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Hirðisbréf Davids biskups
í upphafi nýs skólaárs
Lesið í sunnudagsmessum 29. og 30. ágúst 2020

Kæru bræður og systur í biskupsdæmi okkar,
margt er skrítið núna vegna óvissuástandsins, en samt viljum
við í dag byrja nýtt skólaár í kirkju okkar með „Veni Sancte
Spiritus“ (Kom þú, Heilagur Andi). Það þýðir að við biðjum
Heilagan Anda að hann leiði líf okkar, bæði nemenda, foreldra
og kennara.
Vel getur verið að almannareglur neyði okkur til að gera
ýmislegt á annan hátt en áður, en líf okkar heldur samt áfram
í Guði, en „í honum lifum, hrærumst og erum vér“ (Postulasagan 17, 28). Tilgangur okkar er, eins og við lesum strax
í byrjun Trúfræðsluritsins (1): „Að þekkja Guð og elska hann.“
Guð er frelsari og markmið okkar og hann vill: „... að allir
menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum“
(1Tím 2, 4). Guð sjálfur er sannleikur, „En það er hið eilífa líf
að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir,
Jesú Krist“ (Jh 17, 3). Þetta er réttasta svarið ef einhver spyr
okkur: „Hvers vegna trúir þú, hvers vegna ert þú kaþólskur,
hvers vegna ferð þú í trúfræðslu“ og svo framvegis. En hvað
nákvæmlega merkir það að „þekkja Guð“?
Frægur guðfræðingur dó. Þegar hann kom til himnahliðsins,
spurði dyravörðurinn hann: „Þekkir þú Jesú?“ „Já, já,“ svaraði
hann, „ég hef í meira en 40 ár kennt um hann í háskólanum,
mótað nýja presta og ég hef skrifað margar bækur um hann.“
„Jæja, minn kæri, þú þarft fyrst að fara í hreinsunareldinn og
bíða nokkurn tíma, hreinsa hjarta þitt, og svo getur þú vonandi komist inn.“ Hann gerði það. Eftir stutta stund kom þangað prestur og dyravörðurinn spurði hann sömu spurningar:

„Þekkir þú Jesú?“ „Að sjálfsögðu, ég var vígður prestur í 50 ár,
las messu á hverjum degi, skírði börn í nafni hans og prédikaði
á hverjum degi um hann.“ En dyravörðurinn var ekki ánægður
með það og sagði: „Þú þarft að fara í hreinsunareldinn og biðja
að augu þín opnist, svo að þú getir séð á réttan hátt.“ Svo hann
fór. En bíðið aðeins, til himnahliðsins er komin gömul bóndakona, mjög þreytt eftir alla erfiðleika lífsins. Þegar hún vildi
komast inn stöðvaði dyravörðurinn hana með sömu orðum
og áður: „Þekkir þú Jesú?“ Andlit hennar ljómaði, bros birtist
á ásjónu hennar og hún svaraði: „Æ, hvernig væri það ef ég
þekkti þig ekki, Jesús minn. Þú ert besti vinur minn frá barnæsku minni og varst alltaf hjá mér í erfiðleikum lífs míns.“
Kæru bræður og systur, við ætlum að byrja með trúfræðslu
af fullum krafti, koma reglulega saman til að fá með annarri
fræðslu líka góða trúfræðslu. Vegna þess höfum við undirbúið
hana og má sjá á vefsíðu okkar trúfræðsluáætlun, meiri hluta
efnisins, og ef eitthvað vantar ætlum við að gera okkar besta
til að klára verkið. En, vinsamlega gleymum því alls ekki sem
var aðalhluti sögunnar og er raunverulega markmið lífs okkar,
að þekkja Jesú, ekki eins og aðalpersónu í skáldsögu, heldur
eins og persónulegan vin og hjálpara. Þetta er „sapientia vera“,
„raunveruleg viska lífsins“. Velkomin í mótun Heilags Anda!
María, þú sem ert kölluð Alspaka Mey, sýndu oss, eða það
sem betra er, leið þú oss á leiðinni til Sonar þíns.
Með blessun og trausti, að þið biðjið fyrir mér líka,
David biskup og samferðamaður ykkar.
Polskie strony! (14, 17) / English page! (14)
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Trúfræðsla í Reykjavíkurbiskupsdæmi
veturinn 2020–2021

Ungmenni í Maríusókn í safnaðarheimili kirkjunnar.

Trúfræðsla í Dómkirkju Krists konungs
í Landakoti veturinn 2020–2021
Trúfræðsla í Dómkirkju Krists konungs hefst sunnudaginn 6.
september.
Öll börn og ungmenni eru boðin hjartanlega velkomin!
Í vetur ætlum við að fræðast um kaþólska trú, kynnast nýjum
félögum og eiga saman skemmtilegar stundir.
Hópur I
Börn sem undirbúa sig fyrir fyrstu altarisgöngu.
Hópur II
Börn sem hafa gengið til altaris og til 13 ára aldurs.
HÓPUR III
Fermingarfræðsla
Allir hópar mæta saman í messu sunnudaginn 6. september
og skrá sig síðan í framhaldinu.

Sunnudaginn 30. ágúst 2020 verður SKRÁNINGAR
FUNDUR haldinn í safnaðarheimilinu kl. 12.00 með
öllum foreldrum barnanna sem ætla að læra kristinfræði
í Maríukirkju í vetur. Á Selfossi verður SKRÁNINGAR
FUNDUR í Smáratúni 12 kl. 16:50 sama dag.
Í Reykjavík
Kæru foreldrar, í Reykjavík bjóðum við eftirfarandi kverkennslu fyrir börn:
• 3-6 ára börn – á sunnudögum - kennslustund frá 11:0012:00 í safnaðarheimilinu á Raufarseli 8 – messa frá 12:1513:00.
• 7-9 ára börn (fyrsta altarisganga) – á sunnudögum –
kennslustund kl. 11:00-12:00 í safnaðarheimilinu á Raufarseli 8 – messa frá 12:15-13:00.

Við hlökkum mikið til að sjá ykkur!

• 10-11 ára börn – á laugardögum – kennslustund 17:0018:10 í safnaðarheimilinu á Raufarseli 8 – messa 18:3019:30.

Kverkennslutímarnir í Maríusókn
veturinn 2020–2021

• 12-14 ára börn (fermingarhópur) – á laugardögum –
kennslustund kl. 17:00-18:10 í safnaðarheimilinu á Raufarseli 8 – messa kl. 18:30-19:20.

Að sjálfsögðu virðum við gildandi reglur um samkomubann
hverju sinni og nánari upplýsingar er alltaf hægt að finna á
„Maríukirkja“ síðunni á fésbók.
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• Eftir hverja kverkennslustund eiga börnin alltaf að
mæta í sunnudagsmessu. Fermingarfræðslan í Maríu
sókn er ætluð unglingum á aldursbilinu 12-14 ára og er
tveggja ára námskeið Það er að segja þeir sem eru í
8. og 7. bekk grunnskólans. Við minnum á að mikilvægt
er að börnin mæti vel.
Á Selfossi
Kæru foreldrar, á Selfossi bjóðum við eftirfarandi kver
kennslu fyrir börn:
7-14 ára börn – sunnudagur – kennslustund á íslensku kl.
16:15-18:00 á Smáratúni 12 – messa kl. 16:00-16:50. Kennsla
á pólsku verður tilkynnt fljótlega.
Fermingarfræðslan á Selfossi er ætluð unglingum á
aldursbilinu 12-14 ára og er tveggja ára námskeið Það er
að segja þeir sem eru í 8. og 7. bekk grunnskólans.

Framhaldsfræðsla 9-10 ára
(systir Selestína)
Framhaldsfræðsla 11-12 ára
(sr. Jürgen)
Laugardaga kl. 17:00
Fyrsta altarisganga 2. ár (8 ára börn),
hópur II, lýkur með messu í Péturskirkju
kl. 18.00 (systir Marcelina).
Sunnudaga kl. 11:00
Messa og fermingarfræðsla
að henni lokinni skv. sérstakri
tímaáætlun (sr. Jürgen)
Dalvík

• Eftir hverja kverkennslustund eiga börnin alltaf að
mæta í sunnudagsmessu.

Laugardaga
Hópur I kl. 9:00 (systir Selestína).

Við minnum á að mikilvægt er að börnin mæti vel.

Hópur II kl. 11:00 (systir Selestína).

Fermingarmessa í Maríukirkju verður ákveðin seinna.
Fyrsta altarisganga í Maríukirkju veðrur sunnudaginn 16.
maí 2021 kl. 12:15.

Fermingarfræðsla kl. 11:00 (sr. Jürgen).

Trúfræðsla á Norðurlandi 2020-2021
Akureyri
Fimmtudaga kl. 17:00
Fyrsta altarisganga 1. ár (7 ára börn)
lýkur með messu í kapellu systranna
(systir Marcelina)
Föstudaga kl. 16:30
Fyrsta altarisganga 2. ár (8 ára börn),
hópur I, lýkur með messu í kirkjunni,
(systir Marcelina).

Frá trúfræðslu systranna í Stykkishólmi.

Messa kl. 10:00.
Systir Selestína sér um fjarkennslu í gegnum tölvu fyrir
(fermingar)börn sem búa á Húsavík, Siglufirði, Sauðárkróki,
Blönduósi, Skagaströnd og Hvammstanga.
St. Jósefskirkja, Hafnarfirði
Upplýsingar veitir séra Adrián Horacio Cabaña IVE, í síma
554 7010 og 697 8471, horaciocabania@ive.org
Kirkja Jóhannesar Páls II, Ásbrú
Upplýsingar veitir séra Mikolaj Kecik, sími 618 5550,
mikolaj.kecik@gmail.com
Stykkishólmur
Upplýsingar veitir séra Adam Antonowicz, sími 841 1571,
x.adam1@wp.pl
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Sjálfboðaliðar
á Norðurlöndum
Ulrike Seitz var sjálfboðaliði í Reykjavíkurbiskupsdæmifrá febrúar
til ágúst 2020 á vegum verkefnis Bonifatiuswerk í Þýskalandi sem
nefnist Praktikum im Norden (Sjálfboðaliðar á Norðurlöndum).
Dagleg verkefni hennar voru að hjálpa systrum móður Teresu í
morgunverðarhúsinu þeirra á hverjum morgni og aðstoða okkur á
skrifstofu biskupsdæmisins síðdegis. Eftir 6 mánuði hjá okkur er
hún nú á förum aftur til Þýskalands þar sem hún mun halda áfram
að starfa við ýmis verkefni í erkibiskupsdæminu í Freiburg.

Ulrike Seitz.

Við viljum þakka henni fyrir samveruna með okkur og alla hjálpina sem hún hefur veitt okkur og óskum henni alls hins besta í
framtíðarstarfi hennar.

Lorenz Kießig.

Við munum taka á móti öðrum sjálfboðaliða, Lorenz Kießig frá
Berlín, sem verður með okkur í stað Ulrike frá september 2020
fram í júní 2021. Við hlökkum til að bjóða hann velkominn hér í
Reykjavík.

Maríapoli 2020
Mariapoli hátíðin á vegum Focolari-samtakanna í sumar var ekki (eins og áður var
áætlað) haldin í Reykjaskóla í Hrútafirði
vegna Covid-19. Þess í stað var hún haldin
í safnaðarheimili Maríukirkju dagana 25.28. júní. Þar sem margir gátu ekki komið,
fóru nokkrir af atburðunum fram með
hjálp lifandi streymis á Facebook og Zoom
vídeóráðstefnu. Þemað var JESÚS MITT
Á MEÐAL OKKAR. Litríka mynd af „lífsins tré“ má sjá má á bakvið hópinn, og var
hún gerð af þátttakendum á Mariapoli.
Mariapoli er samkoma nokkra daga fyrir
Focolare-meðlimi og vini, unga sem aldna,
fólk af öllum bakgrunni sem leitast við að
lifa í anda bræðralags í ljósi alheimsgildis
fagnaðarerindisins.

Bænarefni páfa í ágúst og september 2020
ÁGÚST
Heimur hafsins
Við biðjum fyrir öllum sem starfa við sjómennsku og lifa af því, þeirra á meðal sjómönnum,
fiskimönnum og fjölskyldum þeirra.

SEPTEMBER
Virðing fyrir auðlindum jarðarinnar
Við biðjum að auðlindum plánetunnar verði ekki rænt, heldur deilt á réttlátan og heiðarlegan hátt.
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Skírnir
05.04.2020 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Camila Alessandra Marín Fumero
f. Johann A. Marín Mendoza
Paola A. Fumero de Marín
12.04.2020 Þorlákskirkja, Reyðarfirði
Sylwester Antoni Kubielas
f. Sylwester Krzysztof Kubielas
Joanna Bogusz
13.04.2020 Dómkirkja Krists konungs
Aleksander Jakob Galka
f. Adrian Galka
Anna Galka
18.04.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Franciszek Aleksander Szymaniak
f. Sebastian Szymaniak
Katarzyna Szymaniak
18.04.2020 Dómkirkja Krists konungs
Nataniel Bohdan
f. Tomasz Bohdan
Anna Bohdan
19.04.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
		 Ásbrú
Dawid Bruszkiewicz
f. Damian Bruszkiewicz
Magdalena Bruszkiewicz
19.04.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Jakub Szabłowski
f. Tomasz Szabłowski
Jolanta Koc-Szabłowska

Jakob Jovi Kimworn var skírður í Maríukirkju þann 13. júní 2020. Hér er hann
á myndinni ásamt foreldrum sínum, Gísla Kimworn og Glódísi Sturludóttur, og
sóknarpresti, séra Denis O‘Leary.

07.03.2020 Dómkirkja Krists konungs
Ingigerður Terezia Cepeda Pineda
f. Ronnie Dayuman Pineda
Mona Teza Cepeda Pineda

21.03.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Atlas Leví de Luna Choeipho
f. Vorpon Choeipho
April Jane Rafael de Luna

08.03.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
		 Ásbrú
Lára Czaplińska
f. Krzysztof Czapliński
Iwona Czaplińska

22.03.2020 Þorlákskirkja, Reyðarfirði
Olaf Oliwier Jamróz
f. Jacek Janusz Jamróz
Magdalena Maria Jamróz

26.04.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Alexander Thor Edgarsson
f. Edgars Laizans
Malwina Lodzińska
26.04.2020 Kirkja hl. Frans,
Stykkishólmi
Natan Kompiewski
f. Robert Kompiewski
Natalia Feliksa Kompiewska
02.05.2020 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Hubert Kári Serwatko
f. Norbert Serwatko
Kamila Nowak

6 KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ

10.05.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Iga Barzyk
f. Tomasz Barzyk
Marlena Szymańska

06.06.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Alicja Szklanecka
f. Paweł Szklanecki
Elżbieta Szorc

10.05.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Wiktoria Stupak
f. Mariusz Stupak
Zuzanna Katarzyna Stupak

13.06.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Anthony Valle
f. Dionesio Maglasang Valle
Karolína Rut Sævarsdóttir

16.05.2020 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Alex Helgason
f. Helgi Steinarsson
Aneta Zdzisława Grabowska
24.05.2020 Dómkirkja Krists konungs
Bella Dominique Larrobis Caamic
f. Kelvin Landayan Caamic
Divina Larrobis Caamic
30.05.2020 Dómkirkja Krists konungs
Oleg Jovisic
f. Marijo Jovisic
Lidija Jovisic
01.06.2020 Blönduós
Elísabet Ósk Óladóttir
f. Óli Jónas Valdimarsson
Judith Maria Scheja
01.06.2020 Dómkirkja Krists konungs
Herianty Novita Seiler
f. Hirjanto Gondosapoetro
Achtiana Aprillianti
01.06.2020 Dómkirkja Krists konungs
Maxime André Louis Blanchard
f. Eric Blanchard
Isabelle Blanchard
01.06.2020 Dómkirkja Krists konungs
Orfeus Þór Da Silva Stefánsson
f. Stefán Þorgrímsson
Rejane Santana Da Silva
01.06.2020 Dómkirkja Krists konungs
Ægir Ayara Sutan Assin
f. Nusjirwan Sutan Assin
Lucia Tupamahu
03.06.2020 Landspítali v. Hringbraut
Alexander Ligan
f. Martin Jay Ligan
Maria Althea Olive Barrera Ligan
06.06.2020 Dómkirkja Krists konungs
Alan Henryk Kiderys
f. Damian Krzysztof Kyderis
Karolina Joanna Bryk

13.06.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Jakob Jovi Kimworn
f. Gísli Charin Kimworn
Glódís Mey Sturludóttir

11.07.2020 Dómkirkja Krists konungs
Ivana Ástríður Patagoc Sabanpan
f. Joemar Aliwate Sabanpan
Angely Chris Quiamco Patagoc
12.07.2020 Selfoss
Gabriel Maxymilian Szczepaniak
f. Krzysztof Janusz Szczepaniak
Paulina Sandra Szczepaniak
12.07.2020 Selfoss
Oktawian Alexander Szczepaniak
f. Krzysztof Janusz Szczepaniak
Paulina Sandra Szczepaniak

14.06.2020 Jóhannesarkapella, Ísafirði
Harry Ísak Fawcett
f. Paul Richard Fawcett
Kamila Magdalena Buczyńska

12.07.2020 Kirkja hl. Frans,
Stykkishólmi
Oliver Łakomski
f. Arkadiusz Rafał Łakomski
Marlena Ewa Łakomska

28.06.2020 Dómkirkja Krists konungs
Stefán Ingi Daðason
f. Daði Rúnar Jónsson
Kolbrún Edda Haraldsdóttir

18.07.2020 Dómkirkja Krists konungs
Kacper Maciej Rzotkiewicz
f. Marcin Rzotkiewicz
Justyna Rzotkiewicz

04.07.2020 Dómkirkja Krists konungs
Emiliana Freyja Ásgeirsdóttir Zerpa
f. Ásgeir Ingason
Patricia Carolina Zerpa Jimenez

18.07.2020 Dómkirkja Krists konungs
Kajetan Wincenty Korda
f. Patryk Jan Korda
Amanda Maria Korda

04.07.2020 Dómkirkja Krists konungs
Hrafnhildur Kara Elvarsdóttir
f. Elvar Þór Sturluson
Sigurbjörg Anna Valgeirsdóttir

18.07.2020 Dómkirkja Krists konungs
Klara Kullolli
f. Earl Kullolli
Sylwia Borawska

05.07.2020 Þórshöfn
Nikodem Henryk Jankowski
f. Rafał Piotr Jankowski
Anna Tarasiewicz

19.07.2020 Jóhannesarkirkja, Ísafjörður
Hubert Adam Russ
f. Marcin Russ
Małgorzata Russ

11.07.2020 Dómkirkja Krists konungs
Alexi Björk Dublin Cañete
f. Benson Jay Cañete
Maridie Dublin Cañete

25.07.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Edwin Karl Jr. Dula Ca-Acoy
f. Wenmar Karl Ca-Acoy
Honey Vel Dula Ca-Acoy

11.07.2020 Dómkirkja Krists konungs
Bianca Gabríela Rodriguez
Fuenmayor
f. Sergio Gabriel Rodriguez
Figueroa
Yoana Margarita Fuenmayor
Giraldo

25.07.2020 Maríukirkja, Breiðholti
Meghan Ásthildur Cuizon
f. Francisco Basalan Cuizon
Cresalinda Manacap Genova

11.07.2020 Kirkja hl. Frans,
Stykkishólmi
Finnur Óliver Corpin Hinriksson
f. Hinrik Elvar Finnsson
Bernadette Surban Corpin

26.07.2020 Selfoss
Emil Dérik Sigurðsson
f. Sigurður Ingi Einarsson
Edita Dériková
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Frá Heimsæskulýðsdeginum á Íslandi 2019.

Heimsæskulýðsdagurinn á Íslandi
19. og 20. september 2020
Heimsæskulýðsdagur Reykjavíkurbiskupsdæmis verður haldinn 19. og 20. september 2020 í Landakoti, Reykjavík.
Laugardaginn 19. byrjum við klukkan 9 í Landakoti og eftir það munum við heimsækja kross Jóhannesar Páls páfa II á
Úlfljótsvatni og Skálholt, þar sem við munum undirbúa dagskrár, leiki og vinnuhópa fyrir unglingana. Við munum halda
heilaga messu í kirkjunni í Skálholti klukkan 16 og síðan munum við snúa aftur til Reykjavíkur þar sem við höldum áfram
dagskránni í Landakotsskóla.
Sunnudaginn 20. verðum við með dagskrá um morguninn en síðan munum við hlýða á heilaga messu með ungmennunum
í Dómkirkjunni okkar klukkan 10:30. Samkomunni lýkur með hádegismat kl. 12.00 í skólanum í Landakoti.
Okkur langar til að bjóða öllum foreldrum og ungmennum, sérstaklega fermingarhópunum, að skrá sig og taka þátt í
náminu sem við undirbúum fyrir þau og hefja saman nýtt skólaár með þessum viðburðum.
Hægt er að skrá sig til 13. september í viðkomandi sókn eða með því að hafa samband við sóknarprestinn. Þátttökugjald er
2.000 kr.

World Youth Day in Icleand,
19th and 20th September 2020
The World Youth Day of the Diocese of Reykjavik will take place on the 19th and 20th of September 2020 in Landakot,
Reykjavik.
On Saturday, the 19th, we will start at 9AM in Landakot and after that we will visit the Cross of Pope John Paul II in Úlfljótsvatn
and Skálholt, where we will prepare programs, games and workshops for the youth. We will celebrate holy mass in the Church
in Skálholt at 4PM and after that we will come back to Reykjavík, where we will continue our program in the school in Landakot.
On Sunday, the 20th, we will have a program in the morning after which we will celebrate Holy Mass with the youth in
our Cathedral at 10:30. The meeting will end with lunch at noon in the school in Landakot. We would like to invite all the
parents and the youth, especially the confirmation groups, to register and take a part in the program we prepared for them
and to start together through this preparation for a new school year.
You can register until the 13th of September at your local parish or by contacting your parish priest. Participation fee will
be ISK 2.000.
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Úr safnaðarlífinu
Fleiri myndir úr safnaðarlífinu má finna á slóðinni: www.catholica.is
Frá Austfjörðum

Þann 17. júní 2020 var haldið vígsluafmæli Þorlákskirkju á Reyðarfirði á miklum blíðviðrisdegi.

David biskup veitti nokkrum unglingum fermingarsakramenntið á Reyðarfirði 19. júlí síðastliðinn. Á myndinni eru
fermingarbörnin, biskup, séra Pétur Fintor og Mike Frigge djákni.
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Séra Pétur Kovacik OFMCap.
snýr aftur til Austfjarða

Séra Pétur Kovacík, einn Kapúsínamunkanna á Reyðarfiriði,
hefur nú verið í burtu í eitt ár í Slóvakiu. Þar sinnti hann hjálparstörfum á nokkurs konar hóteli, sem var heimavist fyrir
lögreglumenn, en var notuð sem sóttkví fyrir þá sem komu til
Slóvakíu sem ferðamenn, frá svokölluðum hættulegum löndum. Bróðir Pétur segir að það hafi verið þægilegt líf, hann hafi
verið afslappaður yfir því að þurfa ekki að keyra jafn mikið og
lengi þar ytra, eins og raunin var hér á landi, og einnig vegna
þess að hann þurfti ekki að sinna trúfræðslu.

Séra Vladimír Polák.

Hins vegar var nóg að gera hjá honum við að heimsækja veikt
fólk og útvega sakramenti fyrsta föstudag í mánuði, og margir
þurftu að skrifta í Hrinova-borg og sveitunum í kring, en þar
er líka þekkt pílagrímakirkja.
Séra Vladimír Polák, sem hefur leysti séra Pétur af undanfarið
ár, fer nú til baka til Hrinova en séra Pétur tekur aftur við sem
administrator eða stjórnandi í sókn heilags Þorláks á Austurlandi.

Séra Pétur ásamt öðrum hjálparliðum.
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Frá Dómkirkju Krists konungs
Fyrsta altarisganga 13. júní 2020

Laugardaginn 13. júní 2020 gengu þessi börn í fyrsta sinn til altaris í messunni sem hófst þann dag kl. 14:00 í Dómkirkju Krists
konungs. Neðri röð frá vinstri: Wendy Iya Fernandez Trinidad, Lovísa Radha Tangolamos, Elysse Marie Alburo Mamalias,
Hannah Corella Tampus Rosento, Igor Rzekos, Jeeve Shawn Cabiles, Johan Rajesh, Alex Medina og Stephen Thor Deiparine.
Efri röð frá vinstri: Natália Marciníková, Lena Anastazja Domagala, Hanna Regina Panasiuk, Kryz Amadei V. Caamic, Jósep
John Sydric Jónsson og Kevin Rajesh. Fyrir miðju er sóknarpresturinn, séra Patrick Breen.

Ferming í Dómkirkju Krists konungs laugardaginn 20. júní 2002

Laugardaginn 20. júní 2020 veitti David biskup 18 ungmennum fermingarsakramentið við hátíðlega messu sem hófst kl. 14:00.
Þau eru, neðsta röð frá vinstri: Princess Monette Pinedo Valdemor, Sara Sif B. Jónsdóttir, Freydís Klara Halldórsdóttir, Hrafney
María Reynaga, Julia Caril Lu Adlawan, Snædís Barriga Humarang, Kristine Margarette V. Caamic og Shannaia Ashley Marto.
Miðröð frá vinstri: Vincent Rúnar Halldórsson, Haukur Mikael A. Arinbjarnarson, Sean Patrick Canada, Keann Trey Enriquez,
Eric Júlían Diémé, Christopher Jakob Ólafsson og Soff ía Gabríela Símonardóttir. Efsta röð frá vinstri: Konrad Gorajewski,
Orfeus Þór Da Silva Stefánsson og Luis Emmanuel Valle. Auk þeirra eru á myndinni David biskup fyrir miðju, og í efstu röð frá
vinstri séra Jakob Rolland, Jacques Sylvain Diémé messuþjónn, séra Józef Leskovský, séra Metod Kozubík, séra Patrick Breen og
Unnur Gunnarsdóttir trúfræðari.
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Helgiganga á dýradegi (Corpus Christi)

Sunnudaginn 14. júní 2020 var dýridagur, en svo hefur
dagurinn verið kallaður frá fornu fari hér á landi, en þá
er stórhátíð hins allra helgasta líkama og blóðs Krists
haldin hátíðleg alls staðar í biskupsdæminu. Í lok messunnar í Dómkirkju Krists konungs var farin helgiganga
með hið alhelga altarissakramenti að lokinni messu,
úr kirkjunni, hringinn í kringum Landakotstún með
viðkomu a Hávallagötu þar sem farið var með bænir.
Einnig söng göngufólk og bað meðan á göngunni stóð,,
en fremst fór altarissakramentið borið af presti undir
tjaldhimni eins og sjá má af myndunum.

Frá Norðurlandi

Föstudaginn 29. maí lauk trúfræðsluvetrinum á Akureyri. Fjölmörg börn mættu í messu ásamt foreldrum sínum. Sr. Jürgen greip
tækifæri til að segja frá messuklæðum prestsins, sögu þeirra og merkingu áður en messan hófst.
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Hópur stúlkna hittist reglulega til að ræða um trú og líf undir handleiðslu Karmelsystranna. Svo er sóknarpresturinn beðinn um
að mæta á kyrrðardag þeirra til að veita þeim andlegar leiðbeiningar.

Vegna samkomubanns var
fermingunni frestað fram á
haust. Síðasti áfangi fermingarfræðslunnar fór fram í
gegnum tölvupóst. Loksins
gátu unglingarnir hittast aftur
í byrjun júní. Að kvöldmessu
lokinni var boðið upp á pizzu
og systir Selestína sagði frá
allsherjamót kaþólskra unglinga í Reykjavík undanfarin
ár í þeirri von að fá sem flest
fermingarbörn með í næsta
skipti.
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Kirkja hl. Jóhannesar Páls II á Ásbrú vígð
og sóknarprestur settur í embætti
David biskup vígði Kirkju hl. Jóhannesar
Páls II á Ásbrú á Suðurnesjum laugardaginn 6. júní 2020. Við sama tækifæri
var séra Mikołaj Kecik settur í embætti
sóknarprests.
Hér fara á eftir nokkur orð biskups úr
vígsluprédikun hans og ummælum hans
um sóknarprestinn og gildi hans.
„Í dag ætlum við að vígja Kirkju Jóhannesar Páls II í Ásbrú og á eftir vígslubæninni
ætla ég að smyrja með krismuolíu bæði
veggi kirkjunnar og altarið. Það er bæði til
að segja að þetta er ekki venjuleg bygging
heldur bygging sem er helguð Guði sjálfum. Eins og er sagt í fyrstu Mósebók: „Hér
er sannarlega Guðs hús og hlið himins“
(1M 28:17).
Bræður og systur, notum kirkju okkar á
þennan hátt. Hugsum alltaf um það þegar
við sjáum hana, að Guð býr meðal okkar!
Hugsum um það alltaf þegar við göngum
inn, að við erum komin á helgan stað.
Hugsum um það að allir sem koma inn
með einlægu hjarta til að biðja, helgast
sjálfir. Og ég sem biskup er mjög glaður ef
ég get gert það af því að þetta er stærsta
gjöfin sem sóknin ykkar fær frá kirkjunni.
Elskið kirkjuna ykkar og hugsið vel um
hana.
Kærur bræður og systur, nú höfum við
vígt kirkju ykkar, Kirkju Jóhannesar Páls II
í Ásbrú. Maðurinn, sem frammi fyrir biskupi er ábyrgur fyrir kirkju ykkar og sókn,
er sóknarpresturinn. Ég er mjög glaður yfir
því að með nýrri kirkju get ég sett í emb-

ætti fyrsta sóknarprestinn í sókninni ykkar. Takið vel á móti honum eins
og á móti föður, hirði og bróður ykkar. Hann á að útdeila sakramentunum,
biðja fyrir sóknarbörnum sínum og vera tilbúinn að þjóna ykkur í öllum
þörfum ykkar. Elskið hann og biðjið fyrir honum, svo að hann þjóni ykkur
með gleði og von.“
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Catholic Church Paper – Summaries for August-September 2020-Issue
1.

In this issue we publish a Pastoral letter of Bishop David on the occasion of the beginning of a new schoolyear all
around the country.

2.

We also bring you the Catechetic programs of the parishes in this issue and information about the necessary contact
persons and phone numbers etc.

3.

On September 19 and 20, 2020 the World Youth Day will be held in our Diocese. Then the young people from all over
Iceland will come to Reykjavík on the Saturday and then visit the Cross of Pope John Paul II in Úlfljótsvatn and celebrate
Holy Mass in the Church in Skálholt at 4PM, and after that return to Reykjavík where they I finish their many sided
program.

4.

In our news from the World Church we have a few articles, among them a short one about the health of Pope Benedict
XV, whose health is not of such serious concern as had been reported.

5.

Apart from the regular announcements we bring you short reports from the different parishes, mainly about
Confirmations and First Communions around the country.

Streszczenie numeru, sierpień - wrzesień 2020
1.

W tym numerze publikujemy list pasterski biskupa Davida z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

2.

Przedstawiamy programy katechetyczne oraz dane kontaktowe do poszczególnych osób posługujących w naszej
Diecezji.

3.

W dniach 19 i 20 września 2020 roku w naszej Diecezji odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Młodzi ludzie z całej
Islandii przybędą do Reykjavíku a następnie spotkają się pod Krzyżem św. Jana Pawła II w Úlfljótsvatn oraz będą
uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele w Skálholt o godz.16:00. W niedzielę, 20 września wrócą do Reykjaviku, gdzie
zakończą swój program formacyjny.

4.

W naszych wiadomościach: „wydarzenia z życia Kościoła na świecie” m.in. krótki artykuł o stanie zdrowia papieża
seniora Benedykta XVI.

5.

Oprócz regularnych ogłoszeń przedstawiamy krótkie relacje z wydarzeń jakie miały miejsce w parafiach w naszym
kraju, głównie z przyjęcia przez młodzież Sakramentu Bierzmowania i I Komunii św. przez dzieci.

6.

Na koniec informujemy o zmianach we Wspólnocie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w Reykjaviku. Żegnamy Siostrę
Bożenie, która obejmuje nową placówkę w Menchesterze w Anglii, dziękujemy jej za piękną posługę oraz witamy dwie
nowe Siostry, Dorotę i Beatę, które przyjeżdżają, by służyć na Islandii.
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Úr Trúfræðsluriti Kaþólsku kirkjunnar

Sagan geymir mörg dæmi um fólk sem hefur haldið því fram
að það komi frá Guði og með sérstök skilaboð. Öll eiga þau
á rétt á hlustað sé á þau og mál þeirra íhugað. En væri ekki
gaman ef til væri leið fyrir okkur að sjá hver er raunverulega
boðberi Guðs og hver ekki?
Jú, sú leið er til og Guð hugsaði fyrir því fyrir löngu síðan! Með
því að tilkynna fyrirfram um áætlanir sínar um þá sem hann
myndi senda hefur hann gefið okkur örugga leið til að þekkja
þennan sannan boðbera sinn, Krist.
Hér er dæmi um þessa fyrirfram boðuðu áætlun (spádóma) í
Gamla testamentinu þar sem Guð opinberar þetta:
Kristur mun fæðast í Betlehem, Míka 5:1.
Kristur mun fæðast af meyju, Jesaja 7:14.
Kristur mun verða spámaður eins og Móse, 5. Mósebók 18:15.
Kristur mun freistast af Satan, Sálmur 91:10-12.
Kristur mun ganga inn í Jerúsalem sigursæll, Sakaría 9:9.
Kristi verður hafnað af hans eigin fólki, Jesaja 53: 1, 3.
Kristur verður svikinn af einum fylgjenda hans, Sálmur 41:10.
Kristur mun deyja á krossi, með með gegnumstungnar hendur
og fætur, Sálmur 22:14-17.
Kristur mun uppvakinn frá dauðum, Sálmur 16:10.
Í Trúfræðsluriti Kaþólsku kirkjunnar er sagt frá framtíðarkomu
Jesú og Maríu í eftirfarandi málsgreinum:
[410] „Guð yfirgaf ekki manninn eftir fall hans. Þvert á móti
kallar Guð á manninn og boðar á leyndardómsfullan hátt
væntanlegan sigur yfir hinu vonda og endurreisn mannsins
eftir fallið. Þessi frásögn í Gamla testamentinu er kölluð
Protoevangelium („frumguðspjall“) því hún inniheldur fyrstu
boðunina um Messías og endurlausnarann, um baráttuna milli
höggormsins og konunnar og lokasigur afkomanda hennar.“

[411] „Í kristinni hefð er litið á þessa frásögn sem boðun um
hinn „nýja Adam“ en hann, vegna þess að hann „varð hlýðinn
allt til dauða, já, dauðans á krossi,“ bætir ríkulega fyrir óhlýðni
Adams. Ennfremur hafa margir af feðrum og fræðurum
kirkjunnar litið á konuna sem boðuð er í frumguðspjallinu sem
Maríu, móður Krists, hina „nýju Evu“. María naut fyrst allra
og á einstakan hátt ávaxta af sigri Krists yfir syndinni: Hún var
varðveitt frá flekk erfðasyndarinnar og með sérstakri náð Guðs
drýgði hún enga synd af neinni gerð allt sitt jarðneska líf.“
Við sjáum í framangreindum kafla að Nýja testamentið gefur
okkur nokkrar vísbendingar um framtíð Jesú en á það sama við
um Maríu?
Svarið er já. Skoðum þessi dæmi:
Auk frumguðspjallsins í Gamla testamentinu heyrum við um
Móse og sáttmálsörkina, sem Guð hafði sagt honum að reisa.
Í Nýja testamentinu heyrum við um Jesú sem er nýr Móse og
nýju sáttmálsörkina sem er María. Gamla örkin bar orð Guðs
skrifað á steintöflur og manna (brauð) af himni. Nýja örkin bar
orð Guðs skapaðan í holdi, hann sem er hið sanna brauð okkar
af himni.
Davíð konungur hafði borið sáttmálsörkina upp í fjallabyggðir
Júdeu. Í Lúkasarguðspjalli er nýja sáttmálsörkin (María) sem
fer sjálf upp í fjallabyggðir Júdeu til að heimsækja Elísabetu.
Gamla testamentið segir okkur frá Salómon konungi og
drottningu og móður hans sem situr við hægri hönd hans.
Jesús, hinn nýi Salómon konungur, hefur móður sína og
drottningu sitjandi við hægri hönd sína á himnum.
Í Gamla testamentinu var sérstakt innra herbergi í musteri
Salómons, kallað hið allrahelgasta til að hýsa sáttmálsörkina.
Í Opinberunarbókinni lýsir hl. Jóhannes sýn sinni á
sáttmálsörkina í musterinu á himni og byrjar strax að tala um
konuna sem er klædd sólinni, tunglinu og tólf stjörnum, og
hún er að fara að fæða son sem mun stjórna þjóðunum.
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„Þau sáu engan nema Jesú“

Mig langar að gera ykkur þátttakendur í mikilli gleði minni og
þess vegna skrifa ég til að segja ykkur frá fallegu gjöfinni sem
Guð gaf mér, gjöf köllunar minnar og þá gjöf að leyfa mér að
staðfesta hana að eilífu með því að vinna hátíðlegt trúarheit. Ég
fór frá Íslandi til Argentínu 22. febrúar með það að markmiði að
vinna lokaheit mitt.
Með þremur heitum fátæktar, skírlífis og hlýðni gefur fólk
í trúarreglum (nunnur, prestar, munkar ...) sig alfarið Guði
með efnislegum eigum sínum, með ástúð sinni og líkama og
jafnvel með vilja sínum. Þetta er það sem við bjóðum Guði
þegar við fylgjum kalli hans: Alla tilveru okkar. Og svo er þetta
raunverulegt hjónaband, raunveruleg kærleikssamband: Ég gef
mig alfarið mínum eina maka, Jesú Kristi, sem þegar hefur gefið
sig á krossinum fyrir mig. Ég lifi í fátækt, af því að Kristur er eina
auðlegð mín; Ég lifi skírlífi, af því að ég tilheyri honum einum; Ég
er hlýðin af því að ég vil aðeins gera yndislegan vilja Guðs í öllu.
Í lífi í trúarreglu er lokaheitið upphafning sérhvers einstaklings:
Sem segir segja „já“ við ástkærum maka sínum um alla eilífð!
Auðvitað er það nokkuð sem mjög ber að fagna. Það er alltaf
haldin mjög hátíðleg messa að viðstöddum ættingjum og
vinum, og mikils háttar kvöldverður eftir það. En eins og þið
getið ímyndað ykkur, þá var allt öðruvísi á þessu ári ... Vegna
ástandsins sem við búum við gátu aðeins komið sjö af þeim
fimmtán systrum sem áttu að vinna heitið. Að auki gátu ekki
fleiri en 200 manns komið saman á þeim tíma, þannig að við
urðum að fækka gestunum: Aðeins foreldrar og systkini! Að
lokum var ekki kvöldmatur, heldur drukkum við aðeins fáeina
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drykki saman ... Og allar þessar breytingar urðu á stuttum
tíma, þremur dögum! Auðvitað var það ekki „brúðkaupið“ sem
við öll höfðum ímyndað okkur ... en nú skal ég segja ykkur af
hverju ég held að þetta hafi verið hið fullkomna brúðkaup.

það ekki trufla þig! Gerðu þér grein fyrir því að þú nýtur forréttinda: Kristur velur þig til að deila svolitlum hluta af krossi
hans; og ef þú þjáist þess vegna í kærleika, þá mun það verða
þér til góðs.

Matteus segir í guðspjalli sínu þegar hann talar um lærisveinana: „En er þeir hófu upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú
einan“ (Mt 17, 8). Fylgi ég ekki honum einum? Og er hann ekki
krossfestur? Þegar eitthvað „eyðileggur“ áætlanir

þínar, láttu

Vinsamlega biðjið fyrir reglufólki á Íslandi, að þau megi sýna
staðfestu og treysta Guði!
Systir María de Jesús Glorioso, SSVM

Nýjar pólskar systur koma til landsins
Nú hefur orðið breyting á hópi pólsku systranna
sem þjónað hafa hér á landi frá því í ágústlok 2019.
Systir Bożena Błąd snýr aftur heim til Póllands
eftir ársdvöl hér, og skulu henni þökkuð ágæt
störf hennar og góð viðkynning, og hingað eru nú
komnar tvær nýjar systur úr sömu reglu, sem við
bjóðum velkomnar. Þær eru systir Dorota Zofia
Michna, f. 18. ágúst 1968 í Łańcut, Póllandi, og
systir Beata Elżbieta Ciszewska, f. 21. júní 1969 í
Pyrzyce, Póllandi.
Systir Dorota Michna er fædd 18. ágúst 1968 í
Łańcut, Póllandi. Hún hefur verið meðlimur í
Trúboðsreglu systra Krists konungs í 32 ár. Eftir
mótunartíma lauk hún guðfræðinámi sínu við
háskólann í Poznań og var send til Þýskalands til
að starfa hjá Kirche in Not, (Aðstoð við kirkjuna
í neyð), hjálparstofnun Kaþólsku kirkjunnar. Eftir
4 ár fór hún aftur til Póllands og var yfirmaður
móðurhúss reglunnar í Morasko í Poznań í 6 ár.
Til að mæta þörfum menntunar barna erlendis
sendi stjórnandi reglunnar systur Dorotu til
Brussel í Belgíu þar sem hún var skólastjóri í
pólskum skóla í 11 ár. Systir Dorota talar þýsku
og hollensku. Fyrir frábæra vinnu sína hlaut hún
viðurkenningu forseta Póllands, hr. Andrzej
Duda.
Systir Dorota hefur verið skipuð af ORPEG sem
skólastjóri pólska skólans í Reykjavík.
Systir Beata Ciszewska hefur verið meðlimur í
Trúboðsreglu systra Krists konungs í 31 ár. Eftir
mótunartímann lauk hún guðfræðinámi sínu við
háskólann í Poznań. Til að mæta þörfum pólskra
innflytjenda sendi stjórnandi reglunnar hana til
Brasilíu í 9 ár. Á þessum tíma lærði systir Beata
portúgölsku og hún var ánægð með samskipti
sín við heimamenn. Þegar hún kom aftur til
Póllands varð hún yfirmaður í húsi trúboðsins í
Władysławowo. Áður en hún flutti til Íslands var
systir Beata yfirmaður í húsi reglunnar í Morasko
í 6 ár.
Systir Beata er nýr stjórnandi Trúboðsreglunnar
í Reykjavík og draumur hennar að fá að starfa á
Íslandi hefur nú ræst.

Á myndinni eru frá vinstri systir Bożena Błąd, þá David biskup, systir Dorota og
systir Beata lengst til hægri.

In Polish
Siostra Dorota Michna jest Misjonarką Chrystusa Króla 32 lata. Po latach
formacji i ukończeniu studiów teologicznych w Poznaniu została skierowana
do pracy do Niemiec, w organizacji (Kirche in Not) Pomoc Kościołowi w
potrzebie. Po 4 latach wróciła do Polski, aby objąć funkcję Przełożonej
Domu Generalnego w Morasku przez okres 6 lat. Wychodząc naprzeciw
potrzebom Polonii wyjechała do Brukseli, gdzie objęła stanowisko
Dyrektora Polskiej Szkoły z ramienia ORPEG-u. Za swoją pracę na rzecz
Polonii, siostra Dorota została odznaczona przez Prezydenta RP Pana
Andrzeja Dudę, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.
Siostra Dorota posługuje się też językiem niemieckim i niderlandzkim.
Do pracy w Islandii została skierowana przez ORPEG jako Dyrektor
Polskiej Szkoły w Reykjaviku.
Siostra Beata Ciszewska jest Misjonarką Chrystusa Króla 31 lat. Po
kilku latach formacji zakonnej i ukończeniu studiów teologicznych na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, została wysłana do pracy
do Brazylii. Ta nauczyła się języka portugalskiego i dzięki temu mogła
uczestniczyć w życiu lokalnej ludności. Po 9 latach wróciła do Polski i
została przełożoną na placówce Sióstr Misjonarek we Władysławowie.
Po kilu latach objęła funkcję Przełożonej Domu Generalnego w Morasku.
Po ukończeniu kadencji mogła spełnić swoje marzenia i wyjechać do
Islandii. Siostra Beata jest nową przełożoną domu Sióstr Misjonarek w
Reykjaviku.
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Pílagrímsferð til Maríulindar 2020
Þann 15. júlí 2020 héldu á annað hundrað pílagrímar í hina árlegu för til Maríulindar á Snæfellsnesi. Fólkið fór
með rútu og einkabílum frá Reykjavík og áfangastað bættust í hópinn ferðalangar annars staðar frá.
Reykjavíkurbiskup, Davíð B. Tencer OFMCap., las messu í Fáskrúðarbakkakirkju á Snæfellsnesi og komust
færri að inni í kirkjunnu en vildu vegna þess mikla fjölda þátttakenda sem fór í ferðina.
Að messu lokinni neyttu pílagrímarnir hádegisverðar í félagsheimilinu Breiðabliki, skammt frá kirkjunni.
Síðan var haldið til Maríulindar á Snæfellsnesi þar sem sagan segir að María mey hafi birst Guðmundi biskupi
Arasyni hinum góða og beðið hann að blessa lindina sem þar er. Að lokinni bæn og rósakransi í Maríulind hélt
hópurinn aftur heim til Reykjavíkur.

Færri komust að en vildu í messunni í Fáskrúðarbakkakirkju.

Hópurinn borðaði hádegisverð í félagsheimilinu Breiðabliki.

Hópur pílagrímanna við Maríustyttuna hjá Maríulind.
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Fréttir af heimskirkjunni
Vatíkanið: Heilsa Benedikts XVI „ekki
alvarlegt áhyggjuefni“
Að sögn einkaritara Benedikts páfa XVI, Georges Ganswein
erkibiskups, „er ekki ástæða til að hafa miklar áhyggjur af
heilsu páfans fyrrverandi, nema fyrir það að hann er nú 93
ára að aldri og glímir við nokkuð sársaukafullan, en þó ekki
alvarlegan sjúkdóm.“

Tíu tonna stytta af Maríu mey frá
Guadalupe, sem Jóhannesi Páll II blessaði,
grafin úr jörðu í Mexíkó
Borgin Monterrey í Mexíkó afhjúpaði týnda styttu af Maríu mey
frá Guadalupe. Um það bil 10 tonna, 12,8 metra há málmstyttan
hvarf fyrir 10 árum eftir fellibylinn Alex og fannst við bakka Santa
Catarina árinnar, en nú eftir fellibylinn Hönnu. Upprunalega stóð
styttan þar sem Jóhannes Páll II las messu í Monterrey í heimsókn sinni 1990. Hann hafði einnig blessað styttuna.

Þýska dagblaðið Passauer Neue Presse (PNP) greindi frá því
að Benedikt XVI sé með sjúkdóminn ristil, bakteríusýkingu í
húðinni sem veldur sársaukafullum, rauðum útbrotum.
Peter Seewald, höfundur ævisögu Benedikts, sagði PNP að
fyrrum páfi hafi verið „mjög veikburða“ eftir hann sneri aftur úr heimsókn til eldri bróður síns, Msgr. Georg Ratzinger,
í Bæjaralandi í júní. Georg Ratzinger lést 1. júlí.
Blaðamaðurinn sagði að þrátt fyrir veikindi sín væri Benedikt bjartsýnn og lýsti því yfir að hann gæti hugsað sér að sér
að fara að skrifa aftur nái hann fyrri styrk á ný. Seewald sagði
einnig að rödd fyrrverandi páfa væri nú „varla heyranleg.“
PNP greindi einnig frá því að Benedikt hafi kosið sér hinstu
hvílu í fyrrum gröf Jóhannesar Páls II í grafhvelfingu Péturskirkjunnar. Lík pólska páfans var flutt í efri hluta basilíkunnar þegar hann var tekinn í tölu heilagra árið 2014.
Eins og Jóhannes Páll II, hefur Benedikt XVI skrifað andlega
erfðaskrá sem hægt er að birta eftir andlát hans.
Benedikt XVI lét af störfum páfa árið 2013 og vitnaði í háan
aldur og minnkandi styrk sem gerði það að verkum að erfitt
var fyrir hann að gegna þjónustu hans. Hann var fyrsti páfinn sem sagði af sér í nærri 600 ár.

Adrián de la Garza, borgarstjóri Monterrey, sagði að „björgun
Maríu meyjar frá Guadalupe væri tákn vonar“ fyrir samfélag
þeirra.

Frans páfi sendir framlag til Beirút til
endurbyggingar vegna sprengingar
Frans páfi hefur sent framlag að fjárhæð 250.000 evrur (40.395.000
krónur) sem styrk til kirkjunnar í Líbanon til að aðstoða við björgunaraðgerðir eftir þá hörmulegu sprengingu sem varð í höfuðborginni Beirút. „Þetta framlag er ætlað til marks um athygli hans
heilagleika og nálægð við viðkomandi íbúa og föðurlega nálægð
hans við fólk í alvarlegum erfiðleikum,“ segir í fréttatilkynningu
frá Vatíkaninu.
Meira en 200 manns fórust og 6.000 særðust í sprengingu nálægt
höfninni í Beirút 4. ágúst sl. Sprengingin olli umfangsmiklum
skemmdum á borginni og rústaði fjölmörgum byggingum nálægt
höfninni. Borgarstjórinn í Beirút, Marwan Abboud, sagði að um
300.000 manns hefðu misst heimili sín tímabundið.
Leiðtogar kirkjunnar hafa varað við því að borgin og þjóðin séu
á barmi allsherjar hruns og biðja alþjóðasamfélagið um aðstoð.
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Myndtil
til að
að lita
líta
Mynd

Heilagur Mikael erkiengill, vernda þú oss.
29. september ár hvert er ENGLADAGUR, sem er hátíð
hinna heilögu höfuðengla, Mikaels, Gabríels og Rafaels.

Hvað er öðruvísi? (5)

Engill Guðs - bæn
Engill Guðs sem ég er á hendur falin(n),
til helgrar gæslu fyrir Guðs mildi,
vert þú ljós mitt og leiðtogi,
og varðveit þú mig í dag
fyrir allri synd og hættu. Amen.
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Tilkynningar
DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS

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

Fyrsta altarisganga pólskumælandi
barna
Fyrsta altarisganga pólskumælandi barna
verður laugardaginn 26. september 2020
kl. 13:00.
Trúfræðslutímar
Við byrjum 6. september 2020,
fyrsta sunnudag mánaðarins.
Mæting eftir messuna kl. 10.30 f.h.
Upplýsingar í síma 552 5388.
Péturspeningur
Söfnun Péturspenings fer fram í öllum
messum
4. október nk. Venjulega fer hún fram í
kringum 29. júní, en vegna Covid-faraldursins var henni frestað fram til
4. október.
Trúfræðsla fullorðinna
Trúfræðsla fullorðinna verður
á mánudögum kl. 17.30 í safnaðarheimilinu. Fyrsti fundurinn verður 28. september nk..
STYKKISHÓLMUR

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).
Á sunnudögum
kl. 8.30 á pólsku,
kl. 10:30 á íslensku
kl. 13:00 á pólsku
kl. 18:00 á ensku.
Kirkjan er opin á daginn
frá kl. 7:30 til 18:30.
Skriftatímar
Á laugardögum kl. 17:10 til 17:50
í skriftastólnum.
Einnig eftir samkomulagi við prest.
Tilbeiðslustund
Tilbeiðslustund á fimmtudögum
að kvöldmessu lokinni frá kl. 18:30 til
19:00, og föstudögum kl. 17.00-18.00.
Kóræfingar
Æfingar kórs Dómkirkju Krists konungs
eru á miðvikudögum kl. 17:30 til 19:30 í
safnaðarheimilinu á Hávallagötu 16.
Nánari upplýsingar veitir organisti og kórstjóri, Márton Wirth, í síma 626 9165.
Fermingar pólskumælandi barna
Fermingarmessa pólskumælandi barna
verður sunndaginn 27. september 2020
kl. 15:00.

Tilbeiðsla altarissakramentisins
Frá þriðjudegi til fimmtudags
kl. 7.30 til kl. 8.30 Á laugardögum og
sunnudögum frá kl. 8.15 til kl 9.15.
1. föstudag hvers mánaðar
frá kl. 15:00 til 18:00.
Foreldrarfundur fyrir trúfræðslu ársins,
laugardagur 5. september og sunnudagur
6. september eftir messu.
..................................
Grundafjörður
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta)
kl. 14:30. Messa kl. 15:00
Foreldrafundur vegna trúfræðslu
ársins. Sunnudagur 5. september
eftir messu.
Ólafsvík
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta)
kl. 16:30. Messa kl. 17:00.
Foreldrafundur vegna trúfræðslu
ársins. Sunnudagur 5. september
eftir messu.
Borgarnes

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

Messa 2. sunnudag í mánuði
Messa kl. 16:00
Foreldrarfundur vegna trúfræðslu
ársins. Sunnudagur 13. september
eftir messu.
Akranes
Messa 2. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta) kl. 17:30.
Messa kl. 18:00.
Foreldrarfundur vegna trúfræðslu ársins.
Sunnudagur 13. september eftir messu.
Patreksfjörður
Messa 4. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta). kl. 18:30.
Messa kl. 19:00.
VESTFIRÐIR

Stykkishólmur
Messutímar
Alla sunnudaga kl. 10:00 og á
laugardögum kl. 18:30.
Frá mánudag til fimmtudags kl. 9.00
Alla föstudaga kl. 18.30
Skriftatímar
Á undan messu eða eftir samkomulagi við
prest.

Vestfirðir
Jóhannesarkapella
Mjallargötu 9, 400 Ísafjörður
Prestur sr. Edwin Sluczan-Orkusz
s. 456 3804 og 823 0082
isafjordur@yahoo.com
Facebook: Vestfirðir
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(IS) MESSUR – Ísafjörður:
Mánudag–Laugardags
kl. 18:00, (kl. 08:00)*
Sunnudaga
kl. 11:00, (kl. 11:00)*
Fimmtudaga
kl. 17:30, (-- -- --)*
Tilbeiðsla hins alhelga
altarissakramentis
Laugardaga
kl. 17:30, (kl. 17:30)*
Rósakransbæn
Suðureyri:
Sunnudaga kl. 14:00, (kl. 14:00)*
I,III,IV sunnudag mánaðarins

Undirbúningur fyrir
sakramenti fermingarinnar
alla fimmtudaga klukkan 16:0.0
Roczny kurs przedmałżeński
dla młodzieży i narzeczonych:
weekendowe spotkania raz
w miesiącu – po ogłoszeniu
Eins árs hjúskaparnámskeið
fyrir ungt fólk og pör
helgarfundir einu sinni
í mánuði – skv. tilkynningu.
MARÍUKIRKJA

(PL) Msza Św. – Ísafjörður:
Poniedziałek-Piątek g. 18:00, (g. 08:00)*
Niedziela g. 11:00, (g. 11:00)*
Czwartek g. 17:30, (-- -- --)*
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota g. 17:30, (g. 17:30)*
Różaniec
Suðureyri:
Niedziela g. 14:00, (g. 14:00)*
I,III,IV Niedziela miesiaca
* Messutímar á hátíðum frá
júní til september
* Godziny Mszy św. w wakacje
od czerwca do września
Tilbeiðsla hins alhelga
altarissakramentis
Adoracja Najświetszego
Sakramentu
Sunnudaga kl. 10:30.
Październik
codziennie adoracja i różaniec
w ciągu tygodnia o 17:30 w niedzielę
o10:30
Október
daglega tilbeiðsla og
rósakransbæn
virka daga kl. 17.30,
á sunnudögum kl. 10.30
Listopad
codziennie adoracja i różaniec
za zmarłych
w ciągu tygodnia o 17:30
w niedzielę o10:30
Nóvember
dagleg tilbeiðsla og
rósakransbæn fyrir hinum látnu
virka daga klukkan 17.30,
á sunnudögum klukkan 10.30.
Katecheza dla dzieci:
Isafjordur w kazda sobotę
o godzinie 14:00.
Trúfræðsla fyrir börn:
Á Ísafirði alla laugardaga
klukkan 14:00.
Przygotowanie do sakramentu
bierzmowania
każdy czwartek o godzinie 16:00

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
855 2904
LMC – April – 567 6377.
NCW – Sr. Mikolaj – 557 7490.
„Stella Maris“ bænahópur – Napoleon
562 4937.
***Kennslutímarnir
og fermingarfræðslan
hefjast sunnudaginn 6. september 2020.
SUÐURLAND
Suðurland
Á sunnudögum er messan lesin að Smáratúni 12 á Selfossi, kl. 16:00.

Maríukirkja við Raufarsel
Sóknarprestur: Séra Denis O’Leary,
Raufarseli 8, 109 Reykjavík.
Sími 557 7420 og 862 8246,
seradenis@catholica.is
Maríukirkja er á fésbók.
Messutímar
Sunnudaga kl. 11:00.
Barnamessa (sept.-maí) kl. 12.15.
Laugardaga kl. 18:30, á ensku (sunnudagsmessa). Virka daga kl. 18:30.
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, nema 1. föstudag
mánaðarins. Allir eru velkomnir.
Tengiliðir til að fá upplýsingar

Messutímar á Suðurlandi (í lútersku
kirkjunum)
Þorlákshöfn (Þorlákskirkja).
Fyrsta sunnudag í mánuði kl. 17:00 á
pólsku.
Hvolsvöllur (Stórólfshvolskirkja).
Þriðja sunnudag í mánuði kl. 17:00 á
pólsku.
ST. JÓSEFSKIRKJA HAFNARFIRÐI

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). (BARNAMESSA byrjar
aftur laugardaginn 29. ágúst 2020 kl.
17:30). Sunnudaga kl. 10:30 á íslensku,
kl. 15:00 á litháísku og kl. 17:30 á íslensku
og pólsku.
Rósakransbæn
Á sunnudögum kl. 10:00.
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Barna- og fermingarfræðsla
Allar upplýsingar um trúfræðsluna 202021 verða veittar á eftirfarandi fundum
með foreldrum:
Oratoriu-hópur hl. Jóhannesar Páls II
og Þrautseigjuhópurinn. Þessi hópur er
ætlaður börnum sem hafa þegar gengið til
altaris, þ.e. 9-10 til 11 ára gömlum. Þann
12. september byrjum við að mæta í
St. Jósefskirkju á laugardögum frá kl.
15:00.

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

Systir M. Marselina, sími: 895 1970
smmarcelina@yahoo.com.br

Verið öll hjartanlega velkomin!

Messur og Helgihald Í Péturskirkju

KIRKJA
HL. JÓHANNESAR PÁLS II

Foreldrafundur: Að lokinni messunni
kl. 17:30 laugardaginn 5. september 2020.
Ferming I. Frá septembermánuði 2017
stendur fermingarfræðslan í St. Jósefs
kirkju yfir í tvö ár og er ætluð 12-13
ára börnum, þ.e. þeim sem eru í 7.
bekk í skólanum. Þessi hópur tekur við
fermingarsakramentinu árið 2022.
Ferming II. Þessi fræðsla er ætluð 13-14
ára börnum, þ.e. þeim sem eru í 8. bekk í
skólanum. Þessi hópur tekur við
fermingarsakramentinu árið 2021.
Foreldrafundur: Að lokinni messunni
kl. 10:30 sunnudaginn 6. september 2020.
Fyrsta altarisganga I. Frá
septembermánuði 2017 stendur
trúfræðslan fyrir fyrstu altarisgöngu
í St. Jósefskirkju yfir í tvö ár og er ætluð
7 ára börnum, þ.e. þeim sem eru í öðrum
bekk í skólanum. Þessi hópur fer í fyrsta
sinn til altaris árið 2022.
Fyrsta altarisganga II. Þessi fræðsla
er ætluð 8 ára börnum, þ.e. þeim sem
eru í þriðja bekk í skólanum. Þessi hópur
fer í fyrsta sinn til altaris árið 2021.
Foreldrafundur: Að lokinni messunni
kl. 17:30 laugardaginn 12. september
2020.

Kirkja hl. Jóhannesar Páls II
Keilisbraut 775, 235 Reykjanesbæ
Sóknarprestur: Séra Mikołaj Kecik,
s. 618 5550, mikolaj.kecik@gmail.com
Messutímar
Alla sunnudaga kl. 17:00
og alla aðra daga kl. 18.00.
Polish
Laugardaga / Saturday kl. 18:00.
Alla sunnudaga kl. 10:30.
Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir hverja messu
eða eftir samkomulagi við prest.
Barna- og fermingarfræðsla
Upplýsingar í síma 618 5550.
Fundur með foreldrum, börnum og
unglingum fyrir fyrstu altarisgöngu og
fermingu á pólsku eftir messuna kl.. 10.30
6. september, og á íslensku / ensku eftir
messuna kl. 17.00 þann 13. september.
Grindavík
Frá og með 6. september
er messa í Grindavík, kl. 14.30
og eftir það venjulega annan
hvern sunnudag.
NORÐURLAND

Frekari upplýsingar veita séra Horacio
(s. 555 7010 eða 697 8471)
Netfang: josefskirkja@yahoo.com
Nýtt Netfang: josefskirkja@gmail.com

Í Kapellu Karmelsytranna
Álfabyggð 4
Mánudaga –
miðvikudaga kl. 06:45 árdegis
Fimmtudaga kl. 18.00 (einnig
fyrir börn 7 ára)
Á föstudögum er tilbeiðslustund
kl. 18.30 í Péturskirkju að heilagri
messu lokinni. Það varðar sérstaklega
fyrsta föstudag mánaðarins sem er
tileinkaður dýrkun alheilags hjarta
Jesú. Bænastund þessi er ekki
einkamál sóknarprests og systranna
þótt það sé eitt af helstu hlutverkum
þeirra að biðja fyrir hönd annarra.
Tökum okkur stundum tíma að vinnu
lokinni til að vera í návist Guðs í
hinu alhelga altarissakramenti, sér í
lagi þegar beðið er um köllun til
prestdóms og klausturlífs.
Messur á Norðurlandi
fyrir utan Akureyri
Dalvík
Á laugardögum
Hl. Messa kl. 10.00
(einkum fyrir börnin sem
taka þátt í trúfræðslu
kl. 9.00 eða kl. 11.00)
Blönduós
1. sunnudagur í mánuði
Hl. Messa kl. 16.00
Sauðárkrókur
2. sunnudagur í mánuði
Hl. Messa kl. 16.00
Siglufjörður
3. sunnudagur í mánuði
Hl. Messa kl. 16.00

KARMELKLAUSTUR

Péturskirkja, Akureyri
Prestssetur: Eyrarlandsvegi 26,
600 Akureyri
Sóknarprestur: Séra Jürgen Jamin,
s. 462 1119 og 659 1330
serajurgen@catholica.is
Karmelklaustur
Ölduslóð, Hafnarfirði,
s. 555 0378, fax 555 0872.

Sunnudaga 		
Skriftir kl. 10.00-10.45
Hl. Messa kl. 11:00
Föstudaga		
Hl. Messa kl. 17.45/18:00
(einnig fyrir börn 8 ára / hópur I)
Tilbeiðsla kl. 18.30
Laugardaga 		
Skriftir kl. 16.30-17.30
Rósakransbæn kl. 17:30
Hl. Messa kl. 18:00 (einnig fyrir
börn 8 ára / hópur II)

Karmelsystur af hinu
guðlega hjarta Jesú
Álfabyggð 4, 600 Akureyri.
Sími 461 2693.

Húsavík
4. sunnudagur í manúði
Hl. Messa kl. 16.00
Safnaðarstarf
Trúfræðsla barna hefst að nýju
seinni partinn í september.
Vinsamlegast fylgist með uppfærðum
tilkynningum á facebook. Unglingar
sem fermast næsta vor mæta á fund
ásamt foreldrum sínum mánudaginn 28.
september kl. 20.00 í safnaðarsalnum.
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Fyrsta altarisganga barna og ferming
Vegna samkomubanns var
athöfnunum frestað síðasta vor.
Þessi börn fara í fyrsta
skipti til altaris
í Péturskirkju sunnudaginn
30. ágúst kl. 15.00:
Lena Joanna Jablonska,
Hjallalundi 9g, 600 Akureyri
McGrath Perez Seno,
Stórholt 6, 603 Akureyri
Viktor Aðalsteinn Ragnarsson,
Skarðshlíð 24c, 603 Akureyri
Elísa Sofía Helgadóttir,
Laugartún 19c, 606 Svalbarðstrandarhreppur
Maciej Kozlowski,
Hlíðarvegur 3, 580 Siglufjörður
Bogdan Alexandru Sipoteanu,
Laugarvegur 5, 580 Siglufjörður

Gabriel Lukas Freitas Meira,
Syðri Varðgjá, 601 Akureyri
Weronika Anna Ostrowska,
Ásvegi 19, 600 Akureyri
Julia Staniszweska,
Skessugili 21, 603 Akureyri
Jazeps Máni Meckl,
Froðasundi 9, 600 Akureyri
Ziemowit Aleksander Gaworski,
Heiðarlundi 3h, 600 Akureyri
Alan Mackiewicz,
Smárahlíð 4d, 603 Akureyri
Kacper Robert Suski,
Garðabyggð 14b, 540 Blönduós
AUSTFIRÐIR

Mary Guðleif Malana Karlsdóttir,
Hrísalundi 4g, 600 Akureyri
Hendrich Rúdólf Abellar,
Keilusíðu 10 e, 603 Akureyri

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

Eftirfarandi börnin fara
í fyrsta skipti til altaris í
Blönduósskirkju sunnudaginn
6. september kl. 16.00:
Filip Johancik,
Ægisbraut 11, 540 Blönduós
María Björk Chorobik,
Holtabraut 2, 540 Blönduós
Aleksandra Olejnicka,
Hnjúkabyggð 27, 540 Blönduós
Laugardaginn 26. september
kl. 15.00 veitir David biskup
eftirfarandi ungmennum
fermingarsakramentið
í Péturskirkju:

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.

Messur á Djúpavogi
Messað er á síðasta sunnudegi
í hverjum mánuði: kl. 18:00.
Á öðrum stöðum á Austurlandi
er messað í kirkjum þjóðkirkjunnar:

AUSTFIRÐIR
Reyðarfjörður – Þorlákskirkja
Kapúsínaklaustrið á Kollaleiru,
730 Reyðarfjörður
Prestar: Br. Pétur Kovácik OFMCap.,
administrator, stjórnandi, s. 857 1430,
serapetur@icloud.com
Pétur Fintor OFMCap., s. 849 8054,
petofinto@gmail.com
Hafið samband við ofangreinda vegna
brúðkaupa, skírna og annarra prestsverka.
Messutímar í kirkjunni á Reyðarfirði:

KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ
Útgefandi: ©Kaþólska biskupsdæmið.
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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.

VIÐTAKANDI:

Prentgripur

Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt
upplýsingum um breytt heimilisfang.

