
Kæru bræður og systur,
Hve dásamlegt er það að heyra á þessum
erfiðu tímum orðin „gleðjist“ eða „fögnum
saman“ og svo framvegis. En hvers vegna
segjum við það, hver er ástæða þess? Það er
aðeins ein ástæða: Koma Jesú. 
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Kæru bræður og systur,
Hve dásamlegt er það að heyra á þessum erfiðu tímum
orðin „gleðjist“ eða „fögnum saman“ og svo framvegis. En
hvers vegna segjum við það, hver er ástæða þess? Það er
aðeins ein ástæða: Koma Jesú. Allir óvinir hans eru hræddir
við þennan atburð, en fyrir okkur sem vonumst eftir því að
hitta Frelsara okkar, er þetta atburður hinnar mestu gleði.
Og vegna þess að við vitum að við erum hér í heimi bara
stuttan tíma, til dæmis 80-90 ár og kannski ekki lengur,
bíðum við: „Meir en vökumenn morgun, (meir en)
vökumenn morgun, þreyr sál (okkar) Drottin“ (sbr. Sálm
130, 6). Það sem er fyrir öðrum uppspretta ótta og kannski
refsingar er fyrir okkur tími gleði og hjálpræðis. 

Vegna þess er því tekið svo illa ef maður sér hjá kirkjunnar
fólki mikið ríkidæmi eða auðævi. Þá kemur hin eðlilega
spurning til þeirra: „Kæri vinur, trúir þú ekki á komu
Frelsarans? Hefur þú hugsað þér að vera hér á jörðu að
eilífu?“ Þetta er tíminn til að þakka Guði fyrir alla sem starfa
í kirkjunni hér á landi. Ef við horfum á þetta fólk getum við
sagt að ekkert þeirra er raunverulega ríkt. Það sama getum
við sagt um fólkið sem kemur í kirkjur okkar, af því að
langflestir eru útlendingar og eru ekki áhrifamikil í augum
heimsins, en samt erum við tákn um nærveru Guðs.

Sjáið dæmi: Ferðamaður nokkur átti viðdvöl í klaustri og bað
um næturgistingu. Þegar honum var boðið að koma í
herbergi sitt og sá hversu einfalt lífið í klaustrinu var, spurði
hann munkana: „Fyrirgefið, en hvar eru eigur ykkar?“ Einn
af munkunum spurði: „Hverjar eru eigur þínar? Hann
svaraði: „Ég er núna á ferðalagi, en allar eignir mínar heima
hjá mér.“ Þá sagði munkurinn: „Við líka.“

Bræður og systur, „Við erum fólk á ferðum“ og þessi
pílagrímsferð okkar er ekki pílagrímsferð þræla heldur
ganga fagnandi fólks á leiðinni heim til að hitta aftur
Frelsara sinn. Og vegna þess er kannski gott að ljúka
prédikun þessa dags með einhverju sem gleður okkur: 
Sagan segir að í húsi gamla rabbínans sem lifði mjög
fábreyttu lífi komu þjófar um nótt og í myrkrinu voru þeir
að leita að fjársjóði í húsi hans, sem þeir vonuðust eftir að
finna þar. Gamli rabbíninn vaknaði og heyrði undarleg hljóð,
en hann kveikti ekki ljós, heldur fór fram og spurði lágri
röddu: „Hvers leitið þið hér?“ Einn þjófanna hélt að þetta
væri samherji hans og svaraði einnig lágri röddu: „Peninga!“
Þá sagði rabbíninn: „Ég ætla þá að hjálpa ykkur að leita og ef
við finnum eitthvað, þá er helmingurinn handa mér!“
Bræður og systur, höldum áfram göngu okkar með gleði í
móti Drottni. Amen.

PRÉDIKUN BISKUPS ÞRIÐJA
SUNNUDAG Í AÐVENTU, 

12. DESEMBER 2021

eru beðnir að athuga að Kirkjublaðið kemur hér eftir út fjórum sinnum á ári,
fyrir lönguföstu, (í febrúar), að í sumarbyrjun, (í maí), fyrir upphaf skólaárs (í
ágústlok) og síðan í upphafi aðventu (í nóvemberlok eða í byrjun desember).

Readers of the Church Paper, please note that Kirkjublaðið from now on is
published four times a year, before Lent, (in February), at the beginning of
Summer, (in May), before the start of the school year (at the end of August) and
then at the beginning of Advent (at the end of November or the beginning of
December).

LESENDUR
KIRKJUBLAÐSINS

EF ÞÚ VILT SKIPTA UM PAPPÍRSÚTGÁFU
AF KIRKJUBLAÐINU FYRIR NETÚTGÁFU AF

KIRKJUBLAÐINU Í FRAMTÍÐINNI,
VINSAMLEGAST LÁTTU OKKUR VITA MEÐ

TÖLVUPÓSTI: BOKASAFN@CATHOLICA.IS 
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ÚR TRÚFRÆÐSLURITINU
 

Í trúfræðsluriti Kaþólsku kirkjunnar lesum við:
[729] Einungis þegar stundin er runnin upp fyrir hann að
verða dýrlega gerður gefur Jesús fyrirheit um komu Heilags
Anda, úr því að dauði hans og upprisa muni uppfylla
fyrirheitið sem feðrunum var gefið. [116] Andi sannleikans,
hinn hjálparinn, verður gefinn af Föðurnum sem svar við
bæn Jesú; hann verður sendur af Föðurnum í Jesú nafni; og
Jesús mun senda hann frá hlið Föðurins því hann kemur frá
Föðurnum. Heilagur Andi mun koma og við munum þekkja
hann; hann mun vera með okkur að eilífu; hann mun vera
áfram með okkur. Andinn mun kenna okkur allt og minna
okkur á allt það sem Kristur sagði við okkur, og hann mun
vitna um hann. Heilagur Andi mun leiða okkur í allan
sannleikann og hann mun gera Krist dýrlegan. Hann mun
sannfæra heiminn um synd, réttlæti og dóm.

Okkur finnast þessi orð trúfræðslunnar enduróma, á
einhvern máta, í Dies Domini, sem var postullegt bréf sem
heilagur Jóhannes Páll II boðaði árið 1998. Í þessu skjali
hvatti Jóhannes Páll kaþólska til að enduruppgötva
merkinguna að baki þess að við höldum Drottins dag
heilagan. Hann skrifaði að hvítasunnan væri ekki aðeins
stofnviðburður kirkjunnar heldur er hún í vissum skilningi
viðvarandi ráðgáta sem mun að eilífu halda áfram að gefa
kirkjunni líf.

Nýlega, í október 2021, hóf Frans páfi formlega tveggja ára
alþjóðlegt samráðsferli sem leiðir til kirkjuþings 2023 um
sýnóduna. Enn og aftur sjáum við hvernig Frans páfi leggur
áherslu á Heilagan Anda. 

Páfi hefur oft sagt að kirkjuþingsferlið snúist ekki um að
„safna saman viðhorfum“ heldur „að hlusta á Heilagan
Anda“. Vissulega er einnig afar mikilvægt að við hlustum
hvert á annað, en mikilvægasti þátttakandi kirkjuþings er
ekki einhver fulltrúanna heldur Heilagur Andi og þetta
atriði skiptir mestu máli.

Kirkjuþing er ekki þjóðþing og kirkjuþingsferlið snýst ekki
aðeins um að kynna frambjóðendur og telja atkvæði.
Markmið með kirkjuþingi felst ekki í að skilgreina vilja
fólksins heldur að greina vilja Heilags Anda. Kirkjuþing er
skipulagt samtal milli biskupa, presta og leikmanna með
þann tilgang að hlusta á rödd Heilags Anda.

Bæn sýnódunnar:

Adsumus Sancte Spiritus
Vér stöndum frammi fyrir þér, Heilagur Andi, er vér komum
saman í þínu nafni, með þig einn til að leiðbeina oss. Bú þér
stað í hjörtum vorum. Kenn oss leiðina sem vér hljótum að
fara og hvernig vér eigum að feta hana. Vér erum veikir og
syndugir; lát oss eigi stuðla að óreglu. Lát eigi fáfræði leiða
oss á rangan veg né hlutdrægni hafa áhrif á gjörðir vorar.
Leyf oss að finna í þér einingu vora, svo að vér megum
ferðast saman til eilífs lífs en eigi villast frá vegi sannleikans
og þess sem rétt er. Alls þess biðjum vér þig, sem ert að
störfum á hverjum stað og tíma, í samfélagi Föður og Sonar,
að eilífu. Amen.

FRÁ SÝNÓDUFERLINU 2021 -  2023
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Vikum saman hafa þúsundir farandfólks, aðallega frá

Miðausturlöndum, safnast saman við landamæri Hvíta-

Rússlands til þess að freista þess að komast til landa

Evrópusambandsins í gegnum Pólland. Aðstæður þess eru

harðneskjulegar, mögulega lífshættulegar og óttast er um

öryggi fólksins í vetur þegar hitastigið fer niður fyrir

frostmark á svæðinu.

Heimamenn, ýmsir hópar og samtök hafa reynt að aðstoða 

FRÁ HEIMSKIRKJUNNI
„V I Ð  M U N U M  H J Á L P A  F Ó L K I N U  S E M  E R  Í  N E Y Ð  S V O  L E N G I  S E M

K R E P P A N  V I Ð  L A N D A M Æ R I  H V Í T A - R Ú S S L A N D S  V A R I R . “  S E G I R
L E I Ð T O G I  C A R I T A S  P Ó L L A N D

B A N D A R Í S K I R  B I S K U P A R  S T O F N A  T I L  E V K A R I S T Í U Þ I N G S

Í því skyni að endurvekja tilbeiðslu hins Alhelga

Altarissakramentis hefur ráðstefna kaþólskra biskupa í

Bandaríkjunum samþykkt að hefja metnaðarfullt þriggja ára

vakningarátak sem mun ná hámarki með þjóðarkirkjuþingi í

Indianapolis árið 2024.

Vakningarátakið mun fela í sér þróun nýs kennsluefnis,

þjálfun fyrir biskupsdæmi og leiðtoga í sóknum, opnun

sérstakrar vakningarvefsíðu og stofnun sérstaks hóps

fimmtíu presta sem munu ferðast um landið til að prédika

um Evkaristíuna.

Herferðin mun hefjast formlega þann 19. júní 2022 á hátíð

Corpus Christi. Biskupsdæmin verða hvött til að

skipuleggja Evkaristíu-helgigöngur þann dag. 

Útnefndur biskup Andrew H. Cozzens, einn af

frumkvöðlum þessarar margþættu herferðar, sagði að hinn 

flóttafólkið sem þarfnast matar, skjóls og hlýs fatnaðar.

Þetta hefur ekki verið auðvelt vegna þess að hermenn og

yfirmenn þeirra hindra þá sem leitast við að rétta fólkinu

hjálparhönd.

Meðal samtakanna sem hafa komið til hjálpar er Caritas

Pólland. Stjórnandi þeirra sagði að þau muni halda áfram að

hjálpa þeim sem eru í neyð svo lengi sem

landamærakreppan í Hvíta-Rússlandi varir. Hann lagði

áherslu á að góðgerðarsamtökin gæfu einnig gaum að

þörfum samfélagsins í nágrenni við u.þ.b. 400 km löng

landamæri Póllands að Hvíta-Rússlandi.

„Við munum styðja alla sem á þurfa að halda svo lengi sem

þetta ástand ríkir. Í starfsemi okkar í Caritas leitumst við

við að hlúa að öllum hópum sem verða fyrir áhrifum af

völdum þessarar neyðar: Farandfólk og flóttamenn, íbúar

þessara svæða og þjónustuaðila“ sagði hann.

kaþólski ungi maður frá Ítalíu, blessaður Carlo Acutis, sem

notaði tölvukunnáttu sína til að deila efni á netinu um

kraftaverk Evkaristíunnar, verði verndari vakningarátaksins

á fyrsta ári þess.

www.catholica.is
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PL: W dniach 22 – 23 października w Katedrze w Reykjaviku odbył się kurs przedmałżeński pod tytułem „ Przepis na miłość”.
Spotkania prowadzili Kasia i Mariusz Marcinkowscy. Uczestniczyło 15 par.

 
 

EN: On October 22-23, a pre-marriage course titled "Recipe for Love" was held at the Reykjavik Cathedral. The meetings were
chaired by Kasia and Mariusz Marcinkowski. 15 couples participated.

PL: 18 października wzięliśmy udział w międzynarodowej
akcji modlitewnej „Milion dzieci modli się na różańcu”,
zorganizowanej przez Papieskie Stowarzyszenie Pomocy
Kościołowi w Potrzebie. Dzieci z naszej parafii i ich
rodzice zebrali się w katedrze o godzinie 19.00. W języku
angielskim, islandzkim i polskim popłynęły  modlitwy o
jedność i pokój do   Boga przez ręce Maryi i pod opiekąśw.
Józefa.

EN: On October 18, we took part in the international
prayer action "A million children pray the rosary",
organized by the Pontifical Association Aid to the
Church in Need. The children of our parish and their
parents gathered in the cathedral at 7.00 p.m. In
English, Icelandic and Polish, prayers for unity and
peace went to God through the hands of Mary and
under the protection of Saint Joseph.

NÁMSKEIÐ FYRIR TIVONANDI HJÓN

www.catholica.is
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F R Á  A K U R E Y R I

Trúfræðslan fer fram af fullum krafti. Hér sjást nokkrar myndir af fermingarfræðslu á Akureyri og trúfræðslu 9-12
ára barna á Dalvík.

Góður hópur unglinga kom saman sunnudaginn 31. október á æskulýðsmóti á Akureyri.

Trúfræðslustund fyrir fullorðna

Foreldrar eru þeir fyrstu í lífi barna sinna sem bera

ábyrgð fyrir Guði varðandi uppfræðslu þeirra og

vöxt í trúnni. En það væri ekki mögulegt ef þeir

væru ekki sjálfir vakandi yfir sinni eigin þekkingu á

kaþólskri trú... Einmitt þess vegna héldum við fyrsta

trúfræðslufundinn fyrir fullorðna í sókninni okkar,

föstudaginn 29. október. Margir komu til þess að

dýpka skilning sinn á Guði. Við vorum með tvo hópa:

Pólskumælandi og enskumælandi. Eftir fundinn

snæddum við saman gómsæta fiskisúpu.

Hátíð allra heilagra

Hversu falleg er hátíð allra heilagra, þar sem við

fögnum fegurð heilagleika, fegurðinni sem býr í

miskunnsemi Guðs! Þess vegna stóðum við

mánudaginn 1. nóvember fyrir skemmtilegri veislu

fyrir börnin í sókninni svo þau fái að skilja mikilvægi

þess sem kirkjan fagnar þennan dag. Öll börnin

komu klædd sem dýrlingar. Við mættum öll í

messuna og að henni lokinni borðuðum við

hamborgara og pizzur og efnt var til happdrættis

fyrir börnin.

F R Á  H A F N A R F I R Ð I

www.catholica.is



Kyrrðardagur barna sem ganga í fyrsta sinn til

altaris

Laugardaginn 2. október héldum við kyrrðardag fyrir

börnin sem eru að undirbúa sig undir að taka á móti

altarissakramentinu í fyrsta skipti. Við hittumst í

Jósefskirkju klukkan 10.30 og fórum síðan í Rush-

trampólíngarðinn til að skemmta okkur. Eftir að hafa

hoppað mikið fórum við glorhungruð í hádegismat í

Maríukirkju í Breiðholti. Við báðum og sungum fyrir

Maríu mey í kirkjunni. Eftir það fengum við okkur ís.

Við snérum aftur í kirkjuna klukkan 15:00 til að halda

okkar hefðbundna trúfræðslutíma. „Við látum

heilagleika felast í því að vera ávallt glaðvær. (Hl. John

Bosco)
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Kyrrðardagur barna á fyrsta ári í

fermingarfræðslu

Laugardaginn 9. október héldum við kyrrðardag

fyrir börnin sem eru á fyrsta ári í

fermingarfræðslu. Við hittumst í sókninni okkar

og fórum þaðan í „Laser Tag“. Eftir það héldum

við í klaustur Teresusystra til að heimsækja

kapelluna og borða þar hádegisverð. Við

þökkum systrunum fyrir hvað þær tóku vel á

móti okkur, eins og þær hafa alltaf gert! Að því

loknu fórum við í Dómkirkju Krists konungs og

báðum þar leyndardóm rósakransins. Eftir það

gæddum við okkur á ís í Garðabæ og snérum

síðan aftur til Jósefskirkju.

Þann 30. október sl. var haldin Allra heilagra

hátíð í safnaðarheimilinu við Maríukirkju fyrir

börnin. Eins og sést í myndinni klæða börnin

sig upp sem dýrlingar.

F R Á  M A R Í U K I R K J U ,  B R E I Ð H O L T I
 HÁTÍÐ ALLRA HEILAGRA

www.catholica.is
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F R Á  S T Y K K I S H Ó L M I

Z okazji "Roku św. Józefa" odbyła się peregrynacja Figury św.

Józefa. Każda osoba z Parafii mogła zaprosić św. Józefa, aby

podczas modlitwy zawierzyć całą swoją rodzinę i bliskich Temu

wyjątkowemu Opiekunowi.

Í tilefni af "Ári heilags Jósefs" er stytta af Hl. Jósefs að fara í

pílagrimsferð. Hverjum og einum úr sókninni okkar var gefið

tækifæri að bjóða hl. Jósef til sín, til að setja fjölskyldu og ættingja

undir vernd hans í bæninni.

Z okazji Wszystkich Świętych w Parafii w Stykikishólmur odbyło

się uroczyste spotkanie, na którym dzieci przedstawiały

wyjątkowych świętych. Oprócz radosnej atmosfery i poczęstunku

był także konkurs z nagrodami dotyczący znajomości Świętych.

 

Í tilefni allra heilagra var hátíðlegur fundur í Stykkishólmssókn,

þar sem börn kynntu dýrlinga. Auk glaðværðar og veitinga var

einnig verðlaunakeppni varðandi fróðleik um hina heilögu.

ÁR HL. JÓSEFS

 HÁTÍÐ ALLRA HEILAGRA Í  STYKKISHÓLMI

www.catholica.is
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Wyjątkowość okresu Bożego Narodzenia przez wielu

kojarzona jest z obdarowywaniem się prezentami,

przystrojoną choinką, tradycjami. Porządkujemy

mieszkania, obficie zastawiamy stoły, kupujemy drogie

prezenty, prześcigając jedni drugich. Tymczasem Bóg

zachęca nas byśmy skierowali swój wzrok na ubogą

stajenkę, na żłóbek oraz pełną zawierzania i pokory

postawę Maryi i Józefa. Jezus przyszedł na świat jako mała

Dziecina - by nikt nie bał się do Niego podejść, narodził się

w stajence - by stać się najuboższym pośród nas. Ta

betlejemska scena uczy nas pokornej i ufnej miłości. Bóg

pragnie byśmy ją naśladowali i wcielali w życie a przez to

osiągnęli wieczną szczęśliwość. Nam niestety zdarza się

szukać szczęścia zupełnie gdzie indziej. Zwodzi nas jego

ułuda – pragnienie bycia lepszym od innych. Ciągłe zabiegi,

by kogoś prześcignąć (urodą, bogactwem, zdolnościami,

popularnością, inteligencją) prowadzą do odkrycia bolesnej

prawdy, że zawsze znajdzie się ktoś od nas lepszy. 

Skutkiem tego niektórzy wpadają w pogardę wobec samych

siebie, napełniają się zawiścią, lękiem, odcinają od źródła

prawdziwej wolności i szczęścia. Lekarstwem na tę chorobę

duszy jest pokora. Niektórym ludziom kojarzy się ona z

poniżeniem, niesprawiedliwą oceną czy milczeniem (kiedy

trzeba stanowczo zareagować). Chrześcijańska pokora nie

ma nic wspólnego z pogardą czy poniżaniem siebie,

dostrzeganiem tylko negatywnych cech i zapominaniem o

swej godności. Jesteśmy stworzeni na obraz i

podobieństwo Boga, jesteśmy cenni w Jego oczach.

W E J R Z AŁ  N A  U N IŻE N I E  S W O J E J  SŁUŻE B N I C Y …

J O A N N A  K A P U Ś C I K

Pokora sprawia, że człowiek dziękuje za otrzymane dary,

czuje się jak bezradne dziecko bezpieczne w ramionach

kochającego Ojca: „Kto się więc uniży jak to dziecko, ten

jest największy w królestwie niebieskim” (Mt 18, 4). Jezus

mówi: „kto by między wami chciał się stać wielkim, niech

będzie sługą waszym.” (Mk 10,43) oraz: „Uczcie się ode

Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). 

Każdy człowiek ma zalety, dzięki którym może czuć się

wartościowy. Świadom ich posiadania, nie może jednak

wywyższać się ponad innych i pogardzać nimi. Powinien

mądrze rozporządzać darami, które otrzymał od Ojca:

będąc bogatym - wspierać innych; inteligentnym - szerzyć

Ewangelię; sprawnym fizycznie - pomagać

niepełnosprawnym. Każdą zdolność może przekształcać w

pokorne działanie, bez szukania własnej chwały. W

codziennej modlitwie zwracamy się do Boga słowami „bądź

wola Twoja”. Prawdziwym sprawdzianem okazują się jednak

te sytuacje, w których Bóg nie udziela nam łaski, o którą

prosimy lub gdy dopuszcza „nieszczęście”. Obrażamy się na

Niego, nie przyjmując Jego woli. On jednak wie co jest dla

nas najlepsze. Jezus porównuje Go do ogrodnika, nas do

latorośli a siebie do winnego krzewu: „Każdą latorośl, która

we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która

przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy” (J

15,2). Ks. Piotr Pawlukiewicz (duszpasterz akademicki, zm.

w 2020 r.) wskazując na to Jezusowe porównanie

wielokrotnie powtarzał podczas homilii: „Bóg przycina

liście, żeby przynosiły obfitszy owoc. Przy zbyt dużych

liściach owoc nie wyrośnie, bo słońce nie dotrze do

owoców. Człowiek w swoich lękach wypuszcza dużo liści –

wykształcenia, elokwencji, erudycji, znajomości, pozycji.

Człowiek z dużą ilością liści szumi. Pan Bóg przycina listki

żebyśmy nie szumieli”. 

Pokora pozwala nam przyjąć i wcielać w życie Bożą wolę.

Maryja i Józef uwierzyli, że Bóg ma dla nich piękniejsze

plany od ich własnych aspiracji i marzeń. Spoglądając na

stajenkę betlejemską, winniśmy czerpać wzór ze świętej

Rodziny i przez jej pryzmat przyjrzeć się sobie samym -

temu czy odnajdujemy w sobie dziecięctwo Boże, w jaki

sposób przyjmujemy od Ojca dary i natchnienia oraz jak

nimi rozporządzamy, czy potrafimy za wszystko dziękować

a czerpiąc z Bożej miłości nieść ją dalej, kochając samych

siebie i innych. 

www.catholica.is
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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 

DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS 

Messutímar:
Virka daga kl. 18:00, einnig kl. 8:00 
á mánud., miðvikud. og föstud. 
Á laugardögum kl. 18:00 er
á sunnudagsmessa og kl. 19:00 er 
messa á pólsku. Á sunnudögum 
er messa kl. 8.30 á pólsku, 
kl. 10:30 á íslensku, kl. 13:00 og
kl. 15:00 á pólsku, og kl. 18:00 
á ensku. Kirkjan er opin 
á daginn frá kl. 7:30 til 18:30.

Skriftatímar
Á laugardögum kl. 17:10 til 17:50 
í skriftastólnum. Einnig eftir 
samkomulagi við prest. Fleiri 
tækifæri til skrifta fyrir jólin verða
kynnt nánar á tilkynningablöðum
á næstunni.

Messur í Dómkirkju Krists konungs í 
Landakoti um jól og áramót 2021-2022
Birt með fyrirvara um takmarkanir
vegna Covid-19

Kærleiksboðberar Móður Teresu
Ingólfsstræti 12, 101 Reykjavík
Sími 557 9799.

Pólsku systurnar
Öldugötu 15
Sími 552 5344.

Fimmtudagur 23. desember
(Þorláksmessa á vetri) 
Messa á íslensku kl. 8.00.
Messa á íslensku kl. 18.00.

Föstudagur 24. desember 
Aðfangadagur jóla
Jólamessa fyrir börn kl. 16:30.
Miðnæturmessa á íslensku kl. 24:00.
Kórinn syngur frá kl. 23:30.

Laugardagur 25. desember 
Jóladagur
Messa kl. 8:30 á pólsku
Hátíðarmessa kl. 10:30.
Messa á pólsku kl. 13:00 og 15:00.
Messa á ensku kl. 18:00.

Sunnudagur 26. desember 
Hátíð hinnar heilögu fjölskyldu
Annar dagur jóla
Messa á pólsku kl. 8:30. 
Messa á íslensku kl. 10:30.
Messa á slóvakísku kl. 15:00
Messa á ensku kl. 18:00.

Föstudagur 31. desember 2021. 
Gamlársdagur
Messa kl. 8:00.
Messa kl. 18:00.

Laugardagur 1. janúar 2022. Nýársdagur. 
Stórhátíð Maríu Guðsmóður, 
lögboðinn kirkjudagur.
Við erum hvött til að biðja 
Guð um blessun þegar nýtt ár hefst.
Messa á íslensku kl. 10:30.
 Messa á pólsku kl. 13:00. 
Messa á ensku kl. 18:00.

Sunnudagur 2. janúar.
Birting Drottins, stórhátíð
Söfnun fyrir Barnamissio
Messur eins og á sunnudögum.

Sjá frekari upplýsingar
á heimasíðu kirkjunnar:
www.catholica.is 

ÓVENJULEG GJÖF FYRIR FRANS PÁFA, SÖFNUNARBAUKUR Í UGLULÍKI

Miðvikudaginn þann 10. nóvember
afhenti Dávid Bartimej Tencer
Reykjavíkurbiskup Frans páfa, við
almenna áheyrna í Páfagarði, óvenjulega
og áhugaverða litla öskju sem lítur út
eins og ugla. Hún er hugsuð sem
söfnunarbox undir peninga og er
hönnuð af Ivan Sović, forstöðumanni
Páfatrúboðanna PMS, fyrir Norðulöndin
fimm.

Þetta er PMS verkefni sem leitast við að
hvetja trúað fólk til að sýna einmana
fólki samstöðu og einkum börnum í
neyð.

„Ég reyndi að búa til óvenjulegan og
áhugaverðan sparibauk fyrir
Barnamissio sem myndi vekja fólk til
umhugsunar" sagði
hugmyndasmiðurinn Ivan Sović.  „Ég
leitaði eftir innblæstri á
heimskautasvæðum Norðurlandanna,
þar sem ég var staddur á
kirkjuráðstefnu, svo ég ákvað að velja
snæugluna. Mörgum börnum finnst
gaman að þessum fuglum. Auk þess eru
uglur mikilvægar táknmyndir í Biblíunni.
Þær eru nefndar í tengslum við auðn,
einmanaleika en einnig  umhyggju fyrir
ungu fólki. Þetta er sérstaklega
mikilvægt á þessum tímum

T I L K Y N N I N G A R

heimsfaraldurs, en einnig á þessum
tímum þegar allt gerist svo hratt, fleiri
og fleiri eru einmana á meðal okkar sem
erum kölluð til að vera til staðar fyrir
systur okkar og bræður “ sagði Ivan
Sović. Dávid Tencer biskup fékk nýlega
tækifæri til að hitta Frans páfa í Róm, 
þar sem hann færði honum eina af
trúboðsöskjunum okkar. Það gladdi mig
sérstaklega að sjá að Frans páfi lýsti yfir

áhuga sínum og hlustaði af athygli á
útskýringar biskups um þennan litla
táknræna smáhlut. Ugluboxið var samt
ekki eina gjöfin því að biskup færði páfa
einnig hraunmola frá nýlegu eldgosi á
Reykjanesskaga.

Þið getið fundið ugluna á vefsíðunni okkar
catholica.is, sótt hann, sett saman og
safnað peningum fyrir börn í neyð.

www.catholica.is

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

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

Messur og helgihald

Almennt: 
Í Péturskirkju
Sunnudaga                
Skriftir kl. 10:00-10:45.
Hl. Messa kl. 11:00.
Föstudaga                   
Tilbeiðslustund kl. 17:30 
og messa að henni lokinni
Laugardaga                
Skriftir kl. 16:30-17:30
Rósakransbæn  kl. 17:30
Hl. Messa kl. 18:00.

Í Kapellu Karmelsytranna 
Álfabyggð 4
Mánudaga – miðvikudaga
kl.06:45. 
Fimmtudaga kl. 18:00.

Messur um jól og áramót 2021-2022
24. desember - Aðfangadagur jóla
Kl. 15:00-16:30: Skriftir
Kl. 17:00: Jólamessa barna
Kl. 22:00: Næturmessa á íslensku og pólsku.

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

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

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

1. janúar
Nýársdagur – Maríumessa
Aftansöngur kl. 16:30
Hl. Messa kl. 17:00. 
Athugið breyttan messutíma!

Jólamessur utan Akureyrar:
25. desember 
Hl. Messa kl. 16:00 á Dalvík 

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

2. janúar
Hl. Messa kl. 16:00 á Húsavík

Messur utan Akureyjar ef færð 
og veður leyfa! 

VESTURLAND

Sókn hl. Frans frá Assisi
franskirkja@gmail.com 
Facebook: Frans Frá Assisi
Austurgötu 7, 340 Stykkishólmur.

Prestar:
Séra Tomasz Tytus Zdeb, 
sími 888 7611,
tytustom@gmail.com

Séra Hjalti Þorkelsson, 
s. 844 1763, hjaltith@web.de  

AKRANES
Messa 2. sunnudag í mánuði kl. 18.00
Messa 4. sunnudag í mánuði kl. 16.00

BORGARNES
Messa 2. sunnudag í mánuði kl. 16.00
Messa 4. sunnudag í mánuði kl. 18.00

GRUNDARFJÖRÐUR
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl.
15.00
Jóladagur 25. Desember, Messa kl. 15.00

ÓLAFSVÍK
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl.
17.00
Jóladagur 25. Desember, Messa kl. 17.00

STYKKISHÓLMUR
Messutímar
Alla sunnudaga kl. 10:00 og 
á laugardögum kl. 18:30.
Frá mánudegi til föstudags
kl. 9:00, Fyrsta föstudag hvers
mánaðar kl. 18:30.

Tilbeiðsla altarissakramentisins
Þriðjudag til fimmtudags kl. 7:30-8.30.
Laugardaga og sunnudaga
kl. 8:15-9:15. Fyrsta föstudag hvers
mánaðar kl. 15:00-18:00.

Oratorium Jesúbarnið
Alla föstudaga frá kl. 16:00 til kl. 18:00.

NORÐURLAND

KIRKJA HL. JÓHANNESAR PÁLS II

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

Messutímar

Á sunnudögum
Messa kl. 10:30 á pólsku 

 

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

www.catholica.is

og messa kl. 14:00 á íslensku.
(að minnsta kosti til páska) engin
messa
kl. 17:00.

Ekki er lengur messa í Grindavík. 

mailto:tytustom@gmail.com
mailto:mikolaj.kecik@gmail.com


MARÍUKIRKJA

Maríukirkja við Raufarsel
Sóknarprestur: séra Denis O’Leary, 
Raufarseli 8, 109 Reykjavík.
s. 557 7420 og 862 8246, 
seradenis@catholica.is 

Aðstoðarprestur:  Séra Mercurio Rivera III, 
s. 824 1464, 
mer3.rivera@gmail.com 
Maríukirkja er á fésbók.
 

Messutímar
Sunnudaga kl. 11:00. og 12:15 barnamessa.
Laugardaga kl. 15:00 á spænsku og 
kl. 18:30 á ensku (sunnudagsmessur).
Virka daga kl. 6:30 fh. og 18:30.

Messur um jól 2021 
Maríukirkja
Laugardagur 18. desember,   
 sunnudagsmessa kl. 15:00 á spænsku og kl.
18:30 á ensku.
Sunnudagur 19. desember - 4. sunnudagur í
aðventu Messa kl. 11:00 og 12:15
(barnamessa).

FÖSTUDAGUR 24. DES. JÓLAMESSA KL. 23:00.
(Engin messa kl. 6:30 eða 18:30). Skriftatími: kl.
21:30-22:00. Jólaleikrit fyrir messu kl. 22:30.

LAUGARDAGUR 25. DES. KL. 11:00 og 12:15,
kl. 15:00 á spænsku. 
(((Engin kvöldmessa á ensku.)))

Sunnudagur 26. des. kl. 11:00 og 12:15
(sunnudagsmessur).

Frá 27. des. til 30. des. messa kl. 6:30 fh 
og 18:30.

Föstudagur 31. des. kl. 6:30 fh., kl. 21:00
tilbeiðsla og messa kl. 22:30.  
(Engin messa kl. 18:30).

Laugardagur 1. jan. kl. 11:00 (stórhátíð
Maríu), kl. 15:00 á spænsku og kl. 18:30 á
ensku. (Engin messa kl. 12:15.)

Sunnudagur 2. jan. kl. 11:00. 
(Engin messa kl. 12:15.)

Skriftir hálftíma fyrir messu eða eftir
samkomulagi.

Messur á Suðurlandi um jól og áramót
2021-2022
Sunnudagur 19. des. messa að Smáratúni 12 
á Selfossi kl. 16:00. 

Föstudagur 24.des. kl. 16:00 messa að
Smáratúni 12 á pólsku.

LAUGARDAGUR 25. DES. MESSA Á ÍSLENSKU
AÐ SMÁRATÚNI 12 Á SELFOSSI KL. 16:00. 

Þorlákshöfn (Þorlákskirkja) 25.des.
kl. 17:00 messa á pólsku.

Sunnudagur 26. des. kl. 16:00
(sunnudagsmessa). 
(MESSA Á PÓLSKU KL. 18:00)

Laugardagur 1. jan. kl. 16:00 á íslensku og
kl. 18:00 á pólsku 
(stórhátíð Maríu Guðsmóður).

Sunnudagur 2. jan. kl. 16:00 að Smáratúni 12
á Selfossi (sunnudagsmessa).

Þorlákshöfn (Þorlákskirkja) 2. jan.
kl. 17:00 messa á pólsku.

Skriftir hálftíma fyrir messu eða eftir
samkomulagi.
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HL. JÓSEFSKIRKJA HAFNARFIRÐI

Prestur: Séra Adrián Horacio Cabaña IVE,
Jófríðarstöðum, 220 Hafnarfjörður,
s. 554 7010 og 697 8471
horaciocabania@ive.org 

Aðstoðarprestur: Séra Juan Carlos Escudero IVE, 
s. 696 6366
juancarlosescudero@ive.org

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

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

Laugardaginn 18. desember
Skriftatímar á íslensku, pólsku
ensku og spænsku
frá kl. 10:00 til 12:00.

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

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

Laugardagur 25. desember.
Jóladagur
Jólamessa kl. 10:30.

Jólamessa á litháísku 15:00.
Jólamessa á pólsku kl. 17:30.

Sunnudagur 26. desember.
Hátíð hinnar heilögu fjölskyldu
Hátíðarmessa kl. 10:30.
Hátíðarmessa á litháísku kl. 15:00.
Hátíðarmessa á pólsku kl. 17:30.

Föstudagur 31. desember 2021.
Stórhátíð Maríu Guðsmóður.
Lögboðinn kirkjudagur.
Hátíðarmessa kl. 21:00

Laugardagur 1. janúar 2022.
Nýársdagur.
Stórhátíð Maríu Guðsmóður.
Lögboðinn kirkjudagur.
Hátíðarmessa kl. 10:30.

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

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

Messur í Karmel um jól og áramót 2021-
2022

Fimmtudagur 23. desember.
Þorláksmessa á vetri
Messa kl. 8:30.

24. des. - Aðfangadagur jóla
Messa kl. 8:30.
Messa kl. 23:30 (miðnæturmessa)

Laugardagur 25. des. - Jóladagur
Messa kl. 11:00.

Sunnudagur 26.des.-Annar í jólum
Messa kl. 10:30.

Dagana 27.-31.desember 2021
Messa kl. 9:00.

Laugardagur 1. janúar 2022.
Nýársdagur.
Stórhátíð Maríu Guðsmóður
Messa kl. 11:00.

Dagana 2.-8. janúar 2022:
Messa kl. 9:00.

www.catholica.is

mailto:seradenis@catholica.is
mailto:mer3.rivera@gmail.com


AUSTFIRÐIR

Reyðarfjörður – Þorlákskirkja
Kapúsínaklaustrið á Kollaleiru, 730
Reyðarfjörður

Prestar: Br. Pétur Kovácik OFMCap., 
administrator, stjórnandi, s. 857 1430, 
serapetur@catholica.is

Miloslav Koščák OFM Cap., 
s. 773 8466, koscakm@gmail.com

Hafið samband við ofangreinda vegna 
brúðkaupa, skírna og annarra prestsverka.
Messutímar í kirkjunni á Reyðarfirði:

Á mánudögum og þriðjudögum: kl. 19:00 
Á miðvikudögum og fimmtudögum: kl. 9:00 
Á föstudögum: kl. 18:00.
Á laugardögum: kl. 18:00 (sunnudagsmessa á
pólsku).
Á sunnudögum: kl. 11:00 (sunnudagsmessa á
íslensku).

Tilbeiðsla altarissakramentisins:
Á laugardögum frá kl. 17:00 til 18:00.
„Corpus Christi“- kapellan Lagarási 18, 700
Egilsstaðir

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

Á öðrum stöðum á Austurlandi
er messað í kirkjum Þjóðkirkjunnar:
Messað er fyrsta sunnudag í mánuði 
á eftirfarandi stöðum:
Raufarhöfn kl. 12:00
Þórshöfn kl. 15:00. 
Vopnafjörður kl. 18:00.
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Messað er þriðja sunnudag 
í mánuði kl. 17.00
í Neskaupstað.

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

Messuhald á aðventu og um jól
5. 12.- 2. sunn. í adventu 
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Í Raufarhöfn kl. 12:00.
Í Þórshöfn kl. 15:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.
Á Vofnafirði kl. 18:00.

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

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

24. desember. Miðnæturmessa- Jólanótt
Messa á Reyðarfirði kl. 22:00.
Á Egilsstöðum kl. 22:00.

25. desember. Jóladagur
Messa um daginn
Messa á Reyðarfirði kl. 12:00.
Höfn á Hornafirði 12:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.
Djúpivogur 18:00.

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

31. desember. Jólatíð
Messa á Reyðarfirði kl. 15:00.

1. janúar 2022- Nýársmessa
Messa á Reyðarfirði kl. 18:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.

2. janúar – Jólatíð - Birting Drottins
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.

9. janúar – Jólatíð – Skírn Drottins
Messa á Reyðarfirði kl. 11:00.
Á Egilsstöðum kl. 17:00.
Í Neskaupstað kl. 17:00.

Jóhannesarkapella, Mjallargötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 3804

Séra Edwin Słuczan-Orkusz, 
s. 456 3804 og 823 0082
ksedi70@mail.ru
isafjordur@yahoo.com

VESTFIRÐI

Messur á Vestfjörðum um jól og áramót

Sunnudagur 19. desember
Ísafjörður Messa kl. 11:00.
Suðureyri Messa kl. 14:00.

Föstudagur 24. desember – Aðfangadagur
jóla
Ísafjörður Messa kl. 24:00.
Suðureyri Messa kl. 21:00.

Laugardagur 25. desember – Jóladagur
Ísafjörður Messa kl. 11:00.
Suðureyri Messa kl. 14:00.

Sunnudagur 26. desember
Messa kl. 11:00.
Patreksfjörður – Messa 16:30 

Sjá frekari

upplýsingar um

messutíma

á heimasíðu

kirkjunnar:

www.catholica.is 

br. Pétur Fintor OFMCap., 
umsjónarmaður klaustursins,
s. 849 8054, petofinto@gmail.com 

Hafið samband við ofangreinda vegna
brúðkaupa, skírna og annarra prestsverka.

www.catholica.is

Mánudagur 27. desember –
Minningardagur

Heilags Jóhannesar, verndara sóknarinnar
Messa kl. 18:00.

Föstudag 31. desember – Gamlársdagur
Ísafjörður Messa kl. 19:00.

Laugardag 1. janúar 2020 – Nýársdagur
Ísafjörður Messa kl. 11:00.
Suðureyri Messa kl. 14:00.

mailto:serapetur@catholica.is
mailto:koscakm@gmail.com
mailto:isafjordur@yahoo.com
http://www.catholica.is/
mailto:serapeter@catholica.is


BARNASíÐAN

Maríubæn
Heil sért þú María, full náðar.

Drottinn er með þér; blessuð ert þú

meðal kvenna,

og blessaður er ávöxtur lífs þíns, Jesús.

Heilaga María, Guðsmóðir, bið þú fyrir

oss syndugum mönnum,

nú og á dauðastundu vorri.

Amen.

MYND TIL AÐ LITA!

HVAÐ ER ÖÐRUVÍSI (5)?



S K Í R N I R

Erika Lea Eversdóttir var skírð á Dalvík 13. nóvember sl. Hér er hún á myndinni ásamt
fjölskyldu sinni og sóknarpresti, séra Jürgen Jamin.

02.09.2021 Dómkirkja Krists konungs
Angelína Flor Matthíasdóttir
f. Matthías Kormáksson 
Camila Silva Flor

04.09.2021 Maríukirkja, Breiðholti
Eryk Adrian Bondarow
f. Arkadiusz Bondarow
Aneta Bondarow 

04.09.2021 Dómkirkja Krists konungs
Liliana Marianna Baran
f. Maksymilian Baran
Paulina Patrycja Baran

11.09.2021 Dómkirkja Krists konungs
Arndrie Renegado Abella
f. Arnold Adlawan Abella
Marie Blaise C. Renegado

11.09.2021 Dómkirkja Krists konungs
Paula Twardowska
f. Kamil Twardowski
Aneta Twardowska

12.09.2021 Dómkirkja Krists konungs
Felicity Von Tulagan Padilla
f. Manuel Jr. Rosario Padilla
Maureen Tulagan Padilla

12.09.2021 Dómkirkja Krists konungs
Valdís Ósk Valgeirsdóttir
f. Valgeir Árni Arnþórsson
Marie Mae Bihag

19.09.2021 Hvolsvelli
Franciszek Rutkowski
f. Ryszard Rutkowski
Magdalena Lydia Rutkowska

25.09.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Quin Ahliana Campos Domaoal
f. Ahlan Asaral Domaoal
Queny Tabunda Campos Domaoal

25.09.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Vivianne Taisia Kozlova
f. Nikita Kozlov
Neilalin Mae Angco Gines

26.09.2021 Corpus-Christi-kapellan,
Egilsstöðum
Dominik Tadeusz Horodejczuk
f. Jakub Horodejczuk
Wioletta Horodejczuk
 

02.10.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Adam Rafał Serafin
f. Rafał Serafin
Małgorzata Bogumiła Serafin
 

02.10.2021 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Arijus Gabrielius Kasiliauskas
f. Audrius Kasiliauskas
Sandra Kasiliauskienė 

05.10.2021 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Leonas Juozas Ruzveltas
f. Emilis Ruzveltas
Mėda Remeikytė

09.10.2021 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Danielius Bazinov
m. Aukse Bazinova

09.10.2021 Selfoss 
Rhyme Astro
f. Yuji Astro
Clarissa Marie Legaspi

10.10.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Rafael Kári Tómasson
f. Tómas Daði Halldórsson
Agnes Geirsdóttir

10.10.2021 Maríukirkja, Breiðholti
Theodor Deyanov Nikolov
f. Deyan Todorov Nikolov
Johanie Deguilmo Nikolova 

23.10.2021 Skeggjastaðakirkja við
Bakkafjörð
Daniel Ragnar Szmirski 
f. Kordian Kacper Szmirski
Monika Kotowska

05.11.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Juan Luca Nadarisey Agaloos
f. Juan Paulo C. Agaloos
Glecee T. Nadarisay

06.11.2021 Maríukirkja, Breiðholti
Lúca Azriel Gonzales
m. Andrea May Ramas Gonzales

06.11.2021 Maríukirkja, Breiðholti
Malin Emilsdóttir Newel
f. Emil Newel
Hanna Rún Eyþórsdóttir

06.11.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Phil Christian Casubuan Decena
f. Paul Christian Decena
Kathrin Marie Decena

13.11.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Aurelia Ludwika Zawadzka
f. Karol Stefan Zawadzki
Justyna Zawadzka

13.11.2021 Maríukirkja, Breiðholti
Andri Fannar De Luna Huldarsson
f. Huldar Freyr Arnarson
Maricris De Luna

13.11.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Christian Noah Renegado 
Reysson
f. Rey Christian Alguno
Ma. Agnes Renegado Alguno

13.11.2021 Dalvík
Erika Lea Eversdóttir
f. Ever Perez Gimenez
Kinga Holeksa

13.11.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Ignacy Słowikowski
f. Damian Słowikowski
Katarzyna Nowacka

13.11.2021 Bólstaðarhlíðarkirkja í
Húnaveri 
María Birta Friðriksdóttir
f. Friðrik Halldór Brynjólfsson
Nína Hrefna Lárusdóttir

14.11.2021 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Alicja Małgorzata Cwilichowska
f. Piotr Cwilichowski
Mariola Grażyna Kosidowska

14.11.2021 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Marta María Pietras
f. Tomasz Dawid Pietras 
Wioleta Marlena Brzeska

20.11.2021 Dómkirkja Krists konungs 
Elías Franzel Sinon Tabigue
f. Francilito Renegado Tabigue
Razel Sinon Tabigue

21.11.2021 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú 
Giulia Ștefana Bortoș
f. Razvan Silviu Bortoș
Mihaela Bortoș

21.11.2021 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú 
Oliwia Maria Garbowska
f. Bartłomiej Garbowski
Marta Maria Kolakowska
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Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt upplýsingum um
breytt heimilisfang.

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, simi 552 5388.

Veffang: www.catholica.is Netfang: catholica@catholica.is

Hönnun og umbrot: Ivan Sovic

KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ VIÐTAKANDI:

Kæru sjálfboðaliðar í Landakoti við
 
 
 

 þökkum innilega fyrir hjálpina!
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Gleðileg jól!
Biskup, prestar, systur og starfsfólk Kaþólsku kirkjunnar á Íslandi senda ykkur öllum

hugheilar jólakveðjur og hjartans þakkir fyrir samstarfið á liðnu ári. 

Við óskum ykkur einnig velfarnaðar á næsta ári, 2022. 

Myndina, sem prýðir nú safnaðarsalinn í Landakoti, gerði Kristina María Paz Velásquez.


