóknarinnar.
Vinsamlega hafið samband við
prest varðandi messur í öðrum sóknum.

VIÐTAKANDI:

Prentgripur

Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt
upplýsingum um breytt heimilisfang.

