
Samkvæmt venju kemur það fólk sem tilheyrir kaþólskum reglufélögum á Íslandi 
saman til árlegs fundar síns í Reykjavík á kyndilmessu, 2. febrúar, en þar sem kyndil-
messu bar að þessu sinni upp á sunnudag, var fundur reglufólksins haldinn þriðju-
daginn 4. febrúar, á sama degi og fundur prestanna var haldinn. 
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Fundur reglufólks og presta
4. febrúar 2020

Polskie strony! (8,10-12)  /  English page! (8)

Fundur reglufólksins hófst kl. 12:00 í 
kapellunni í Karmelklaustri í Hafnar-
firði með miðdegisbæn. Þá voru pólsku 
systurnar boðnar velkomnar, en þær 
hafa aðsetur á Öldugötu 15 í Reykja-
vík. Einnig voru boðnar velkomnar aft-
ur hingað til lands systir Eloise úr reglu 
Teresusystra og systir Pentecostes úr 
reglu Maríusystra. Biskup flutti síðan 
stutt ávarp og lagði áherslu á að köllun er 
fyrst og fremst  gjöf fyrir einstaklinginn 
en einnig fyrir kirkjuna.

Á eftir var öllum boðið í veitingar hjá 
Karmelnunnum.  

Um kvöldið, að loknum prestafundi sem 
haldinn var sama dag, las biskup messu 
í Dómkirkju Krists konungs ásamt við-
stöddum prestum og reglusystrum, og 
kvöldverður var síðan borinn fram að 
henni lokinni í safnaðarsalnum á Há-
vallagötu.

Reglufólk kom saman í Karmelklaustri og þágu veglegar veitingar hjá Karmelsystrum.

Frá bænastundinni í kapellu Karmelsystra.

Sjá nánar á blaðsíðu 2
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Dómkirkja Krists konungs
Dagana 18.-25. janúar 2020 var haldin hin árlega bænavika hér á landi fyrir einingu 
kristninnar. Einkunnarorð hennar að þessu sinni voru þessi orð úr Postulasögunni: 
„Þeir sýndu oss einstaka góðmennsku“ (P 28,2), en þar er sagt frá því er Páll postuli 
ásamt tæplega þrjú hundruð manns varð skipreka á eynni Möltu og nutu þau öll 
einstakrar aðhlynningar eyjarskeggja eftir hrakningarnar.

Samkirkjuleg bænasamkoma var haldin í Dómkirkju Krists konungs, Landakoti, 
miðvikudaginn 22. janúar sl. og sótti hana talsverður hópur fólks, meðal annarra 
nokkrir félagar úr kór Kristskirkju, sem studdu söng viðstaddra.

Séra Jakob Rolland bauð gesti velkomna og eftir ávarp hans og ákall til Heilags Anda 
las fulltrúi Fíladelf íu hugleiðingu frá Möltu og síðan önnuðust fulltrúar Óháða 
safnaðarins, Hjálpræðishersins og  Aðventista orðsþjónustuna, þ.e. lásu úr Postula-
sögunni, Davíðssálmum og Markúsarguðspjalli.

Alþjóðleg bænavika fyrir einingu kristninnar
Séra Jakob las síðan texta um Leyndar-
dóm kirkjunnar, þar sem viðstaddir svör-
uðu.

Prédikun þessa kvölds flutti dr. María 
Ágústsdóttir, prestur Þjóðkirkjunnar. 
Hún ræddi m.a. um 17 heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna sem hrinda ætti í 
framkvæmd til ársins 2030 og fjalla um 
sjálfbæra þróun, útrýmingu fátæktar, frið 
og jafnrétti auk margs annars.

Að loknum sálmasöng og litaníu til dýrð-
ar Drottni fóru kirkjugestir með Faðir-
vorið og meðtóku blessun séra Jakobs.
Eftir að viðstaddir höfðu sungið 
lokasálminn, „Guðs kirkja er byggð á 
bjargi, en bjargið Jesús er“, var öllum 
boðið að þiggja veitingar í safnaðarsaln-
um í Landakoti.

Þar gafst gott tækifæri til að ræða saman 
og íhuga betur það sem stuðlað getur 
að einingu kristinna manna, en raunar 
mætti fremur kalla mismunandi deildir 
þeirra trúarsamfélög en trúfélög, eins og 
fram kom í prédikun kvöldsins, því að öll 
iðkum við trú okkar í ákveðnu samfélagi 
og lifum auk þess í sama samfélagi þrátt 
fyrir allt sem kanna að greina okkur að. 

Biskup og prestar Reykjavíkurbisk-
upsdæmis komu saman til fundar í 
Landakoti til að ræða málefni bisk-
upsdæmisins og sóknanna síðdegis 
þann 4. febrúar sl. Venjan er að slík-
ir fundir fari fram mánaðarlega yfir 
vetrartímann. Á myndinni eru allir 
þeir 14 prestar sem nú starfa í bisk-
upsdæminu, auk biskups.
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Biskup heimsótti Kaupmannahöfn og Pólland

Frá Akureyri
Í tilefni af alþjóðlegri og samkirkjulegri bænaviku fyrir ein-
ingu kristinna manna frá 18. til 25. janúar 2020 fór venju 
samkvæmt einnig fram bænastund í Péturskirkju á Ak-
ureyri. Eins og má sjá á myndunum var kirkjan þéttsetin 
af tæplega 50 kristnum mönnum úr hinum ýmsu kristnu 
trúfélögum og kirkjum sem starfa fyrir norðan. Menn 
báðu saman og sungu af hjartans einlægni og í helgiþögn 
var hlustað á gregorssöng munkanna til minningar um 
klausturlíf á Íslandi sem var lagt niður á óhappatímum 
16. aldar. Að bænastund lokinni var öllum boðið að þiggja 
veglegar veitingar í safnaðarsalnum.  Kærar þakkir færast 
öllum góðum filippseyskum konum og Karmelsystrunum 
sem höfðu undirbúið kirkjukaffi og salinn. Þeirra starf var 
til fyrirmyndar! 

Frá Stykkishólmi
Í Stykkishólmi var einnig haldin bænastund fyrir einingu kristinna 
manna miðvikudaginn 22. janúar, sl., sem sjá má á meðfylgjandi 
myndum.

Piotr Majtyka prestnemi og David biskup í Póllandi fyrir skömmu.

Eftir biskuparáðstefnu, sem haldin var  í 
Kaupmannahöfn 23. janúar 2020, fór David 
biskup áfram til Póllands til að hitta yfir-
menn í Płock-biskupsdæmi og prestaskól-
ann þar. Mikil gleði var að hitta þar prest-
nema okkar, Piotr Majtyka, sem kominn er 
á þriðja ár í námi og í fyrsta sinn hefur hann 
nú réttindi til að klæðast prestshempu. 
Hinn prestneminn, Sławomir Śliwa, var 
leystur undan skyldum sínum vegna veik-
inda. 

En meiri gleði vekur að fleiri hafa áhuga á að 
verða prestnemar okkar. Hægt er að senda 
umsóknir um það til Davids biskups á net-
fangið biskup@catholica.is til pálmasunnu-
dags. Biðjum fyrir nýjum köllunum!
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Eitt af markmiðum annars Vatíkanþingsins var að stuðla að 
meðvitaðri og virkri þátttöku leikmanna í helgisiðum og post-
ullegu lífi kirkjunnar. Í helgisiðunum fóru leikmenn að þjóna 
sem lesarar, messuþjónar og sérstakir aðstoðarmenn við út-
deilingu saltarissakramentisins. Þingið staðfesti að foreldr-
ar væru helstu trúarfræðikennarar barna sinna. Það kenndi 
einnig að veraldleg starfsemi leikmanna væri langt frá því að 
afvegaleiða þá frá kristinni köllum þeirra, og væri aðalleið 
þeirra til að helga sjálfa sig og samfélagið.

Á árunum eftir þingið hefur orðið sprenging á þátttöku leik-
manna í boðun og trúfræðslu og hafa leikmenn verið í forystu 
fyrir félagslegum réttlætismálum og lífsvernd.

Önnur leið sem þingið fór til að styrkja þátttöku leikmanna 
í kirkjunni fólst í því að stofna sóknarráð. Sóknarráð er ráð-
gefandi aðili í biskupsdæmum og sóknum, og leitast við gefa 
biskupi eða sóknarpresti ráð um málefni sóknanna. Í flestum 
tilfellum er meirihluti (en ekki allir) meðlimir í sóknarráði leik-
menn.

Í Trúfræðsluriti kirkjunnar lesum við:
 
910.   „Leikmenn geta einnig talið sig kallaða eða verið í raun 
og veru kallaðir til samstarfs við safnaðarhirði sína til að þjóna 
hinu kirkjulega samfélagi og stuðla að vexti þess og lífi. Þetta 
má gera með því að inna af hendi ýmis þjónustustörf sam-
kvæmt þeirri náð og náðargjöfum sem Drottinn hefur af vel-
þóknun sinni gefið hverjum og einum.“
 
911. Í kirkjunni „geta kristnir leikmenn átt þátt í framkvæmd 
þessa [stjórn]valds í samræmi við lagareglu“.  Þannig gerir 
kirkjan ráð fyrir nærveru þeirra á sérstökum þingum, sýn-
ódum biskupsdæmanna og prestaráðum, við framkvæmd á 
hirðislegri umsjón sóknar, með samstarfi í fjárhagsnefndum, 
þátttöku í kirkjulegum dómstólum o.s.frv.
 

David biskup skrifaði eftirfarandi í hirðisbréfi sínu frá 5. janúar 
síðastliðnum:

„Ég vil nota þetta tækifæri til að tala um eitthvað sem ætti að 
vera aðalatriði biskupsdæmisins á nýju ári, 2020. Ef ég ætti að 
nota eitt orð myndi ég nota orðið sóknarráð. Vitringarnir þrír 
töluðu mikið saman og fundu lausn saman og tóku í samein-
ingu ákvörðun, en ljós stjörnunnar leiðbeindi þeim. Það er 
einmitt það sem segir um sóknarráð í kirkjulögum, að það á að 
vera ráðgefandi fyrir sóknarprestinn, til að sóknin haldi áfram 
á sömu braut (CIC 537 og áfram).

Sóknarráðið ætti í fyrsta lagi að huga saman að þjónustunni í 
sókninni (fyrir ungmenni, trúfræðslu, fjölskyldur, aldraða og 
sjúka, fátæka, helgihald og svo framvegis).

Sóknarráðið á í öðru lagi að hjálpa sóknarprestinum að stýra 
fjárhagsmálefnum sóknarinnar, þannig að féð nægi ekki aðeins 
sjálfri sókninni heldur einnig að hún geti hjálpað öðrum utan 
sóknarinnar (biskupsdæminu og heimskirkjunni).

Í þriðja lagi aðstoðar sóknarráð varðandi efnisleg málefni 
sóknarinnar (svo sem við viðhald kirkjunnar, nýjar byggingar 
og önnur verkefni í sókninni).

Bræður og systur, ég bauð ykkur að fylgja ljósi stjörnunnar 
og halda áfram saman, biðja Guð um hjálp og tala saman um 
þessi málefni eins og við prestar ykkar gerum einnig, til að vera 
reiðubúin að koma með tillögur og taka öll þátt þegar tíminn 
kemur og sóknarráðin byrja að starfa í sóknum okkar. Ég þakka 
ykkur fyrir að þið eruð tilbúin að taka þátt í þessum mikilvægu 
verkefnum sem bíða okkar.“

Úr Trúfræðsluritinu
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Úrslit í Biblíusamkeppni Reykjavíkurbiskupsdæmis

Reykjavíkurbiskupsdæmi hélt Biblíusamkeppni í jólafríinu 
2019, frá 22. desember 2019 til 5. janúar 2020 með yfirskrift-
inni: „Það snýst ekki aðeins um náttúruna“. Keppnin var aðal-
lega ætluð ungmennum og verkefnið var að gera lista yfir þá 
staði í Biblíunni þar sem nefndar eru plöntur, tré, dýr og blóm.

Eftir að hafa fengið og farið listana er það okkur gleðiefni að 
tilkynna í dag á sunnudegi Orðs Guðs fyrstu þrjá vinningshaf-
ana:

1. Katarzyna Chojnowska (480)
2. Aneta Cwiklinska (348)
3. Marcin Kapuscik (224)

Við óskum vinningshöfum okkar til hamingju okkar! Megi 
þessi keppni vera hvatning fyrir þá og okkur öll að halda áfram 
að kynna okkur Heilaga ritningu og finna innblástur í orði 
Guðs!
 
* * * * * * 
 
The Diocese of Reykjavik held a Bible competition for Christ-
mas holidays 2019, from 22nd December 2019 – 5th January 
2020 with the title „It is not only about nature.“ The compe-
tition was mainly intended for the youth and the task was to 
make a list of places in the Bible where plants, trees, animals 
and flowers are mentioned.
 

After receiving and analyzing the lists we are happy to anno-
unce (today on the Sunday of Word of God) the first 3 places:
 
1. Katarzyna Chojnowska (480) 
2. Aneta Cwiklinska (348)
3. Marcin Kapuscik (224)
 
Congratulations  to our winners! May this competition be 
motivation for you and all of us to continue to study the Holy 
Scripture and find inspiration in the Word of God!
   
* * * * * 
 
Diecezja Reykjavicka przeprowadziła w okresie świątecznym 
konkurs biblijny pod hasłem “to coś więcej niż przyroda” 
trwający od 22 grudnia 2019 do 5 stycznia 2020. Konkurs był 
adresowany w sposób szczególny do młodzieży, a zadaniem 
uczestników było utworzenie listy z miejscami w Biblii, w któ-
rych wymienione są nazwy roślin i zwierząt.

Po zebraniu list i zliczeniu wyników mamy przyjemność ogło-
sić (dzisiaj w niedzielę Słowa Bożego) trzy pierwsze miejsca:
 
1. Katarzyna Chojnowska (480) 
2. Aneta Cwiklinska (348)
3. Marcin Kapuscik (224)
 
Gratulujemy zwycięzcom! Mamy nadzieję, że ten konkurs bę-
dzie dla uczestników i dla nas wszystkich  motywacją do za-
głębienia się w Pismo Święte i znalezienia inspiracji w Bożym 
Słowie!
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Dear friends in Christ: The Diocese of Reykjavík is organizing a pilgrimage to Lisbon and 
Fatima (Portugal) and to Santiago de Compostela (Spain) in 2020. 

The total price is  260.000 isk  (1.900 euros). This includes: airline ticket, tours, accommo-
dation (double room) and food: breakfast, lunch and dinner (drinks and tips not included).

Those who want to participate, need to register with a first payment of 100.000 isk. The last day to 
register is Sunday, March1st of 2020, or until the maximum number of participants is reached. The next 
payment is on May, and all the rest can be payed in four months:

May 1st: 40.000 isk
June 1st: 40.000 isk
July 1st: 40.000 isk

August 1st: Remainder

Pilgrimage 2020
October 5th to 15th

Fatima

Lisbon

Santiago
de

Compostela

For further information, contact Father Horacio Cabaña
Phone: 697 - 8471 / e-mail: horaciocabania@ive.org

Information for bank transfer:
Account number: 545 - 26 - 174

Kennitala: 200582 - 3229
Identity: Last Name (of participant)
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iyd.iceland@gmail.com
Jósefskirkja: S. 555 - 7010

Father Juan Carlos: GSM 696 - 6366

This event is organized by the IVE Priests and  

the SSVM Sisters

(Religious Family of the Incarnate Word)

International
Youth Gathering

and Pilgrimage 2020
Masses, Meetings, Sports, Prayer, Confessions, and much more! 

June 5th til 12th

in Luxembourg and Rome!

Age 14+
Price

150.000 isk
Registration is open until the 

maximum number of participants is 
reached, or until March 1st of 2020

Payment information:
March 1st 2020: 75.000 ISK
May 1st 2020: 75.000 ISK

Bank account: 0545 - 26 - 007446
Kennitala: 200582 - 3229

Description: Name (of Participant)

For more inFormation
and 

registration:
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1. In this issue we publish a short report on the yearly 
Meeting of the Religious in the Diocese of Reykjavík 
on 4 February, 2020. 

2. Bishop David went to Poland recently where he met 
the Polish seminarian for our Diocese, Piotr Majtyka. 
The Bishop is optimistic that more Seminarians will 
join our Diocese soon.

3. In January 2020 the International Prayer Week for 
the Unity of Christianity was held. We inform you 
about events that took place in three of our Parishes 
on this occasion.

4. In our news from the World Church we have a 
short article about the meeting of the Holy Father 

with American Bishops, where they discussed 
pro-life issues, and another one about Cardinal 
Tagle’s new job as head of the Congregation for the 
Evangelisation of the Peoples. 

5. Soon Lent will begin, and we therefore bring you 
the Lenten-rules, which all Catholics should try to 
follow in this very important period of the Church 
year.

6. Apart from the regular announcements we bring 
you short reports from the different parishes, mainly 
about the celebration of Christmas in many of the 
parishes around the country. We also have an article 
discussing the role of the Parish Councils which will 
hopefully be established this year in our Diocese.

Catholic Church Paper – Summaries for
January-February 2020-Issue

Streszczenie numeru, styczeń - luty 2020
1. W tym numerze publikujemy krótki raport z coroczne-

go spotkania osób konsekrowanych z diecezji Reykjavík, 
które odbyło się 4 lutego 2020 r.

2. Biskup David niedawno był w Polskie. Odwiedził Płockie 
Seminarium Duchowne, w którym studiuje przeznaczo-
ny dla naszej diecezji kleryk Piotr Majtyka. Biskup patrzy 
z optymizmem w przyszłość, ufając, że wkrótce więcej 
seminarzystów dołączy do naszej diecezji.

3. W styczniu 2020 r. odbył się Międzynarodowy Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Informujemy o ekume-
nicznych spotkaniach, które miały miejsce w trzech na-
szych parafiach.

4. W naszych wiadomościach z życia Kościoła na świecie 
publikujemy krótki artykuł o spotkaniu Ojca Świętego z 

biskupami amerykańskimi, podczas którego dyskutowa-
no o kwestiach związanych z obroną życia, a także o no-
wej posłudze kardynała Tagle jako prefekta Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów.

5. Wkrótce zacznie się Wielki Post, dlatego przedstawiamy 
wam wskazania pasterskie  dotyczące Przepisów Pokut-
nych,  których powinni przestrzegać wszyscy katolicy w 
tym bardzo ważnym okresie roku liturgicznego.

6. Oprócz regularnych ogłoszeń przedstawiamy krótkie re-
lacje z życia naszych parafii, głównie o obchodach świąt 
Bożego Narodzenia. Publikujemy też artykuł omawiają-
cy rolę Rad Parafialnych, które chcemy powołać w tym 
roku w naszej diecezji.

Fréttir af heimskirkjunni

Þegar Luis Antonio Tagle kardínáli tekur við stöðu sinni sem nýr yfirmaður Stjórn-
ardeildar trúboðs í Vatíkaninu, bíður hans fjöldi áskorana. Sumar þeirra verða stað-
bundnar en þó allar alþjóðlegar að umfangi. Það verður erfitt verkefni og hann verður 
að vera fljótur að kynna sér málefnin.

Propaganda Fide  – en það er latneska heitið á „ofurstjórnardeildinni“ sem Frans páfi 
hefur beðið Tagle kardínála um að leiða – nær til alls heimsins.

Hún mun þegar allt kemur til alls bera ábyrgð á allri stofnanalegri trúboðsstarfsemi 
kirkjunnar, þ.m.t. mótun trúboðsklerka og skipun biskupa á trúboðssvæðunum.

Sumir segja að raunveruleg ástæða þess að Frans páfi hafi flutt Tagle kardínála til 
Rómar sé ekki fyrst og fremst sú að hafa gáfaðan og viðkunnanlegan kirkjufursta til 
að leiða nýju trúboðsdeildina, heldur til að tryggja nærveru „vinsamlegs“ aðila í Róm 
í aðdraganda næsta páfakjörs.

Tagle kardínáli.

Ný staða Tagle kardínála gæti breytt kirkjunni
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Vernd lífsins er „framúrskarandi“ viðfangsefni félags- 
og stjórnmála, sagði Frans páfi, og hann bað Joseph F. 
Naumann, erkibiskup og yfirmann nefndar bandarísku 
biskuparáðsins um lífsvernd, að koma til skila stuðningi 
sínum við lífsverndarmálefnið.

Naumann erkibiskup rifjaði upp orð páfa sem sagði: 
„,Þetta er ekki fyrst og fremst trúaratriði; þetta er mann-
réttindamál‘, sem er alveg satt.“

Naumann erkibiskup var einn af 15 biskupum frá Iowa, 
Kansas, Missouri og Nebraska í „ad limina“ heimsókn í 
Vatíkaninu um miðjan janúar til að segja frá stöðu bisk-
upsdæma þeirra. Hann og fleiri biskupar funduðu með 
páfa í meira en tvo tíma.

Naumann erkibiskup sagðist hafa sagt páfa að frá því að 
Roe v. Wade-dómurinn var kveðinn upp, hafi um það bil 
61 milljón fóstureyðinga verið framkvæmd í Bandaríkj-
unum.

Frans páfi og Naumann biskup.

Frans páfi ræðir við bandaríska biskupa um málefni lífsverndar

Bingó í Landakoti

Miðvikudaginn 5. febrúar var haldið 
bingó í Landakoti á vegum kórs 
kirkjunnar. Talvert fleiri sóttu bingó-
ið en á undanförnum árum og einnig 
var innkoman meiri.

Vinningar voru glæsilegir og allir 
vinnigshafar héldu glaðir heim.
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Bænarefni páfa í janúar og febrúar 2020
JANÚAR

Efling heimsfriðar
Við biðjum að kristnir menn, fylgjendur annarra trúarbragða og allt velviljað fólk,

beiti sér fyrir friði og réttlæti í heiminum. 

FEBRÚAR
Hlustum á ákall flóttafólks

Við biðjum þess að hlustað sé á raddir bræðra okkar og systra sem eru á flótta,
og að tekið sé tillit til þeirra, einkum fórnarlamba mansals.

Alþjóðlega evkaristíuþingið – sem haldið verður í Búdapest 
dagana 13. til 20. september 2020 – veitir þátttakendum frá-
bært tækifæri til þess að biðja til Guðs „saman og í anda sakra-
mentisins“ fyrir kirkjuna og fyrir okkur öll „til þess að vera 
sannir sendiherrar og trúboðar hins guðlega lífs sem reis upp 
meðal okkar“.

Þingið býður okkur að biðja um endurnýjun persónulegs lífs 
og lífs í samfélagi, þar sem endurnýjun er aðeins möguleg ef 
hún verður á þann undursamlega hátt sem náð Guðs virkar 
í sálum, það er ekki þáttur sem skipuleggjendur geta reiknað 
með í áætlunum sínum, sagði Péter Erdő, kardínáli, yfirmaður 
og erkibiskup í Esztergom-Búdapest.

 Nánari upplýsingar:
Dagskrá: https://www.iec2020.hu/en/program
Skráning: https://www.iec2020.hu/en/skráning

Allir eru velkomnir!

The International Eucharistic Congress—to be held in Bu-
dapest from 13 to 20 September 2020—will offer a great 
opportunity for participants to pray to God ‘together and in 
a sacramental manner’ for the Church and for all of us to ‘be 
true ambassadors and missionaries of the divine life sprouting 
among us’.

The congress invites us to pray for the renewal of personal and 
community life, since renewal is only possible if it stems from 
the miraculous way God’s grace works in souls, it is not an ele-
ment that the organisers can include in their plans, Cardinal 
Péter Erdő, primate and archbishop of Esztergom–Budapest, 
said.

 Further information:
Program: https://www.iec2020.hu/en/program
Registration: https://www.iec2020.hu/en/registration

 All are welcome!

Alþjóðlegt evkaristíuþing 
International Eucharistic Congress
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Pragniemy podzielić się z naszą katolicką wspólnotą na Islandii łaskami Roku Jubile-
uszowego, który trwa jeszcze do czerwca i jest w biblijnym znaczeniu czasem łaski.  
Kluczowe jest słowo „wspominać” i właśnie do tego zachęca świętowanie podwójne-
go jubileuszu - 80 i 35-lecia naszego klasztoru. 

Właśnie jubileusz jest uprzywilejowanym czasem wspominania – a w perspektywie 
wiary - wspominania tego, co Jezus uczynił w naszym życiu. Jest okazją do głębszego 
poznania Jego planu miłości, by zyskać umocnienie i nowe światło na dalszą drogę. 
Powracamy więc do 13 czerwca 1939 r., gdy 3 pierwsze karmelitanki z Holandii 
przypłynęły na Islandię i z wielkim wysiłkiem rozpoczęły w Hafnarfjörður budowę 
bardzo skromnego klasztoru. Powracamy do czasu, gdy holenderska wspólnota przez 
44 lata towarzyszyła mieszkańcom Islandii swą modlitwą, pracą i poświęceniem.
Wspominamy nasz 19 marca 1984, gdy grupa polskich karmelitanek bosych wylą-
dowała na islandzkiej ziemi, by kontynuować dzieło swych poprzedniczek. Warto 
przy tej okazji wspomnieć, że nasza islandzka fundacja była pierwszą zagraniczną 
fundacją klasztoru kontemplacyjnego z Polski.

Na początku ubiegłego roku okazało się, że nie tylko my pamiętamy i nie tylko my 
pragniemy opowiadać te dzieje - tak bliskie naszym sercom, ale również na zawsze 
wpisane w historię tej Wyspy i jej mieszkańców. 

Niezmiernie miłym zaskoczeniem było, gdy na początku stycznia jeden z pracowni-
ków muzeum miasta Hafnarfjörður - historyk Björn Pétursson - zwrócił się do nas z 
propozycją zorganizowania wystawy poświęconej naszemu karmelitańskiemu życiu 
na Islandii począwszy od roku 1939 aż po dziś dzień. 

Bardzo ucieszyłyśmy się z możliwości ukazania jak rodził się Karmel na Wyspie. 
Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę z niezwykle trudnych początków, które były 
udziałem pierwszych przybyłych tutaj mniszek. Nie wszyscy też mają świadomość 
jak obecnie wygląda i na czym w ogóle polega nasze życie. 

Wystawa ta stała się tak naprawdę okazją do opowiedzenia „miłosnej historii „ - mi-
łosnej, bo przecież gdyby nie MIŁOŚĆ Jezusa, nie byłoby zakochanych karmelita-
nek, gotowych, aby spełniać wolę swojego Ukochanego... Gotowych także na wyru-
szenie „po najbardziej odległe wyspy”, do kraju, który „wskazał Pan na zamieszkanie”.

Z Karmelu w Hafnarfjörður
Wspominać będę dzieła Pana i opowiadać będę to, co widziałem. (Syr 42,15) 

Wszystkie eksponaty przeznaczone 
na wystawę znalazły swoje miejsce w 
dwóch muzealnych salach. Goście mu-
zeum, przy dźwiękach muzyki z naszej 
płyty, mogą obejrzeć zdjęcia z czasów 
budowy klasztoru, zdjęcia pierwszych 
mniszek, czy całkowicie „pustynnego” 
ogrodu (ani jednego drzewka, żadnego 
krzaczka...), dalej - nasze polskie po-



12   KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ

czątki i stopniową metamorfozę, jaką przeszedł m.in. ogród... 
Można też „zajrzeć” do zakonnej celi, specjalnie w tym celu 
urządzonej i „porozmawiać” przez kratę z pięknie ubraną w 
karmelitański habit i biały płaszcz mniszką... Dialog ten jed-
nak szybko okaże się monologiem, bo prawdziwa jest tu tylko 
krata... Manekin ubrany w nasz habit tak łudząco przypomina 
prawdziwą osobę, że wcale nie zdziwiłybyśmy się próbom za-
mienienia z „nią” kilku słów czy choćby uściśnięcia dłoni... ;)

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał 1.06 Prezydent Islan-
dii Guðni Th. Jóhannesson. Obecny był także Ambasador Pol-
ski. Słowo w naszym imieniu wygłosił proboszcz naszej parafii, 
ks. Horacio Cabaña. Wydarzeniu towarzyszyła muzyka góral-
skiej kapeli, a uwiecznili je reporterzy Telewizji Trwam.

Tego samego dnia filmowcy byli u nas na Mszy, a następnie 
spotkaliśmy się w rozmównicy. Owocem ich pracy był ma-
teriał dotyczący wystawy i naszej wspólnoty, wyemitowany 
w wiadomościach TV Trwam. ( https://www.youtube.com/
watch?v=yVzVu4JeX4U)

Wystawę można oglądać do 1 czerwca 2020 roku w Byggða-
safn Hafnarfjarðar, ulica Vesturgata 6, Hafnarfjörður w soboty 
i niedziele w godzinach 11:00 do 17:00
Zapraszamy!

AFMÆLISÁR KARMELKLAUSTURS Í HAFNAR
FIRÐI OG SÝNING UM SÖGU KARMELNUNNA Á 
ÍSLANDI Í BYGGÐASAFNI HAFNARFJARÐAR

 „Nú vil ég minnast verka Drottins og skýra frá því sem ég hef 
séð“ (Sír 42:15).
Okkur langar að deila með með okkar Kaþólska samfélagi með 
náð á afmælisári okkar, upplýsingum um sýningu í Byggðasafni 
Hafnarfjarðar um sögu Karmelklausturs, en hún stendur til 
júní nk. 
Lykilorðið er að „minnast“  (sjá 3M 25,8-17).
Afmælisár Karmelklausturs stendur fram í júní í ár og við 
minnumst þess í fyrsta lagi að 80  ár eru liðin frá því að þrjár 
Karmelnunnur frá Hollandi komu til Íslands og hófu hörðum 
höndum að byggja Karmelklaustrið við Ölduslóð þann 13.  
júní 1939.  Við lítum til baka og minnumst þess að hollensku 
Karmelnunnurnar fylgdu íslensku þjóðinni í 44 ár í bæn, vinnu 
og hollustu.

Í öðru lagi minnumst við þess að þann 19. mars 1984 lenti 
hópur af pólskum Karmelnunnum á íslenskri jörð til að halda 
áfram störfum fyrirrennara sinna. Það má nefna að Íslands-
hópurinn var fyrsti erlendi hópurinn sem kom frá íhugunar-
regluklaustri í Póllandi.

Í byrjun þessa afmælisárs fundum við til löngunar til að segja 
þessa sögu sem er okkur svo hugfangin og  einnig að segja sögu 
sem er samofin sögu Íslands og íslendinga.  

Okkur til mikillar og óvæntrar ánægju hafði starfsmaður 
Byggðarsafns Hafnarfjarðar samband við okkur í byrjun árs 
2019. Það var sagnfræðingurinn Björn Pétursson sem vildi 
setja upp sýningu tileinkaða lífi okkar Karmelnunna frá árinu 
1939 til dagsins í dag. Við tókum tækifærinu fagnandi að fá að 
sýna hvernig Karmelreglan fæddist á Íslandi. Ekki gera allir sér 
grein fyrir hve miklum örðugleikum fyrstu nunnurnar stóðu 
frammi fyrir,  einnig vita ekki allir hvernig líf okkar gengur fyr-
ir sig í dag og hvað það snýst um.

Sýningin varð einnig tækifæri til að segja ástarsögu, því ef 
ekki væri fyrir ást á Jesú væru engar Karmelkonur ástfangn-
ar, reiðubúnar að gera verk hans og jafnvel flytja til fjaralægrar 
eyju lengst úti í Atlantshafi, sem Guð vísaði þeim veginn til að 
setjast að.

Á sýningunni má sjá allskyns gripi sem tilheyra klaustrinu og 
klausturlífi. Þar má einnig heyra tónlist Karmelsystra, mynd-
ir af byggingu klaustursins, klausturgarðinum berstrípuðum 
áður en nunnurnar hófu þar ræktun, fyrstu nunnunum og 
margt fleira.

Á sýningunni má einnig skoða nákvæma eftirlíkingu klaustur-
klefa og sjá fagurlega klædda Karmelnunnu í alvöru Karmel-
búningi.

Sýningin var formlega opnuð þann 1. júní 2019 af Guðna Th. 
Jóhannessyni, forseta Íslands.  Einnig var þar viðstaddur hr. 
Gerard Pokruszyński, sendiherra Póllands á Íslandi.

Sýningin er opin alla laugardaga og sunnudaga kl. 11:00 til 
17:00 til 1. júní 2020 í Byggðasafni Hafnarfjarðar, Vestur götu 6 
í Hafnarfirði.
Verið öll velkomin!
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Séra Adam Antonowicz.



14   KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ

Á öskudag (miðvikudaginn 26. febrúar 2020) hefst langafasta og sá tími er sérlega hentugur til andlegra æfinga, 
ástundunar helgisiða iðrunar og yfirbóta, pílagrímsferða sem tákn um syndabót, til ótilneyddra sjálfsafneitana eins og 
að fasta og gefa ölmusugjafir, og að eiga hlut með meðbræðrum sínum (kærleiks- og trúboðsverk). 

Samkvæmt kirkjulögum er öllu rómversk-kaþólsku fólki frá 18 til 60 ára aldurs skylt að fasta á bindandi föstuboðsdög-
um. Sjúklingar eru undanþegnir föstu. Bindandi föstuboðsdagar eru öskudagur og föstudagurinn langi. 

Hvað er „að fasta?
Fasta er það þegar aðeins er neytt einnar fullkominnar máltíðar á dag. Þó er ekki bannað að neyta smávegis af fæðu 
tvisvar að auki. Menn verða að forðast að borða á öðrum tímum dagsins, jafnvel sælgæti.

Yfirbót
Allir trúaðir, sem náð hafa 14 ára aldri eiga að gera yfirbót alla föstudaga, einkum á lönguföstu. Velja má um eftirtaldar 
leiðir:

1. Forðast neyslu kjöts eða annarrar fæðu.

2. Forðast áfenga drykki, reykingar eða skemmtanir.

3. Gera sérstakt átak til að biðja:
– með þátttöku í heilagri messu
– með tilbeiðslu hins helga altarissakramentis
– með þátttöku í krossferilsbænum á föstudögum í lönguföstu.

4.  Fasta algjörlega oftar en skylt er og gefa það fé sem þannig sparast til þeirra sem þess þurfa.

5. Sýna sérstaka umhyggju þeim, sem fátækir eru, sjúkir, aldraðir, farlama eða einmana.

Ef vanrækt er að gera yfirbót einn föstudag er ekki litið á það sem synd. 
Þó ber að minna á að yfirbót er hluti af lífi kristinna manna og þeim ber skylda til að ástunda hana, ekki hvað síst á 
föstutímanum.

Föstuboð

Reykjavíkurbiskupsdæmi
Tölfræði 31. desember 2019

Mannfjöldi: 363 000
Kaþólskir: 14 619
Biskup: 1
Biskup emeritus: 1
Sóknir: 8
Prestar: 14
Systur: 30
Skírnir: 122
Upptökur í kirkju: 4
Fermingar: 147
Hjónavígslur hérlendis: 25
Hjónavígslur erlendis: 53
Jarðarfarir: 23
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Úr safnaðarlífinu
Fleir myndir úr safnaðarlífinu má finna á slóðinni: www.catholica.is

Heimsókn vitringanna 
2020
Að venju fór prestur ásamt 
vitringum í heimsókn til 
nokkurra fjölskyldna í sókn-
inni í lok jólatímans, nánar til-
tekið laugardaginn 11. janúar 
sl. Á myndinni eru frá vinstri: 
Séra Patrick Breen, Sean 
Patrik Canada, Clark Kent 
Cabiles Geonzon, Shaun Biju 
og Merin Biju. Átta hús voru 
blessuð í þessari ferð og söfn-
uðust 31.001 kr., sem renna 
til unglingastarfs. Myndina 
tók Stefán Ásgrímsson þegar 
vitringarnir heimsóttu hann 
og konu hans, Sif Knudsen.

Frá Dómkirkju Krists konungs

Jólaleikrit í Landakoti
Börnin í sókn Krists kon-
ungs fluttu helgileik um 
fæðingu Frelsarans í barna-
messunni síðdegis á að-
fangadag í Dómkirkju 
Krists konungs. Sýning 
þeirra var hin glæsilegasta 
og búningarnir afar virðu-
legir eins og sjá má á með-
fylgjandi myndum.
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Sjálfboðaliðar frá Þýskalandi
Reykjavíkurbiskupsdæmi er hluti af verkefni Bonifatius-stofn-
unarinnar sem nefnist „Praktikum im Norden“ (eða „Sjálfboða-
liðastörf á norðurslóðum). Árlega fáum við tvo sjálfboðaliða sem 
hjálpa kirkjunni. Amelie Tepper (sjá myndina) kom til Íslands í 
september 2019 og var hjá okkur í Reykjavík, hjálpaði Móður 
Teresu-systrum í morgunverðarhúsi þeirra við Ingólfsstræti og 
einnig við dagleg störf á skrifstofu biskupsdæmisins. Hún mun 
yfirgefa okkur í febrúar, þegar hún fer til Vadstena í Svíþjóð til að 
hjálpa kirkjunni þar, áður en hún snýr aftur heim til Þýskalands 
næsta sumar. Okkur langar til að nota tækifærið og þakka henni 
fyrir tíma hennar og störf meðan hún var hjá okkur. Við munum 
vissulega sakna bross hennar og glaðværðar á skrifstofunni.
Við viljum einnig tilkynna að Ulrike Seitz kemur hingað í mars 
2020 og verður nýi sjálfboðaliðinn okkar fram á sumar. Við 
hlökkum til að taka á móti henni hér.

Aðventukrans 
Tilvonandi fermingarbörn í Krists konungssókn í Landa-
koti vorið 2020 tóku sig til undir stjórn kennara síns og 
klipptu greinar af grenitrjám í garðinum við biskupsstofu 
og fléttuðu þær síðan saman í stóran og virðulegan að-
ventukrans. Hann var settur upp framan við altarið í kór 
kirkjunnar. Þar lýstu kertin eitt af öðru eftir því sem sunnu-
dögum aðventunnar fjölgaði.
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Maríukirkja, Breiðholti

Aðfangadagskvöld í Maríukirkju.

Frá Stykkishólmi

Dagur virðingar
Dagur virðingar fyrir lífinu í Reykjavíkurbiskupsdæmi var 
haldinn 28. desember sl. sem var hátíð hinna saklausu barna.  Í 
Maríukirkju var meðal annars kveikt á 36 kertum til að minn-
ast þeirra 36 þúsund ófæddu barna sem hefur verið eytt hér 
á landi frá 1935.  Eftir einnar mínútu þögn var beðin litaníu 
(bænaákall) sem svar við fóstureyðingum.

Frá jólaleikritinu í Stykkishólmi.Frá jólasamkomu barnanna í Stykkishólmi.

María og Jósef með Jesúbarnið.
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Norðurland, sókn hl. Péturs

Fjöldi barna tók þátt í hinu árlega jólaföndri bæði á Akureyri 
og á Dalvík undir handleiðslu systranna og foreldra. And-
rúmsloftið var gott eins og má sjá á myndunum!

Blessun húsdýra
Það er ævaforn siður, sem enn er algengur sérstaklega í Evrópu, 
að blessa bæði íbúðarhús og gripahús ár hvert á jólatímanum 
eða í kringum þrettándann. Sums staðar fer sóknarprestur 
um og blessar eða messuþjónar, sem eru klæddir eins og 
vitringarnir þrír.  Farið er með bæn, stundum brennt reykelsi, 
stökkt vígðu vatni og skrifað með krít á dyrastafinn fyrir ofan 
húsdyrnar: 20* C+M+B* 20. 
Hér sést sr. Jürgen blessa gripahús og skepnurnar í tilefni af 
heimsókn hjá Elísabetu Zitterbart á Ytri-Bægisá í Hörgársveit í 
næsta nágrenni við Akureyri.

Stór hópur sóknarbarna af filippseysku bergi brotinn hélt upp 
á SANTO NIÑO laugardaginn 18. janúar í Péturskirkju á Ak-
ureyri. Sagan segir að á 16. öld hafi Magellan landkönnuður 
gefið hinu nýskírðu höfðingjum Cebú-eyjar styttuna af Jesú-
barninu. Talið er að styttan sé upprunalega frá Belgíu en þar 
voru slíkar styttur algengar eins og víðar í Evrópu og kallaðar 
Jesúbarnið frá Prag. 

Að messu lokinni fór fram blessun allra SANTO NIÑO styttna 
sem hver og einn kom með í kirkju. Það var sungið og beðið á 
móðurmáli þeirra af mikilli einlægni og gleði. Það gerist ekki 
svo oft enda leggja margir Filippseyingar sig fram um að læra 
íslensku um leið og þeir setjast að á Íslandi. Þeir taka virkan 
þátt í safnaðarlífi og gestrisni þeirra er til mikillar fyrirmyndar.
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Sunnudaginn 29. desember fór fram jólaleikritið að messu 
lokinni á Akureyri. Stór hópur barna og unglinga hafði æft 
stíft fyrir hlutverkið alla aðventu undir handleiðslu systur Sel-
estínu. Kirkjugestirnir voru ekki bara áhorfendur heldur tóku 
þátt í athöfninni með sálmum og söngvum. Allir þátttakend-
urnir eiga mikið hrós skilið fyrir framlag sitt!

Frá Austurlandi

Bróðir Vlado bjó til jólajötu með börnunum.

Jatan er tilbúin!

Jólatréð er ómissandi.Frá undirbúningi aðventukransanna.

Kransarnir voru hver öðrum fallegri.
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        Barnasíðan 
                     Mynd til að líta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guð kallaði Pál til að vera postuli Jesú Krists 

Hátíðisdagur hans er 25. janúar.   Hvað er öðruvísi?  (5) 
 

Heilagur Páll var fangi og það var farið með hann til Rómar fyrir réttarhald.   Skipið 
lenti í miklu stormi og allt fólk á skipinu var hrætt.  Eftir tvær vikur á ósléttan sjó, 
var fólk skipbrotið á eyjan Möltu, í Miðjarðarhaf.  En fólkið í Möltu hjálpaði þeim 
mjög mikið. Við getum lesið um þetta í Biblíunni í Postulasögunni frá 27:19 til 28:10. 

Heilagur Páll var fangi og farið var með hann til Rómar til að dæma hann. Skipið lenti í 
miklum stormi og allt fólkið á skipinu var hrætt. Eftir tvær vikur á ósléttum sjó strandaði 
skipið við eyna Möltu á Miðjarðarhafi en allt fólkið bjargaðist. Íbúar á Möltu hjálpuðu 
þeim mikið. Við getum lesið um þetta í Biblíunni í Postulasögunni, 27:19 til 28:10.

Mynd til að lita
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        Barnasíðan 
                     Mynd til að líta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guð kallaði Pál til að vera postuli Jesú Krists 

Hátíðisdagur hans er 25. janúar.   Hvað er öðruvísi?  (5) 
 

Heilagur Páll var fangi og það var farið með hann til Rómar fyrir réttarhald.   Skipið 
lenti í miklu stormi og allt fólk á skipinu var hrætt.  Eftir tvær vikur á ósléttan sjó, 
var fólk skipbrotið á eyjan Möltu, í Miðjarðarhaf.  En fólkið í Möltu hjálpaði þeim 
mjög mikið. Við getum lesið um þetta í Biblíunni í Postulasögunni frá 27:19 til 28:10. 

Skriftatímar
Á undan messu eða eftir samkomulagi við 
prest.

Tilbeiðsla altarissakramentisins
Frá þriðjudegi til fimmtudags 
kl. 16.30 til kl. 19.30.
á laugardögum og sunnudögum 
frá kl. 8.15 til kl 9.15.

Oratorium Jesúbarnið
Upplýsingar í síma
438 1070 og 822 5888.

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 mánuð
Skriftir (Spowiedź Święta) 
kl. 16:30. Messa kl. 17:00.

Borgarnes

Messa 2. sunnudag í mánuði
Messa kl. 16:00.
Sunnudagur 9. febrúar 2020 
Fundur eftir messu 9. febrúar með biskupi
og foreldrum vegna trúfræðslu!

Akranes

Messa 2. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta) kl. 17:30.    
Messa kl. 18:00. 
Sunnudagur 9. febrúar 2020 
Fundur eftir messu 9. febrúar með biskupi
og foreldrum vegna trúfræðslu!

Patreksfjörður
Messa 4. sunnudag í mánuði
Skriftir (Spowiedź Święta). kl.18:30
Messa kl. 19:00.

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

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

Fyrsta altarisganga barna verður 17. 
maí 2020, í messunni kl. 10:30. f.h.

Fyrsta altarisganga pólskumælandi 
barna verður laugardaginn 2.  maí 2020 
í messunni kl. 13:00.

Fermingar pólskumælandi ungmenna 
verða sunnudaginn 10. maí 2020, í 
messunni kl. 13:00

Öskudagur, miðvikudagur 26. febrúar
Lögboðinn föstu- og yfirbótadagur
Upphaf föstu. (Sjá um föstuboð annars
staðar í blaðinu.)
Messur kl. 8.00 og 18.00.

Vesturland

Sókn hl. Frans frá Assisi
franskirkja@gmail.com 
Facebook: Frans Frá Assisi
Austurgötu 7, 340 Stykkishólmur.
Prestar: Séra Adam Antonowicz, 
sími 841 1571,
x.adam1@wp.pl
Séra Hjalti Þorkelsson, s. 844 1763,
hjaltith@web.de  

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

Stykkishólmur

Messutímar
Alla sunnudaga kl. 10:00 og á 
laugardögum kl. 18:30.
Frá mánudag til fimmtudags kl. 8.00
Alla Föstudaga kl. 18.30

Laugardagur 1. febrúar 
Fundur eftir messu kl. 18.30 með biskupi
og foreldrum vegna trúfræðslu!

ÖSKUDAGUR (POPIELEC) 
Miðvikudagur 26. febrúar 
Skriftir kl. 18:00.
Messa kl. 18:30.

Tilkynningar í janúar-febrúar 2020

Dómkirkja Krists konungs í Landakoti
Hávallagötu 16, 101 Reykjavík. 
Stjórnandi (administrator): 
Séra Patrick Breen, s. 552 5388 /
848 2655, serapatrick@catholica.is
Séra Jakob Rolland, s. 552 5388, 
catholica@catholica.is  
Séra Rafał Sikorski, s. 861 2043, 
x.ravsikorski@gmail.com
Séra Metod Kozubík, s. 618 9699, 
mzkozubik@seznam.cz
Kærleiksboðberar Móður Teresu
Ingólfstræti 12, s. 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 er 
sunnudagsmessa (vigilmessa). 
Á sunnudögum kl. 8.30 á pólsku, kl. 10:30, 
kl. 13:00 á pólsku og kl. 18:00 á ensku. 
Kirkjan er opin á daginn frá kl. 7:30 til 
18:30.

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

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

Kóræfingar
Æfingar kórs Dómkirkju Krists konungs 
eru á miðvikudögum kl. 17:30 til 19:30 
í safnaðarheimilinu á Hávallagötu 16. 
Nánari upplýsingar veitir organisti og 
kórstjóri, Márton Wirth, í síma 626 9165.  

Fermingarfræðsla 
Fermingarfræðsla er á sunnudögum 
að lokinni messu sem hefst kl. 10:30. 
Upplýsingar í síma 552 5388, 
eða 848 2655 (Sr. Patrick).   

Fermingar verða 3. maí 2020,
kl. 10.30 f.h.

Tilkynningar

DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS

STYKKISHÓLMUR

VESTFIRÐIR
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Mánudag–laugardags kl. 19:00.
Sunnudaga  kl. 11:00.
Fimmtudaga – Tilbeiðsla hins alhelga
altarissakramentis kl. 18:30.
Laugardaga – Rósakransbæn kl. 18:30.

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

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

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

W wakacje od czerwca do września:
w Ísafjörður
Od poniedziałku do piątku – 08:00.
W sobotę o – 19:00
W niedzielę – 11:00.
Sobota różaniec – 18:30.

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

Maríukirkja við Raufarsel
Sóknarprestur: séra Denis O’Leary, 
Raufarseli 8, 109 Reykjavík.
Sími 557 7420 og 862 8246, 
seradenis@catholica.is 
Maríukirkja er á Facebook.
 
Messutímar
Sunnudaga kl. 11:00.
Barnamessa (sept. - maí) kl. 12:15.
Laugardaga kl. 18:30, á ensku 
(sunnudagsmessa).
Virka daga kl. 18:30.
 
Tilbeiðsla altarissakramentisins
Tilbeiðsla altarissakramentisins fer 
fram í Maríukirkju alla mánudaga og 
fyrsta föstudag mánaðarins kl. 19:00 til 
20:00. Fyrsta mánudag mánaðarins er 
sérstaklega beðið fyrir ófæddum börnum. 
Allir eru velkomnir.
 
Skriftatímar
Daglega fyrir eða eftir messu í 

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

St. Jósefskirkja Hafnarfirði 
Prestur: Séra Adrián Horacio Cabaña 
IVE, Jófríðarstöðum,
220 Hafnarfjörður,
s. 554 7010 og 697 8471, 
horaciocabania@ive.org 
Aðstoðarprestur: Séra Juan 
Carlos Escudero IVE, s. 696 6366, 
juancarlosescudero@ive.org
Maríusystur, Jófríðarstaðavegi 14,
s. 555 3140

Messutímar

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

Rósakransbæn
Á sunnudögum kl. 10:00.
Barnaskemmtun og trúfræðsla 
Oratorium Jóhannes Páll II, 
Fermingarfræðsla I
og Þrautseigjubænahópur
Laugardaga kl. 15:30-19:00.
Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir messu eða eftir 
samkomulagi við prest.

Barna- og fermingarfræðsla

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

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

26. febrúar. Öskudagur, upphaf 
lönguföstu.
Messan verður í St. Jósefskirkju kl. 19:00.

28. febrúar.
II Trúfræðsla fyrir foreldra.

Krossferilsbæn
Á föstudögum á lönguföstu kl. 19:00 í 
St. Jósefskirkju

28. febrúar. Foreldrar barnanna sem eru 
í trúfræðslu

Maríukirkju.  Einnig eftir samkomulagi. 
 
„Cenacle“-bænahópur
Hópurinn kemur saman í Maríukirkju 
fyrsta föstudag hvers mánaðar kl. 19:00. 
Allir eru velkomnir.
 
Lífsvernd
Við teljum að öll ófædd börn hafi 
ófrávíkjanlegan rétt til lífs frá getnaði, og 
að alls engar kringumstæður réttlæti beina 
fóstureyðingu.
Bæn um stöðvun fóstureyðinga er hægt að 
finna hér:www.lifsvernd.is
 
„Stella Maris“ bænahópur
Lofgjörð og tilbeiðsla í safnaðarheimilinu 
á föstudögum kl. 20:00 (nema 1. föstud. 
mánaðarins. Þá er samkoman haldin á 
sunnud. þar á eftir). Allir eru velkomnir.
 
Tengiliður til að fá upplýsingar um 
ýmsa hópa í Maríusókn
Bindindisfélagið „Brautryðjendur“ - Sr. 
Denis - 557 7420.
„Cenacle“ bænahópur - Napoleon
562 4937.
CFCFFL - April - 567 6377.
LMC - Priscilla - 564 3117.
NCW - Sr. Mikolaj - 618 5550.
„Stella Maris“ bænahópur - Napoleon
562 4937.
 
Kvertímar og fermingarfræðsla
Uppl. í síma 557 7420.
 
Fermingarmessa 25. apríl 2020
Fermingarmessa verður laugardaginn 25. 
apríl 2020 kl. 14:00.
 
Fyrsta altarisganga 17. maí 2020
Fyrsta altarisganga barna verður kl. 12:15 í 
sunnudagsmessunni 17. maí 2020.

hálsmeinum og öðrum sjúkdómum fer 
fram í messunni kl. 18:30.
 

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

MARÍUKIRKJA

SUÐURLAND

ST. JÓSEFSKIRKJA HAFNARFIRÐI
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6. mars. Fyrstu Altarisgönguhópur I
13. mars Fyrstu Altarisgönguhópur II
20. mars Þrautseigjuhópur
27. mars Fermingarhópur
3. apríl Hópur Heilags Hjarta Jesú.

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

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

Verið öll hjartanlega velkomin!

Kirkja hl. Jóhannesar Páls II

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

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

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

Barna- og fermingarfræðsla
Upplýsingar í síma 618 5550. 

Norðurland 
Péturskirkja, Akureyri

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

Karmelsystur af hinu guðlega hjarta 
Jesú
Álfabyggð 4, 600 Akureyri. Sími 461 2693.
Systir M. Marselina, sími: 895 1970
smmarcelina@yahoo.com.br

Messur og helgihald

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

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

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

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

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

Siglufjörður
3. sunnudag í mánuði: 16. febrúar
Hl. messa kl. 16.00.

Húsavík
4. sunnudag í mánuði: 23. febrúar
Hl. messa kl. 16.00.

Á föstudögum er tilbeiðslustund kl. 18.00 
í Péturskirkju og heilög messa að henni 
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. 

Fastan, sjöviknafasta eða langafasta,  
hefst miðvikudaginn 26. febrúar  - 
öskudaginn – með messu kl. 19.00 
í Péturskirkju og stendur yfir allt til 
aðfangadags páska 11. apríl eða til 
laugardags í dymbilviku. Það eru 46 
dagar. Þar eð sunnudagarnir eru frátaldir 
(hver sunnudagur er minning páskanna!) 
er fastan þar með 40 daga tímabil til 
minningar um 40 ára eyðimerkurgöngu 
Ísraelsmanna eða 40 daga dvöl Jesú í 
óbyggðum þar sem hans var freistað og 
hann vann sigur á Satan með bæn og 
föstu. 
Fastan er hentugur tími til andlegra 
æfinga og ástundunar helgisiða iðrunar 
og yfirbóta. Samkvæmt kirkjulögum 
er öllu rómversk-kaþólsku fólki frá 
18 til 60 ára aldurs skylt að fasta á 
bindandi föstuboðsdögum. Sjúklingar 
eru undanþegnir föstu. Bindandi 
föstuboðsdagar eru öskudagur og 
föstudagurinn langi. Fasta er það þegar 
aðeins er neytt einnar fullkominnar 
máltíðar á dag. Hins vegar má neyta 
smávegis af fæðu tvisvar að auki.
Allir trúaðir, sem hafa náð 14 ára aldri, 
eiga að gera yfirbót alla föstudaga, 
einkum á lönguföstu. 
Velja má eftirtaldar leiðir:
* Forðast neyslu kjöts eða annarrar fæðu.
* Forðast áfenga drykki, reykingar eða 
skemmtanir.
* Gera sérstakt átak til að biðja (fara í 
messu einnig á rúmhelgum dögum, taka 
þátt í tilbeiðslustund á föstudögum eða í 
krossferilsbæn á laugardögum).
* Gefa það fé sem sparast við föstu til 
þeirra sem þess þurfa (=ölmusugjafir).
* Sýna sérstaka umhyggju þeim sem 
fátækir eru, sjúkir, aldraðir, farlama eða 
einmana.

Meðan á lönguföstu stendur verður 
beðin krossferilsbæn í stað rósakransins á 
laugardögum kl. 17.30.

KARMELKLAUSTUR

KIRKJA 
HL. JÓHANNESAR PÁLS II

NORÐURLAND
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Austfirðir

Reyðarfjörður – Þorlákskirkja

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

Messutímar í klausturkapellunni:
Á mánudögum 
og þriðjudögum: kl. 19:00.
Á miðvikudögum 
og fimmtudögum: kl. 9:00.
Á föstudögum: kl. 18:00.
Á laugardögum: kl. 18:00 
(sunnudagsmessa á pólsku).
Á sunnudögum: kl. 11:00
(sunnudagsmessa á íslensku).
Tilbeiðsla altarissakramentisins: 
Á laugardögum frá 
kl. 17:00 til 18:00.

„Corpus Christi“-kapellan á 
Egilsstöðum
Lagarási 18, 700 Egilsstaðir

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

Kapella Heilagrar fjölskyldu og heilags
Jean-Marie Vianney, 

Hafnarbraut 40, 780 Höfn
Messað er í kapellunni síðasta sunnudag 
í hverjum mánuði, kl. 12:00.

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

Á öðrum stöðum á Austurlandi
er messað í kirkjum þjóðkirkjunnar:

Neskaupstaður
Messað er þriðja sunnudag 
í mánuði kl. 17.00.

Messað er fyrsta sunnudag í mánuði 
á eftirfarandi stöðum:

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

Þórshöfn kl. 14:00.

Bakkafjörður kl. 17:00.

AUSTFIRÐIR

V I Ð T A K A N D I :

Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt  
upplýsingum um breytt heimilisfang.

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

Stuðningur við útgáfu Kirkjublaðs
Kirkjublaðinu er dreift ókeypis til lesenda, en 
stundum spyrja lesendur hvort þeir geti styrkt 
útgáfu þess. Það er að sjálfsögðu vel þegið því að bæði 
prentun og útsending er dýr og hefur heldur hækkað 
í verði undanfarið. Hægt er að styðja útgáfuna með 
framlögum á eftirfarandi bankareikningi:

Kaþólska kirkjan á Íslandi
kt. 680169-4629, bankareikn. 513-26-3143, merkt 
„Kirkjublað“.

Breytt heimilisföng
Þeir sem skipta um heimilisföng eru vinsamlega 
beðnir að láta okkur vita, annaðhvort í síma 552 
5388 eða á netfanginu bokasafn@catholica.is 

Vefsíða Kaþólsku kirkjunnar
Við viljum vekja athygli á vefsíðu Kaþólsku 
kirkjunnar www.catholica.is en þar er að finna 
margvíslegan fróðleik, bæði úr sögu kirkjunnar 
og starfi hennar í nútímanum, og auk þess eru 
þar tenglar við kirkjurnar á Norðurlöndum og 
heimskirkjuna.

Skráning í Kaþólsku kirkjuna
Þjóðskrá annast skráningu í trúfélög. Þeir sem vilja 
skrá sig í Kaþólsku kirkjuna geta snúið sér þangað.
Nánari upplýsingar og skráning er á vefsíðu 
Þjóðskrár: 
www.skra.is/einstaklingar/eg-og-fjolskyldan/tru-
og-lifsskodun/

TIL LESENDA KIRKJUBLAÐSINS


