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Fremri röð f. v.: Bernt Eidsvig Can.Reg,

biskup, Osló; James Patrick Green
erkibiskup, sendiherra Páfagarðs á
Norðurlöndum; Anders Arborelius

OCD, kardínáli og biskup, Stokkhólmi;
Czeslaw Kozon biskup,

Kaupmannahöfn; Berislav Grgic
biskup, Tromsö. Efri röð f.v.: Sr. Marco

Pasinato (administrator Helsinki),
Systir Anna Mirijam Kaschner cps

(aðalritari biskuparáðsins); Erik Varden
O.C.S.O., biskup, Þrándheimi; David B.

Tencer OFMCap., biskup, Reykjavík;
Peter Bürcher, 

biskup emeritus, Reykjavík; Teemu
Sippo, biskup emeritus, Helsinki;

William Kenney CP, biskup emeritus,
Birmingham.

Tromsö, Noregi 11. mars 2022. Fundi
Biskuparáðstefnu Norðurlanda lauk í
Tromsö í Noregi á föstudaginn 11.
mars. Umræður á ráðstefnunni
snérust að miklu leyti um
„samráðsferli sýnódunnar“.

Undirbúningur sýnódunnar

Undirbúningur fyrir „sýnóduna“ sem
Frans páfi boðaði var
meginumræðuefnið. Skipaðir hafa
verið umsjónarmenn í öllum
biskupsdæmum Norðurlanda til þess
að undirbúa ferlið í hverju samfélagi
fyrir sig. Biskuparnir leggja áherslu
á þrjú meginþemu: Trúboð, samfélag
og köllun.
Á sama tíma vekur frumkvæði
sýnódunnar í Þýskalandi ugg.

Frh. á bls. 2
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Biskuparnir birtu því opið bréf til
formanns þýsku
biskuparáðstefnunnar, Georgs
Bätzing biskups, á miðvikudag til að
lýsa yfir áhyggjum sínum
www.nordicbishopsconference.org

 „Blóð mæðra og barna hrópar til
himna!“ – Brýnt ákall um að binda
enda á stríðið í Úkraínu

Norrænu biskuparnir lýstu með
skýrum hætti yfir samstöðu sinni
með íbúum Úkraínu og „hneykslun
sinni á árásarstríði Rússneska
sambandsríkisins og vanvirðingu
þess í garð fullveldis Úkraínu“. Blóð
fjölda fólks hrópar til himna. „Þess
vegna áköllum við
Rússlandsforseta: 

Stöðvaðu þetta óréttláta stríð! Við
biðlum til rússnesku þjóðarinnar:
Leyfið ekki að þetta óréttlæti sé
framið í ykkar nafni.“ Sjá á:
www.nordicbishopsconference.org

Mansal, nútíma þrælahald og
arðrán

Einnig fór fram fræðsludagskrá, þar
sem norrænu biskuparnir kynntu
sér málefni sem snúa að mansali,
nútíma þrælahaldi og arðráni og
ræddu mögulegar forvarnir, meðal
annars í kirkjulegum stofnunum og
samtökum. William Kenney biskup
(Birmingham) og David Ryall frá
samtökunum „Santa Marta Group“
voru boðnir á fund biskupanna til
þess að fara yfir þessi mál.

V O R F U N D I  N O R R Æ N U
B I S K U P A R Á Ð S T E F N U N N A R
L Ý K U R  Í  T R O M S Ö  Í  N O R E G I

Þann 15. febrúar komu regluprestar og -systur
Reykjavíkurbiskupsdæmis sérstaklega saman. Árið 1997
stofnaði heilagur Jóhannes Páll páfi II þennan dag, 2.
febrúar, sem bænadag fyrir konur og karla sem hafa vígt
líf sitt Guði. Þessi dagur gefur kirkjunni tækifæri til að
fagna gjöf hins vígða lífs og biðja fyrir þeim körlum og
konum sem hafa fengið köllun til að lifa í trúarreglu.

Klukkan 11:30 kom reglufólkið, ásamt David biskupi,
saman í Karmelklaustri í Hafnarfirði og hófst samkoma
okkar með miðdegisbæn og síðan fylgdi íhugun Davids
biskups. Eftir að við höfðum borðað saman hátíðlegan
hádegisverð skiptust allir regluhóparnir, ásamt
Karmelsystrum, á frásögnum um trúboðið og starfsemi
okkar í sóknunum. Það er afar mikilvægt fyrir
regluhópana að vera sameinaðir til að geta veita hvert 

DAGUR REGLUFÓLKS 2022
öðru hvatningu og stuðning. Það er sérstaklega
mikilvægt hér á Íslandi að við söfnumst saman sem
reglufólk þar sem við erum hér samtals færri en 40. Þetta
er sérstök samkoma sem við hlökkum öll til á hverju ári.

Í einu af ávörpum Frans páfa til reglufólks hvatti hann
þau með því að segja: „Vígðir karlar og konur halda á lofti
minningunni um ókeypis gjöf sína og horfa til framtíðar
með trausti. Þegar maður missir endurminninguna um
sögu sína, stofnun sína, um þau undur sem Guð hefur
gert í kirkjunni, í reglunni okkar, í lífi okkar,“ sagði páfi,
„þá missum við máttinn og getum ekki gefið af okkur líf.“

Við biðjum ykkur öll að biðja á sérstakan hátt fyrir
heilagleika og þrautseigju allra reglusamfélaga,
sérstaklega þeirra sem þjóna ykkur hér á Íslandi.

Systir Mary Delight of the Holy Trinity, SSVM

www.catholica.is

FÖSTUSÖFNUN 
ARIÐ 2022 

 
Föstusöfnun ársins

2022 fer fram á
pálmasunnudag, 10.

apríl 2022,
í öllum kirkjum og
kapellum landsins.
Söfnunin að þessu

sinni er helguð
hjálparstarfi vegna
stríðsins í Úkraínu.



ÚR TRÚFRÆÐSLURITINU

Í Trúfræðsluriti Kaþólsku kirkjunnar lesum við:

[2177] Dagur Drottins og evkaristía hans í helgihaldi
sunnudagsins er sjálft hjarta kirkjulífsins. „Sunnudagurinn
er sá dagur sem páskaleyndardómurinn er hafður um hönd
í ljósi hinnar postullegu erfðavenju og á hann ber að líta
sem fremstan af skipuðum helgidögum í allri hinni
almennu kirkju.“„Einnig á að halda í heiðri fæðingu
Drottins vors Jesú Krists, birtingu Drottins, uppstigningu
Krists, hátíð líkama og blóðs Krists, hátíð Maríu
Guðsmóður, flekklausan getnað hennar, uppnumningu
hennar til himna, hátíð heilags Jósefs, hátíð postulanna
heilags Péturs og Páls og allraheilagramessu.“

Fyrir kaþólskt fólk er messan æðsta tilbeiðsluformið.
Messan er fórn Krists á krossinum, gerð nærverandi, enn
og aftur, í hvert sinn sem evkaristían er haldin. Það er hið
mikla tákn um kærleika Guðs til okkar: „Enginn á meiri
kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína.“
Það er engin bæn meiri en heilög messufórn.
Þess vegna er okkur að jafnaði skylt að sækja messu

(líkamlega) alla sunnudaga og á sérstökum hátíðardögum.
Meðan á heimsfaraldrinum stóð bauð nútímatæknin okkur
nýjar leiðir til að horfa á messuna í sjónvarpi eða á netinu.
Þetta var mikil blessun þegar við gátum ekki farið í kirkju
líkamlega, en nú er heimsfaraldri meira og minna lokið!
Sýndarmessa kemur EKKI í staðinn fyrir hið raunverulega
og andlegt samfélag kemur ekki í staðinn fyrir líkamlega
móttöku evkaristíunnar. Munið að Jesús gaf þetta loforð:
„Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt, hefur eilíft líf,
og ég reisi hann upp á efsta degi.“

Mættum við enduruppgötva að það að sækja
sunnudagsmessu er mikilvægur þáttur í persónulegum
viðbrögðum okkar við óeigingjarnri ást hins yfirgefna Jesú
á krossinum. Þennan dag yfirgáfu hann flestir fylgjendur
hans; ætlum við að gera það sama?

Vegna þess að Covid-19 hefur valdið svo miklum skaða á
ýmsan hátt, skulum við nú þegar gera okkar besta til að
koma í veg fyrir að þessi farsótt veiki líka samband okkar
við Guð!

F Ö S T U B O Ð
Á öskudag (miðvikudaginn 2. mars 2022) 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
föstuboðsdögum. 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 helga altarissakramentisins
–      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.
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Środa popielcowa rozpoczyna 40-dniowy okres
Wielkiego Postu. Jest to czas szczególny, bo służący
przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania
świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Posypaniu
głowy popiołem towarzyszą słowa: „Prochem jesteś i
w proch się obrócisz", wskazujące na kruchość i
przemijalność ziemskiego życia oraz: „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię” ukazujące drogę
zbawienia i nadzieję na życie wieczne. Na świecie
niemal każdego dnia słyszymy o tryumfie zła. Św.
Paweł nie pozwala poddać się beznadziei: „Gdzie
jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej
rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje
królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe
królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia
wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”
(Rz5, 20-21). Chrystus jako pierwszy pokonał zło.
Wielkopostne rozważanie Jego męki służyć ma
większemu przylgnięciu człowieka do Stwórcy,
nawróceniu i pojednaniu z bliźnimi. 

Codzienność stawia przed nami wiele „krzyży”.
Często sami nakładamy na siebie ciężary nie do
udźwignięcia a to przesłania nam główny cel - życie
wieczne. Jezus, tak jak niegdyś do Marty pogrążonej
w sprawunkach i mającej żal do siostry, że ta jej nie
pomaga, również i do nas kieruje następujące słowa:
„troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało
albo tylko jednego” (Łk10, 41). Tym czego nam
potrzeba jest trwanie przy Bogu, wsłuchiwanie się w
Jego słowa. Nauka o krzyżu nie jest popularna.
Ciężko jest dźwigać krzyż: cierpienia,
niepowodzenia, problemów, trudności czy choroby. 

J E Ś L I  K T O  C H C E  P Ó J Ś Ć
Z A  M N Ą …

J O A N N A  K A P U Ś C I K

Kiedy życie nie układa się po naszej myśli, gniewamy
się na Boga i odwracamy od Niego. A On nie obiecał
nam łatwego życia. Mówił, że trzeba budować życie
na skale, dającej wprawdzie stabilność ale nie
gwarancję braku burz, wichrów, przeciwności.
Solidnie zbudowane fundamenty pozwolą jednak
skutecznie oprzeć się przeciwnościom,
przezwyciężyć je. 

Krzyż, cierpienie, ofiara nie są celem samym w sobie
ale środkiem, drogą, bramą do zmartwychwstania.
Jezus powiedział: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i
niech Mnie naśladuje (Mt16, 24). Pójście za Jezusem
oznacza zaparcie się samego siebie - konfrontację
własnych pomysłów i rozwiązań z Bożą wolą i
pozwolenie Bogu by nas prowadził. Jezus w Ogrójcu
modlił się: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie
ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak
Ty” (Mt26, 39). Pójście za Jezusem oznacza 
 przyjęcie krzyża: „Wchodźcie przez ciasną bramę!
Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która
prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez
nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga,
która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją
znajdują!” (Mt7, 13-14). Pójście za Jezusem oznacza
wreszcie naśladowanie Go, podążanie Jego śladami.
Idąc za Chrystusem poświęcamy Mu całe swoje
życie, to kim jesteśmy i co posiadamy. Jeśli nawet w
ludzkim rozumieniu coś tracimy, to On przyobiecał
nam, że otrzymamy stokroć więcej. On pierwszy
przeszedł drogę krzyża, zna nasze utrudzenie i
zapewnia, że znajdziemy u Niego pokrzepienie:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych” (Mt11, 28-29).
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JANÚAR
Fyrir sönnu mannlegu bræðralagi
Við biðjum fyrir öllum sem þjást vegna trúarlegrar
mismununar eða ofsókna; , að persónuleg réttindi
séu viðurkennd og virt vegna þess að við erum öll
systur og bræður í einni fjölskyldu.

FEBRÚAR
Fyrir konum hins vígða lífs
Við biðjum fyrir öllum vígðum konum. Við erum
þakklát fyrir köllun þeirra og hugrekki við að leita
og finna ný svör við áskorunum samtímans.

B Æ N A R E F N I  P Á F A  J A N Ú A R - A P R Í L  2 0 2 2

MARS
Fyrir kristnum svörum við líffræðilegum áskorunum
Við biðjum fyrir kristnum mönnum sem standa
frammi fyrir líffræðilegum áskorunum, að þeir haldi
áfram að verja reisn alls mannlífs með bæn sinni og
gjörðum.

APRÍL
Fyrir öllum sem starfa að heilbrigðismálum
Við biðjum fyrir öllum sem starfa í
heilbrigðisþjónustunni 
og sinna sjúkum og öldruðum, sérstaklega í
fátækustu löndunum; . 
Megi stjórnvöld, sveitarfélög og kirkjur styðja þau á
fullnægjandi hátt.

B O N I F A T I U S W E R K F R É T T A T I L K Y N N I N G  F R Á  1 0 .
J A N Ú A R  2 0 2 2  ( Ú T D R Á T T U R )

Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken e.V.
verður áfram traustur samstarfsaðili kaþólskra
samfélaga í dreifkirkjudeildum í Norður- og Austur-
Þýskalandi, í Norður-Evrópu og í
Eystrasaltsríkjunum. Hjálparsamtökin munu styrkja
verkefni að upphæð tólf milljón evra á þessu ári, á
fjórum mismunandi sviðum, sem felast í trúarlegu
starfi, í stuðningi við börn og unglinga, í styrkjum
til byggingarframkvæmda og í styrkjum til kaupa á
farartækjum. Þetta ákvað Bonifatius-ráðið, frjáls
eftirlitsaðili hjálparsamtakanna, á síðasta fundi
sínum.

Ennfremur verður 150.000 evrum veitt í „starfsnám
í norðri“. Síðastliðinn ellefu ár hefur Bonifatiuswerk
boðið ungu fólki að taka þátt í fjölbreyttu
sjálfboðaliðsstarfi í Norður-Evrópu og
Eystrasaltsríkjunum. Annar merkisberi
hjálparsamtakanna eru heiðgulu BONI-rúturnar,
sem notaðar eru í dreifkirkjusóknunum í Þýskalandi,
Norður-Evrópu og Eystrasaltsríkjunum. Það verða
einnig veittir styrktir til reksturs þeirra árið 2022
að upphæð 532.000 evra.

„Einnig á tímum Covid-19 faraldursins er
Bonifatiuswerk traustur samstarfsaðili kaþólskra
manna í dreifkirkjunni“ segir forseti
hjálparsamtakanna, Heinz Paus. „Jafnvel þó að
dregið hafi úr framlögum á síðustu tveimur árum,
þar eð margs konar viðburðir hafa fallið niður,
getum við reitt okkur á fjölmarga styrktaraðila
okkar. Það þýðir að við getum úthlutað nánast sömu
heildarfjárhæð og árið áður – ég er mjög þakklátur
fyrir það og horfi bjartsýnn til framtíðar.“

KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ 5

Kaspar Witsch er sjálfboðaliði frá Bonifatiuswerk í Þýskalandi hér
á landi um þessar mundir.  
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Leiðtogi úkraínsku grísku-kaþólsku kirkjunnar
þakkaði Pólverjum nýlega fyrir að hafa tekið á móti
meira en milljón manns á flótta frá Úkraínu.
Í myndbandsskilaboðum sem tekin voru upp 7. mars
í umsátri um höfuðborg Úkraínu, Kíev, hrósaði
Sviatoslav Shevchuk erkibiskup einnig Frans páfa
fyrir að lýsa átökunum í Úkraínu sem stríði.
„Ég vil í dag sérstaklega þakka pólsku þjóðinni,
pólska biskuparáðinu, pólsku ríkisstjórninni, vegna
þess að þeir hafa þegar tekið á móti meira en einni
milljón flóttamanna, í faðm sinn og inn á heimili sín, 

FRÁ HEIMSKIRKJUNNI
K A Þ Ó L S K U R  L E I Ð T O G I  Þ A K K A R  P Ó L V E R J U M  F Y R I R  A Ð  T A K A  Á

M Ó T I  E I N N I  M I L L J Ó N  M A N N A  Á  F L Ó T T A  U N D A N  S T R Í Ð I N U  Í
Ú K R A Í N U

og þeir reyna að gera allt til að veita þessu fólki
nauðsynlega aðstoð,“ sagði Shevchuk.
„Megi Drottinn Guð gjalda ykkur hundraðfalt.“
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna greindi frá
því 7. mars að meira en 1,7 milljónir manna hafi flúið
Úkraínu síðan Vladimír Pútín Rússlandsforseti
fyrirskipaði allsherjarinnrás 24. febrúar.
Tæp 60% þeirra hafa farið til nágrannalandsins
Póllands, þar sem Kaþólska kirkjan hjálpar
tugþúsundum manna.

F R A N S  P Á F I  M U N  H E I M S Æ K J A  L Ý Ð V E L D I Ð  K O N G Ó  O G  S U Ð U R -
S Ú D A N  Í  J Ú L Í

„Í boði hvorra tveggja, þjóðhöfðingja og biskupa,
mun hans heilagleiki, Frans páfi, fara í postullega
heimsókn til Lýðveldisins Kongó 2. til 5. júlí 2022 og
heimsækja borgirnar Kinshasa og Goma og til Suður-
Súdan 5. til 7. júlí, að heimsækja Juba,“ sagði
fréttastofa Páfagarðs nýlega.
Fréttin kemur í kjölfar tilkynningar Vatíkansins í
síðasta mánuði um að páfi muni ferðast til Möltu
2.-3. apríl 2022.
Frans páfi verður fyrsti páfinn til að heimsækja
Suður-Súdan, sem varð nýjasta land heims þegar það
lýsti yfir sjálfstæði frá Súdan 9. júlí 2011. Þessi þjóð í
Miðaustur-Afríku telur 11 milljónir íbúa, og eru u.þ.b.
37% þeirra kaþólskir.
Árið 2019 bauð Frans páfi leiðtogum Suður-Súdan til
Vatíkansins til „andlegrar kyrrðardaga“ sem miðuðu
að því að leysa ágreining þeirra.

Búist er við að erkibiskupinn af Kantaraborg, Justin
Welby, gangi til liðs við Frans páfa í höfuðborginni
Juba ásamt stjórnanda Skosku kirkjunnar, Jim
Wallace.
Lýðveldið Kongó er Mið-Afríkuríki með um 90
milljónir manna, þar af er um helmingur kaþólskur.
Jóhannes Páll páfi II heimsótti landið, sem þá var
kallað Zaire, árið 1980.
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P R E S T A R  Í  Þ Ý S K A L A N D I  S T Y Ð J A  M E Ð B R Æ Ð U R  S Í N A :
D R E I F K I R K J U R Á Ð  ( D I A S P O R A - K O M M I S S A R I A T )  Þ Ý S K U

B I S K U P A N N A  V E I T I R  S T Y R K I  F Y R I R  Á R I Ð  2 0 2 2 .  U M  5 , 8  M I L L J Ó N I R
E V R A  R E N N A  T I L  P R E S T A  Í  M I Ð - ,  A U S T U R -  O G  N O R Ð U R - E V R Ó P U .

Samstaða í verki meðal presta innbyrðis:
„Dreifkirkjuráð þýsku biskupanna (Diaspora-
Kommissariat)/Dreifkirkjuaðstoð við presta
(Diasporahilfe der Priester)“ mun veita prestum og
djáknum í Mið-, Austur- og Norður-Evrópu styrk
sem nemur tæpum 5,8 milljónum evra fyrir árið
2022. Með því að gefa eitt prósent af launum sínum,
veita prestar í þýsku biskupsdæmunum
starfsbræðrum sínum erlendis nauðsynlega aðstoð.
Biskupsdæmin í þessum löndum búa hvorki sjálf yfir
nægilegum fjármunum né njóta ríkisstuðnings. Þar af
leiðandi geta biskupsdæmin ekki staðið undir öllum
nauðsynlegum útgjöldum án þess að þiggja styrki.

Tæpar fimm milljónir evra renna til kirkjunnar í
Norður-Evrópu
Dreifkirkjuráðið styrkir biskupsdæmin í Norður-
Evrópu með upphæð sem nemur tæpum 4,9
milljónum evra. Þessir fjármunir eru nýttir til að
greiða fyrir laun, byggingarframkvæmdir og
bifreiðakaup. Þar af renna 2,7 milljónir evra til
launagreiðslna presta og skyldubundinna trygginga.
Styrkur til byggingaframkvæmda og viðhalds
prestsíbúða nemur tæpum 1,9 milljónum evra. Kaup
á farartækjum sem eru prestum sem starfa í
víðfeðmum sóknum í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi,
Danmörku og á Íslandi brýn nauðsyn, nema 350.000
evrum. Dreifkirkjuráðið veitir kirkjunni í Mið- og
Austur-Evrópu 730.000 evrur í styrk til að greiða
laun presta- og djákna.

Skýrt merki um samstöðu
„Með stuðningi sínum frá Þýskalandi senda prestar
skýr skilaboð um samstöðu. Kaþólskir í Norður-,
Mið- og Austur-Evrópu eru lítill minnihluti í löndum
sínum. Þar af leiðandi er stuðningurinn þeim afar
mikilvægur og sendir jafnframt skilaboð um að þau
standi ekki ein og geti treyst á aðstoð okkar. Við
erum eitt með þeim í bæn og samstöðu. 

En þetta er ekki einstefnugata, heldur er trú þeirra
og fordæmi áhrifamikill vitnisburður fyrir gervallt
kirkjusamfélag okkar,“ segir Monsignor Georg
Austen, framkvæmdastjóri dreifkirkjuráðsins.

Samstarf við Bonifatiuswerk
Frá árinu 2014 hafa samþykktir styrkir til einstakra
verkefna, svo sem launastyrkir, og styrkir til kaupa á
farartækjum og til byggingarframkvæmda verið
veittir með milligöngu  Bonifatiuswerk kaþólskra í
Þýskalandi. Forseti dreifkirkjuráðsins er
erkibiskupinn af Paderborn, Hans-Josef Becker.
Hann sinnir því verkefni ásamt biskupunum í Fulda
og Osnabrück. Stjórn dreifkirkjuráðsins eru í
samstarfi við Bonifatiuswerk, sem tryggir stöðugan
framgang verkefna sem hljóta stuðning.
Úthlutunarnefnd ákvarðar ráðstöfunarfé. Í henni
sitja fulltrúar biskupa, starfshópur prestaráða og
fulltrúi Renovabis.
„Ég þakka öllum prestunum fyrir þennan mikilvæga
og dýrmæta stuðning. Með fjárhagsaðstoð til bræðra
okkar erlendis sendum við skýr skilaboð um
samstöðu þvert á landamæri,“ segir Alfons Hardt,
formaður úthlutunarnefndar og generalvíkar
erkibiskupsins í Paderborn.

Ljósmynd: (Merkt „Diaspora-Kommissariat“)
Nokkrir af meðlimum úthlutunarnefndar
dreifkirkjuráðsins: Frá vinstri í efri röð: Dr. Thomas
Schwartz (Renovabis), Ulrich Beckwermert
hershöfðingi (Osnabrück), generalvíkar Alfons
Hardt, forseti dreifkirkjuráðsins (Paderborn)
Monsignor Georg Austen (framkvæmdastjóri
Bonifatiuswerk og framkvæmdastjóri
dreifkirkjuráðsins. Frá vinstri í neðri röð:
Dómkirkjuprestur Thomas Renze (Fulda) og séra
Ludger Hojenski (Dortmund). 

www.catholica.is
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ÚR SAFNAÐARLÍFINU
 

Sunnudaginn 9. janúar 2022 var flutt jólaleikritið

„Fjórði konungurinn“ í Dómkirkju Krists konungs í

Reykjavík. Börnin undirbjuggu og fluttu frásögn sem

tengdist jólunum. 

DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS

On Sunday, January 9, there was a Christmas

performance entitled "The Fourth King" at Reykjavík

Cathedral. The children prepared and presented a

story related to Christmas.

www.catholica.is
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ST. JÓSEFSKIRKJA, HAFNARFIRÐI

Trúfræðslustund á lönguföstu
Eins og þið öll vitið byrjuðum við föstutímann í
Kaþólsku kirkjunni með hátíð á öskudaginn 2. mars.
Þetta er svo mikilvægur tími á dagatali kirkjunnar
þar sem þessi tími föstunnar undirbýr okkur til að
fagna upprisu Jesú á páskum. Við ákváðum að það
væri mikilvægt að börnin okkar ættu sérstaka stund
til að læra um mikilvægi þessa tíma í helgisiðum
kirkjunnar. Síðdegis laugardaginn 26. febrúar,
kenndi séra Juan Carlos öllum börnunum í
trúfræðslutímanum mjög sérstaka fræðslu um
föstutímann. Hann deildi með þeim mikilvægi
öskunnar sem notuð er á öskudaginn, ástæðunni
fyrir því að við notum fjólubláa litinn í kirkjunni, og
hvers vegna við föstum á föstunni sem og margt
annað. Börnin voru mjög virk í þessari kennslustund
og tóku þátt og spurðu margra spurninga. Þeim
líkaði sérstaklega við powerpointið hans með
mörgum skemmtilegum myndum og glærum.

Eftir kennsluna fórum við í ferð í ísbúð til að dekra
svolítið við okkur áður en fastan hófst. Börnin voru
mjög spennt að komast að því að við ætluðum að fá
okkur ís og stóðu í röðum til að velja
uppáhaldsbragðið sitt og það sem sett er ofan á.

Við biðjum ykkur að biðja fyrir öllum börnum okkar
í trúfræðslunni að þau haldi áfram að vaxa í
skilningi á trú og kærleika Guðs.

„Þar sem fastan er tími meiri kærleika, hlustaðu þá
á þorsta Jesú... Hann þekkir veikleika þinn. Hann vill
aðeins ást þína, vill aðeins tækifæri til að elska þig,“
Heilög Teressa frá Kalkútta.

 
Systir Mary Delight of the Holy Trinity, SSVM
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Andlegar æfingar fyrir karla
Skálholt 2022

Benedikt XVI páfi sagði að „andlegu æfingarnar
tákna leiðina og sérstaklega dýrmæta aðferð til að
leita og finna ímynd Guðs, í okkur, í kringum okkur
og í öllum hlutum, til að þekkja vilja hans og
framkvæma hann.“

Síðustu andlegu æfingar karla fóru fram í Skálholti
fimmtudaginn 3. mars til sunnudagsins 6. mars. Níu
karlar úr mismunandi sóknum
Reykjavíkurbiskupsdæmis gátu tekið þátt og báru
þeir flestir vitni um þá miklu gleði og frið sem þeir
fundu fyrir á þessum dögum í umhverfi kyrrðar,
bæna, hugleiðinga og íhugunar. Allur hópurinn gat
tekið þátt daglega í heilagri messu og tilbeiðslu til
hins heilaga altarissakramentis,beðið heilagan
Rósakrans og Rósakrans guðdómlegrar
miskunnsemi, og flestir fengu fyrirgefningu Guðs í
skriftasakramentinu.

Nokkrum andartökum áður en æfingunum lauk voru
þátttakendur beðnir um að skrifa nokkra punkta um
upplifun sína. Ein af spurningunum sem lagðar voru
fram var eftirfarandi: 
Myndir þú hvetja einhvern til að iðka andlegu
æfingarnar? 

Einn þeirra svaraði með þessum orðum: „Já! Hefur
þú reynt að vera heilagur? Hefur þú reynt að segja
nei við synd? Hefur þú reynt allt en ert enn fastur í
sömu syndunum, sömu löstunum, sömu óskinni sem
gerist aldrei? Jæja, þú gætir hafa fundið lækningu
við þessum veraldlega veikindum. Í þessu athvarfi
verður þú aftengdur heiminum og tengdur við
„útvarp Jesú“.

Prestar og nunnur munu kenna þér að hugleiða og
kenna þér að berjast gegn veikleika þínum. Ég hvet
þig til að vera með því ég fann von: Jafnvel ég get
orðið dýrlingur!“

Hvers vegna ætti því einhver að gera andlegu
æfingarnar? Þar sem við búum í heimi sem er
stöðugt að þrýsta á með vinnu, athöfnum, myndum,
hljóðum, skilaboðum, samfélagsmiðlum o.s.frv., þá
er erfitt að hafa tíma til að staldra aðeins við, hugsa
hvaðan við erum að koma, hvar við erum stödd,
hvert við förum eða í hvaða átt við ættum að stefna.
Andlegu æfingarnar eru góð leið til að losa sig við
daglegt líf; þær gefa okkur tíma til að hugsa um
mikilvægasta verkefnið, sem er næring sálar okkar
og samræmi lífs okkar við vilja Guðs.

Fyrir áhugasama þá erum við búin að ákveða
dagsetningar á næstu andlegu æfingum, þannig að
auðveldara sé fyrir fólkið að gera nauðsynlegar
ráðstafanir í dagatalinu, sérstaklega varðandi störf
sín. Vinsamlega merktu við þessar dagsetningar í
dagatalinu þínu og taktu þátt í næstu ferð okkar til
andlegs frelsis, sannrar hamingju og hjálpræðis.

FYRIR KONUR
(Á ENSKU)
nóvember 2022
Fimmtudaginn 24. til sunnudagsins 27.

FYRIR KARLA
(Á ENSKU)
febrúar 2023
Fimmtudaginn 16. til sunnudagsins 19.
 
Hafið samband við okkur fyrir frekari upplýsingar
josefskirkja@gmail.com
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FRÁ AUSTFJÖRÐUM

Vetrarríki á Austfjörðum. 

Kápa 15 ára
Tíkin Kápa er orðin fimmtán ára og er enn á
meðal vor. Það er ekki annað að sjá en hún
kunni vel við sig í vetrarhörkunum eystra.

Grímuball á Egilsstöðum.

www.catholica.is



MARÍUKIRKJA 

Fleiri en 100 börn hafa tekið þátt í trúfræðslunni í
vetur. Á myndinni má sjá nokkur af þeim börnum
sem þegar hafa gengið til altaris í fyrsta sinn, en
hópur þeirra kemur saman á laugardagsmorgnum.

FRÁ STYKKISHÓLMI

Laugardaginn 29. janúar 2022 fórum við í
pílagrímsferð til Maríulindar (Maríuhelgidómsins)
með börnunum sem nú búa sig undir fyrstu
altarisgöngu. Þegar við vorum komin til baka til
Stykkishólms fórum við að tala saman um
skriftasakramentið og spila saman fótbolta. 

Laugardaginn 12. febrúar 2022, fórum við í ferð til
Reykjavíkur með krökkum sem eru í þrautseigjuhóp
í okkar sókn. Þar heimsóttum við Kristskirkju,
báðum saman við gröf séra Adams. Þar var líka
góður tími til að undirbúa sig fyrir skriftirnar. Eftir
það fórum við að skemmta okkur í minigolfi.
Nokkrir fóru líka að heimsækja karmelnunnur og
sóttu í barnamessu í St. Jósefskirkju.

Laugardaginn 26. febrúar 2022, var
fermingabænadagur fyrir krakka frá Stykkishólmi og
Ólafsvík.
Fyrir sólarupprás komum við saman í sókninni og
fórum til Maríuhelgidómsins í Maríulind. Í
Hellnakirkju ræddum við svolítið saman um Maríu
mey og ösluðum svo í gegnum snjóinn til að
heimsækja lindina. Það gafst tími til að fara á sleða.
Í Stykkishólmi snæddum við góðan hádegisverð og
hlustuðum á erindi um gjafir Heilags Anda. Síðdegis
var “challenge game”, í tvær klukkustundir, þar sem
hver og einn hafði verkefni að leysa, í leit að gjöfum
Heilags Anda um allan Stykkishólm! 
Deginum lauk með skriftastund og
sunnudagsmessu. Eftir að sólin var sest sneru þau
heim skjálfandi af kulda en full af gleði.
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FRÁ NORÐURLANDI

Sálumessa 
Dóra Ólafsdóttir, um skeið elsti lifandi
Íslendingurinn, andaðist í Reykjavík þann 4. febrúar
sl. Meðan hún bjó fyrir norðan var hún virkur
meðlimur safnaðarins á Akureyri ásamt eiginmanni
sínum, Þóri. 
Dóru var sungin sálumessa í Péturskirkju
föstudaginn 18. febrúar. RIP.

Blasíusarblessun 
Í febrúar var kirkjugestum á öllum messustöðum
Norðurlands gefið kost á Blasíusarblessun til
verndar heilsu einkum og sér í lagi í hálsi. Aðsóknin
var góð enda geisaði COVID-faraldurinn enn af
miklum krafti.

EXTREME WAY OF THE CROSS
Date: Friday, April 8, 2022
Start: CATHEDRAL OF CHRIST THE KING in
Reykjavik
Finish: CARMELITE CONVENT in Hafnarfjörður
Route: 30km or 40km

The Holy Mass will be celebrated in Christ the King
Cathedral at 19.00 
on Friday, 8 April, for those who take part

EXTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
Data: 08.04.2022
Start: KATEDRA CHRYSTUSA KRÓLA w Reykjaviku
Zakończenie: KLASZTOR POLSKICH MNISZEK
KARMELITANEK BOSYCH w Hafnarfjörður
Trasa: 30km oraz 40km

Dla osób które podejmą wyzwanie będzie odprawiona
Msza Święta o godzinie 19:00
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FÓTBOLTAKEPPNI 
Þann 22. janúar 2022 var haldið fyrsta
knattspyrnumót Reykjavíkurbiskupsdæmis í
íþróttamiðstöðinni á Seltjarnarnesi. Fjögur lið tóku
þátt í mótinu, úr þremur sóknum: Tvö frá sókn hl.
Jóhannesar Páls II í Ásbrú/Keflavík, eitt frá St.
Jósefssókn í Hafnafirði og eitt úr sókn Krists
konungs í Reykjavík.

Liðin léku fyrst í riðlakeppni og í kjölfarið léku lið
Heilags Jósefs og Biba frá Keflavík til úrslita sem tvö
bestu liðin úr riðlakeppninni. Leikurinn réðst í
vítaspyrnukeppni, 4-1 fyrir Biba, en staðan var 2-2
eftir venjulegan leiktíma.

Hér að neðan má sjá nokkrar myndir og öll úrslit frá
mótinu. Við óskum vinningshöfunum til hamingju og
þökkum öllum þátttakendum og fólkinu sem
aðstoðaði við skipulagningu mótsins.

St. Joseph 1 : 5 Biba

Biba 9 : 0 Fifa

St. Joseph 2 : 1 Missio Nordica

Fifa 2 : 2 St. Joseph

Missio Nordica 2 : 3 Fifa

Biba 9 : 2 Missio Nordica

St. Joseph 2: 2 Biba (1: 4)

www.catholica.is



BARNASíÐAN

HVAÐ ER ÖÐRUVÍSI (5)?

MYND TIL AÐ LITA!

JESÚS VAR 40 DAGA Í
EYÐIMÖRKINNI AÐ
BIÐJA TIL GUÐS.

Á ÖSKUDAGINN

2.3.2022 FÁUM

VIÐ ÖSKUKROSS

Í KIRKJUNNI FRÁ

PRESTINUM. 

 

hEFUR ÞÚ FENGIÐ
0SKUKROSS?
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Ný vefsíða Missio Nordica er komin í loftið - á
slóðinni: missionordica.org

Þar er unnt að fræðast meira um starf Missio og
styðja það! 

Missio Nordica er hluti af hinu alþjóðlega neti
Missio samtakanna. Undir forystu Frans páfa
veitir Missio meðsystrum okkar og -bræðrum í
fátækum löndum hjálp, óháð uppruna eða trú,
með bænum og framlagi. Áherslan er lögð á
andlegar og líkamlegar þarfir fólksins og
stuðningur veittur til byggingu kirkna,
heilsugæslustöðva og félagsmiðstöðva auk
fjölmargra fræðsluverkefna.

MISSIO NORDICA

missionordica.org

http://missionordica.org/?fbclid=IwAR1Q4IZQowK4Yu01RdI2k4f48Abc1IDjoHKFBPEOpxR0m7O_NUNT-kuwsEE


HJÁLP FYRIR ÚKRAÍNU!
Þeir sem hafa hug á að rétta flóttafólki frá Úkraínu
hjálparhönd, t.d. með því að gefa fé í neyðarsöfnun,
fatnað eða bjóða fram húsnæði finna allar
nauðsynlegar upplýsingar á vef Rauða krossins 
https://www.raudikrossinn.is/ukraina-2022/

og á vef Fjölmenningarseturs

https://www.mcc.is/is/ukraine/

Mary Luz Antonsdóttir er fulltrúi Kaþólsku
kirkjunnar hér á landi í málefnum flóttamanna frá
Úkraínu.

Rauði krossinn tekur við framlögum með
eftirtöldum leiðum:  

SMS: Senda HJALP í símanúmerið 1900 (2.900 kr.)  
Aur: @raudikrossinn eða 1235704000  
Kass: raudikrossinn eða 7783609  
Söfnunarreikningur Rauða krossins: 0342-26-12, kt.
530269-2649 
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PÁFI HELGAR RÚSSLAND OG ÚKRAÍNU
FLEKKLAUSU HJARTA MARÍU

Bæn fyrir helgun Rússlands og Úkraínu 
til hins flekklausa Hjarta Maríu, 25. mars 2022

Heyr því ó, Móðir, bæn vora.

Stjarna hafsins, lát þú oss eigi verða skipreka í

ófriðarbylnum. Örk hins nýja sáttmála, hvet þú oss

til að finna leiðir til sátta.

Drottning himnanna, endurheimt frið Guðs í

heiminum. 

Útrým hatri og hefndarþorsta og kenn oss

fyrirgefningu. Losa oss við stríð, vernda heim vorn

gegn ógn kjarnorkuvopna. Drottning Rósakransins,

lát þú oss skynja þörfina til að biðja og elska.

Drottning fjölskyldu mannsins, sýn þú fólki leið

bræðralagsins. Friðardrottning, ávinn frið fyrir

heim vorn.

www.catholica.is
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Námskeið nefndar um fagleg viðbrögð við
tilkynningum um ofbeldi innan
Reykjavíkurbiskupsdæmis var haldið í Stykkishólmi
dagana 14. til 16. mars 2022.

Fræðslan fór fram á Fransiskus-hótelinu í
Stykkishólmi og var stýrt af dr. Marek Jarosz,
prestur, sem ber ábyrgð á þessum málefnum í
Płock-biskupsdæmi í Póllandi. Hann er einnig
rektor Prestaskólans þar – sem er mótunarstaður
verðandi presta – en þar stundar einmitt prestnám
ungur maður sem brátt hyggst snúa til starfa í
Reykjavíkurbiskupsdæmi.

Nefndin hélt þrjá fundi þessa daga þar sem
nefndarmenn gátu fræðst um vernd gegn
misnotkun frá sjónarhorni einkamálaréttar og
kirkjulaga ásamt því að fræðast um fyrirbyggjandi
aðgerðir og verklag. Eftir þessa frumþjálfun mun
nefndin okkar geta haldið áfram með frekari
fræðslu og aðstoðað við hana í öllum átta sóknum
okkar, þar sem við ætlum að halda námskeið fyrir
starfsfólk kirkjunnar á næstu mánuðum.

Hópnum gafst einnig tækifæri til að skoða sig um á
Snæfellsnesi. Þau skoðuðu Hákarlasetrið í
Bjarnarhöfn og gæddu sér á hákarl. Einnig var
gengið að Maríulind á Hellnum og staldrað við hjá
hinu ægifagra Kirkjufelli.

NÁMSKEIÐ NEFNDAR UM FAGLEG
VIÐBRÖGÐ VIÐ TILKYNNINGUM UM

OFBELDI 

www.catholica.is
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MARÍUKIRKJA
BREIÐHOLT, REYKJAVIK

Raufarseli 8

 

KIRKJA JÓHANNESAR PÁLS II
ÁSBRÚ/KEFLAVIK

Keilisbraut 775

HL. JÓSEFSKIRKJA
HAFNARFJÖRÐUR

Jófríðarstöðum

DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS
REYKJAVÍK

Túngata 13

HL. FRANS FRÁ ASSISI
STYKKISHÓLMUR

Austurgötu 7

PÉTURSKIRKJA
AKUREYRI

Eyrarlandsvegi 26

JÓHANNESARKAPELLA
ÍSAFJÖRÐUR

Mjallargötu 9

ÞORLÁKSSÓKN
REYÐARFJÖRÐUR

 Kollaleiru, 731

www.catholica.is



TILKYNNINGAR

Dómkirkja Krists konungs í
Landakoti

Hávallagötu 16, 101 Reykjavík.
 

Stjórnandi (administrator): 
Séra Patrick Breen, s. 552 5388 / 848

2655, serapatrick@catholica.is
 

Séra Jakob Rolland, s. 552 5388,
catholica@catholica.is 

 
Séra Rafał Sikorski, s. 861 2043,

x.ravsikorski@gmail.com
 

Séra Metod Kozubík, s. 618 9699,
mzkozubik@seznam.cz 

 
Kærleiksboðberar Móður Teresu

Ingólfsstræti 12, 101 Reykjavík
Sími 557 9799.

 
Pólsku systurnar

Öldugötu 15
Sími 552 5344.

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
á pólsku, og kl. 18:00 
á ensku. Kirkjan er opin 
á daginn frá kl. 7:30 til 19:00.

Skriftatímar
Á laugardögum kl. 17:10 til 17:50 
í skriftastólnum. Einnig eftir 
samkomulagi við prest. 

Krossferilsbænir
Krossferilsbænir eru á föstudögum
í lönguföstu, kl. 17:30 á íslensku 
og kl. 18:45 á pólsku.

Fermingar í Dómkirkjunni
Fermt verður 15. maí 2022, 
kl. 10:30 (á íslensku) og
8. maí 2022, kl. 15.00 (á pólsku).

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. 

Helgihald í Dómkirkju Krists konungs 
í dymbilviku og um páska 2022

Pálmasunnudagur, 10. apríl 2022
Messa kl. 10:30 með pálmavígslu 
og helgigöngu. Messa einnig á pólsku 
kl. 8: 30, 13:00 og 15:00, og á ensku kl. 18:00.

Þriðjudagur, 12. apríl 2022 
Biskupsmessa kl. 18:00 í tilefni 
af vígslu heilagra olía. 

Skírdagur, 14. apríl 2022
Kvöldmáltíðarmessa kl. 19:00.

Að messu lokinni er tilbeiðsla 
altarissakramentisins til miðnættis. Við erum
beðin af fara ekki strax úr kirkjunni (eða koma
aftur seinna) heldur dvelja um stund á bæn.
„Getið þið ekki beðið með mér eina 
stund?“ spurði Jesús lærisveina sína 
í grasgarðinum. Þessum orðum Jesú 
er beint enn í dag til fylgjenda hans 
og hvetja þau okkur til að dvelja með 
honum á bæn.

Föstudagurinn langi, 15. apríl 
(Söfnun fyrir Landið helga).
Föstuboðs- og kjötbindindisdagur.
Krossferilsbæn á íslensku kl. 11:00.
Guðsþjónusta kl. 15:00.
Guðsþjónusta á pólsku kl. 18:00. 

Laugardagur, 16. apríl
Matarblessun að pólskum sið kl. 10:00, 
10:30, 11:00, og kl. 11:30. 

Páskavaka laugardag 16. apríl kl. 22:00
Aðfaranótt páska er helgasta
nótt í kirkjuári. Fyrst er dimmt 
í kirkjunni og þá er kveiktur 
páskaeldur, og af honum er 
kveikt á páskakerti sem 
tákni fyrir upprisu Jesú Krists.

Páskadagur, 17. apríl
Messa á pólsku kl. 6:00. Upprisumessa.
Hátíðarmessa á íslensku kl. 10:30. 
Messa á pólsku kl 13:00 og kl. 15:00.
Messa á ensku kl. 18:00.

Annar dagur páska, 18. apríl
Messa á íslensku kl. 10:30.
Messa á pólsku kl. 13:00.
Messa á íslensku kl. 18:00.

Sunnudagur, 24. apríl. 
Annar sunnudagur á páskatíma. 
Sunnudagur hinnar 
guðdómlegu miskunnsemi.

Messa á pólsku kl. 8:30.
Messa á íslensku kl. 10:30.
Messa á pólsku kl. 13:00.
Messa á pólsku kl 15:00.
Messa á ensku kl. 18:00.
Eftir 24. apríl 2022 er ekki lengur messað á
pólsku kl. 15:00 á sunnudögum. 

Skriftatímar
(Verða einnig birtir nánar 
á vikulegu tilkynningablaði)

Laugardagur, 9. apríl
Kl. 17:10-17:50 (Sr. Jakob)

Pálmasunnudagur, 10. apríl
Kl. 17:10-17:50 (Sr. Patrick)

Skírdagur, 14. apríl
Kl. 20:00-20:30 (Sr. Patrick).

Föstudagurinn langi, 15. apríl
Kl. 11:30-12:30 (Sr. Jakob).
Skriftatímar á pólsku 
(Sr. Rafał og Sr. Metod)

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

verða eftir guðsþjónustuna 
(á pólsku) sem hefst kl. 18:00.

Laugardagur, 16. apríl
Skriftir kl. 17:10-18:00 (Sr. Jakob).

Laugardagur, 23. apríl
Kl. 17:10-17:45 (Sr. Patrick).

Sunnudagur, 24. apríl
Sunnudagur hinnar
guðdómlegu miskunnsemi
Kl. 17:10-17:45 (Sr. Patrick).

Sókn hl. Frans frá Assisi
Austurgötu 7, 340 Stykkishólmur.

 
Prestar: Séra Tomasz Tytus Zdeb, 

s. 8887611, 
tytustom@gmail.com

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

 
Maríusystur (SSVM)

Austurgötu 9, 340 Stykkishólmur
s. 822 5888, c.barbara@servidoras.org

 

AKRANES
Messa 2. sunnudag í mánuði kl. 18.00
Messa 4. sunnudag í mánuði kl. 16.00
Föstudagur langi, 15. apríl kl. 17.00
Laugardagur 16. apríl kl. 10.00, 
święcenie pokarmów wielkanocnych
Páskadagur, 17. apríl kl. 18.00

BORGARNES
Messa 2. sunnudag í mánuði kl. 16.00
Messa 4. sunnudag í mánuði kl. 18.00
Páskadagur, 17. apríl kl. 16.00

GRUNDARJÖRÐUR
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl. 15.00
Laugardagur 16. apríl, kl. 14.00, 
święcenie pokarmów wielkanocnych
Páskadagur, 17. apríl kl. 15.00

ÓLAFSVÍK
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl. 17.00
Laugardagur 16. apríl, kl. 15.00, 
święcenie pokarmów wielkanocnych
Páskadagur, 17. apríl kl. 17.00

STYKKISHÓLMUR
Messutímar
Alla sunnudaga kl. 10:00 og 
á laugardögum kl. 18:30.
Frá mánudegi til fimmtudags
kl. 9:00, föstudögum kl. 18:30.

Skírdagur
Messa kl. 18.30
Tilbeiðsla eftir Messu

Föstudagur langi
Guðsþjónusta um þjáningar Jesú kl. 15.00

20 KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ

www.catholica.is

http://www.catholica.is/
mailto:tytustom@gmail.com
mailto:hjaltith@web.de
mailto:c.barbara@servidoras.org


KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ 21

Að henni lokinni verður krossferilsbæn.

Święcenie pokarmów wielkanocnych
Laugardagur 16. apríl, kl. 13.00, 

Páskavaka, 16. apríl
Messa kl. 21.00.

Páskadagur
Messa kl. 10.00.

Krossferilsbæn
Á föstudögum eftir messu.

VIA CRUCIS EXTREME
Föstudagur 8. April 
Með korti, vasaljós, hugleiðing og rósakrans,
er farin alein.
Extreme-strong kl. 22.10 10km eða 
Extreme-light kl. 22.05 5km.
Þátttakendur hafi samband í síma: 822 5888

Tilbeiðsla altarissakramentisins
Þriðjudag til föstudags 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.

Skriftatímar
Á undan messu eða eftir
samkomulagi við prest

Maríukirkja við Raufarsel
 

Sóknarprestur: Séra Denis O’Leary, 
Raufarseli 8, 109 Reykjavík.
Sími 557 7420 og 862 8246, 

seradenis@catholica.is 
 

Aðstoðarprestur:
Séra Mercurio Rivera III, 

sími 824 1464,
mer3.rivera@gmail.com 
Maríukirkja er á fésbók.

Messutímar
Sunnudaga kl. 11:00.
Barnamessa (sept. - maí) kl. 12:15.
Laugardaga kl. 15:00 á spænsku 
og kl. 18:30 á ensku (sunnudagsmessur).
Virka daga kl. 6:30 fh. og 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
ð finna hér:www.lifsvernd.is 

„Stella Maris“ bænahópur
Lofgjörð og tilbeiðsla í safnaðarheimilinu 
á föstudögum kl. 20:00 nema 1. föstud. 
mánaðarins. Allir eru velkomnir.

Tengiliður til að fá upplýsingar 
um ýmsa hópa í Maríusókn
Bindindisfélagið „Brautryðjendur“ 
– Sr. Denis – 557 7420.
„Cenacle“ bænahópur – Napoleon 562 4937.
MFCFFL – April – 567 6377.
Focolare – Smári 8684394 eða Gina 8552904
LMC – April – 567 6377.
NCW – Sr. Mikolaj – 557 7490.
„Stella Maris“ bænahópur – Napoleon 562
4937.

Fermingarmessa Maríusóknar
Fermingarmessa verður laugardaginn 
30. apríl 2022 kl. 14:00 í Dómkirkju 
Krists Konungs í Landakoti.

Fyrsta altarisganga Maríusóknar
Fyrsta altarisganga barna verður 
kl. 12:15 í sunnudagsmessunni
15. maí 2022 í Maríukirkju.

Helgihald í Maríukirkju í dymbilviku 
og um páska 2022

Pálmasunnudagur 10. apríl  (Föstusöfnun)
Messa kl. 11:00. Fyrir messuna verður 
pálmavígsla og helgiganga. 
Barnamessa kl. 12:15. 
Skriftatími: kl. 10:30 - 10:50.

Mánudagur 11. apríl 
Messa kl. 6:30 og 18:30.
Tilbeiðsla altarissakramentisins 
kl. 19:00-20:00. 
Skriftatími: kl. 19:10 - 19:50.

Þriðjudagur 12. apríl 
Messa kl. 6:30 en engin messa 
kl. 18:30 í Maríukirkju.

Miðvikudagur 13. apríl 
Messa kl. 6:30 og 18:30.

Skírdagur 14. apríl 
(Engin messa 6:30.) 
Kvöldmáltíðarmessa kl. 18:30. 
Tilbeiðsla hins allra helgasta 
altarissakramentis til miðnættis. 
Skriftatími: kl. 20:00-21:00.

Föstudagurinn langi 15. apríl  
(Söfnun fyrir Landið helga)
Krossferill og guðþjónusta kl. 15:00.
Skriftatími: kl. 14:00-14:30.

Laugardagur 16. apríl 
(Engin messa kl. 6:30, kl. 15:00 
eða kl, 18:30.)
Matarblessun á pólsku kl. 14:30 
Páskavaka kl. 22:30.
Skriftatími: kl. 21:00-21:30.

Páskadagur 17. apríl 
Messa kl. 11:00.
(Engin barnamessa.) 
Skriftatími: kl. 10:30-10:50.

Annar dagur páska 18. apríl 
(Engin messa kl. 6:30.) 
Messa kl. 11:00 og kl. 18:30. 

Tilbeiðsla altarissakramentisins 
kl. 19:00-20:00.
 
Suðurland 

Á sunnudögum er messan lesin 
á íslensku í Smáratúni 12 á Selfossi, 
kl. 16:00. 
(Fjórða sunnudag í mánuði 
messa kl. 16:00 á íslensku og kl. 18:00 á
pólsku.)

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. 

Upplýsingar eru birtar á Fésbóksíðunni
„Vinafélags Riftúns“.

Helgihald í Smáratún 12 á Selfossi í
dymbilviku og um páska 2022

Pálmasunnudagur 10. apríl 
(Föstusöfnun)
Messa kl.16:00. 
Skriftatími kl.15:00-16:00.

Föstudagurinn langi 15. apríl
(Söfnun fyrir Landið helga)
Guðþjónusta kl. 19:00.

Laugardagur 16. apríl
Matarblessun á pólsku kl. 16:00
og skriftatími á pólsku á eftir. 

Páskadagur 17. apríl 
Messa kl. 16:00 á íslensku 
og kl. 18:00 á pólsku. 

Keilisbraut 775, 235 Reykjanesbæ
Sóknarprestur: Séra Mikołaj Kecik, 

s. 618 5550, 
mikolaj.kecik@gmail.com 

Messutímar
Alla sunnudaga kl. 14:00
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. 

www.catholica.is
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St. Jósefskirkja Hafnarfirði
Prestur: Séra Adrián Horacio Cabana

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
 

Karmelklaustur
Ölduslóð, Hafnarfirði, 

s. 555 0378, fax 555 0872. 

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,
Laugardaga kl. 15:00-19:30.

Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir messu
eða eftir samkomulagi við prest.

Krossferilsbænir á lönguföstu
Á föstudögum kl. 19:00.

Barna- og fermingarfræðsla

Pre-Trúfræðsla 
Á miðvikudögum kl. 16:30-17:15.

Fyrsta Altarisganga I 
Á laugardögum frá kl. 15:00.

Fyrsta Altarisganga II
Á laugardögum frá kl. 15:00.

Þrautseigjuhópur
Á laugardögum frá kl. 15:00.

Fermingarfræðsla I
Á laugardögum kl. 17:30-19:30.

Fermingarfræðsla II
Á sunnudögum kl. 10:30-12:30.

Laugardagur 9. apríl
Bænadagur fyrir alla trúfræðsluhópa:
Skriftasakramenti.

Helgihald í St. Jósefskirkju
í dymbilviku og um páska 2022

Pálmasunnudagur 10. apríl –
Föstusöfnun
Messan hefst kl. 10:30
með pálmavígslu og helgigöngu.
Messa kl. 15:00 á litháísku.
Messa á pólsku kl. 17:30 með
pálmavígslu og helgigöngu.

Þriðjudagur 12. apríl
Biskupsmessa og olíuvígsla
í Dómkirkju Krists konungs,
Landakoti, kl. 18:00.
Engin messa í St. Jósefskirkju.

Miðvikudagur 13. apríl
Messa kl. 17:30.

Skírdagur 14. apríl
Kvöldmáltíðarmessa kl. 19:00.
Að messu lokinni er tilbeiðsla
altarissakramentisins til miðnættis.
Við erum beðin að fara ekki strax
úr kirkjunni (eða koma aftur seinna)
heldur dvelja um stund á bæn.
Skriftatími kl. 19:00-24:00.

Föstudagurinn langi 15. apríl –
Söfnun fyrir Landið helga
Lögboðinn föstu- og yfirbótadagur.
Skriftir kl. 16:00 til 18:00.
Guðsþjónusta til minningar um
þjáningar og dauða Drottins kl. 18:00.
Krossferilsbæn 19:00.

Laugardagur 16. apríl
Matarblessun að pólskum sið:
kl. 12.00 og 12.30.
Skriftir kl. 17:00-19:00.

Páskavaka og páskamessa kl. 22:30

Páskadagur 17. apríl
Páskamessa kl. 10:30.
Páskamessa kl. 15:00 á litháísku.
Páskamessa kl. 17:30 á pólsku.

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

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

Messutímar í Karmelklaustri 
um páska 2022

Pálmasunnudagur 10. apríl 
Messa kl. 8:30.

Skírdagur 14. apríl
Messa kl. 17:00
og tilbeiðsla altarissakramentisins.

Föstudagurinn langi 15. apríl 
Guðþjónusta kl. 15:00.

Laugardagur 16. apríl
Páskavaka kl. 22:00.

Páskadagur 17. apríl
Messa kl.11:00.

Annar dagur páska 18. apríl
Messa kl. 10:30.

Athugið breyttan messutíma í páskaviku!

Vinsamlega athugið að 
dagana 19. apríl (þriðjudagur)
til 22. apríl (föstudagur) er messa kl. 9.00, 
23. apríl (laugardagur) er messa kl. 8.00,
og 24. apríl (sunnudagur) er messa kl. 8:30.

Verið öll hjartanlega velkomin!

Norðurland 
Fasta og páskar 2022

Messur og Helgihald

Í Péturskirkju á Akureyri
Sunnudaga               
Skriftir                         kl. 10:00-10:45
Hl. Messa                     kl. 11:00
Föstudaga     
Tilbeiðsla og messa   kl. 17.30 – 19.00                    
Laugardaga              
Skriftir                         kl. 16:30-17.30
Krossferilsbæn           kl. 17:30
Hl. Messa                    kl. 18:00 (einnig fyrir
börnin sem búa sig undir fyrstu altarisgöngu)

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

Messur á Norðurlandi fyrir utan Akureyri

Dalvík
Á laugardögum
Hl. Messa                   kl. 9.30 (einkum fyrir
börnin sem taka þátt í trúfræðslu kl. 9.00 eða
kl. 10.00)

Athafnir utan venjulegrar dagskrár:
Hl. Messa  Pálmasunnudaginn, 10. apríl, 
kl. 16.00. Messa og trúfræðsla falla niður
laugardaginn 9. apríl!
Spowiedź  popolsku 10 kwietnia w Dalvík!

Matarblessun 16. apríl kl. 10.00 á bílastæði
fyrir framan Dalvíkurkirkju

Páskamessa             17. apríl kl. 16.00

Blönduós
Annan í páskum, 18. apríl
Hl. Messa                   kl. 12.00 og fyrsta
altarisganga barna

Sauðárkrókur
Annan í páskum, 18. apríl
Hl. Messa                   kl. 16.00 

Húsavík
24. apríl
Hl. Messa                   kl. 16.00

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

www.catholica.is



Hl. Messa kl. 18.30 

Laugardaginn 19. mars: Jósefsmessa
Stórhátíð hl. Jósefs, brúðguma Maríu meyjar
Hl. Messa kl. 18.30. í Péturskirkju

Föstudaginn 25. mars: Boðun Drottins,
stórhátíð
Við minnumst þess að Gabríel erkiengill flutti
Maríu fagnaðarboðskapinn.
Hl. Messa kl. 18.30. í Péturskirkju að
tilbeiðslustund lokinni

Dymbilvika eða kyrravika 

Spowiedź  po polsku:
 W Akureyri 9 i 10 kwietnia (w Niedzielę
Palmową). 
Będzie on spowiadał po polsku przed i po
mszy świętej w sobotę od 17.30 do 19.00 oraz
w niedzielę od 9:30 do 10:45.

Sunnudaginn 10. apríl - Pálmasunnudagur: 
Skriftir á pólsku allt frá kl. 9.30. Messa kl.
11.00. Ef veður leyfir fer blessun
pálmagreinanna fram fyrir utan kirkjunnar.

Fimmtudaginn 14. apríl – Skírdagur: 
Skriftir kl. 19.00
Kvöldmáltíðarmessa kl. 20.00 og tilbeiðsla
hins alhelga altarissakramentis til kl. 23.00 

Föstudaginn 15. apríl – Föstudagurinn langi:
Krossferilsbæn kl. 11.00
Guðsþjónusta með dýrkun krossins og
altarisganga kl. 15.00.
Skriftir að athöfn lokinni

Laugardaginn 16. apríl – Aðfangadagur
páska:
Blessun páskamatarins kl. 12.00 og kl. 15.00
Páskavaka kl. 22.00

Sunnudaginn 17. apríl – Páskadagur:
Messa kl. 11.00

Mánudaginn 5. apríl – Annan í páskum:
Messa kl. 11.00 í Péturskirkju fellur niður
vegna messanna á Blönduósi og Sauðárkróki!

Kapúsínaklaustrið á Kollaleiru, 731
Reyðarfjörður

 

Prestar: Br. Pétur Kovacik OFMCap., 
administrator, stjórnandi, s. 857 1430, 

serapetur@icloud.com
 

br. Peter Fintor OFMCap., 
umsjónarmaður klaustursins,

s. 849 8054, petofinto@gmail.com 
og 

Miloslav Koscak OFM Cap
aðstoðaprestur

Messutímar í hl. Þorlákskirkju:
Á mánudögum og þriðjudögum: kl. 19:00.
Á miðvikudögum: kl. 18:00
Á 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 þriðjudögum: kl. 19:00
Innan skólaárs.
Á sunnudögum: kl. 17:00 
(sunnudagsmessa á íslensku).

Kirkjan hl. Jóhannessar M. Vianney og hl.
Fjölskyldu 
áHöfn í Hornafirði, 
Hafnargötu 40, 780 Höfn
Messað er í kirkjunni 
síðasta sunnudag í hverjum mánuði, kl. 12:00.

Messur á Djúpavogi
Messað er í Tryggvabúð 
síðasta sunnudag í hverjum mánuði kl. 18.00

Messur á Norðfirði 
Messað er í Norðfjarðarkirkju
þriðja sunnudag í hverjum mánuði kl. 17.00

Messur á Raufarhöfn 
Messað er í Raufarhafnarkirkju 
fyrsta sunnudag í hverjum mánuði kl. 12.00

Messur á Þórshöfn 
Messað er í Þórshafnarkirkju 
fyrsta sunnudag í hverjum mánuði kl. 15.00

Messur á Vopnafirði 
Messað er í Vopnafjarðarkirkju 
fyrsta sunnudag í hverjum mánuði kl. 18.00
 
Kæru bræður og systur. Við viljum 
nota föstutímann til að koma nær 
Guði og helga sálir okkar. Við biðjum 
krossferilsbæn á hverjum þriðjudegi
eftir messu kl.18:00 á Egilsstöðum og á
hverjum 
föstudegi eftir messu kl. 18:00 á Reyðarfirði. 

Helgihald í Þorlákssókn í dymbilviku og um
páska 2021

Pálmasunnudagur (Föstusöfnun)
9. apríl, laugardagur:
Messa kl. 18:00 á pólsku í Þorlákskirkju, 
Kollaleiru á Reyðarfirði.           

10. apríl. Pálmasunnudagur (Föstusöfnun)
Messa kl. 11:00 á íslensku í hl. Þorlákskirkju, 
Kollaleiru á Reyðarfirði            
Messa kl. 17:00 á íslensku í „Corpus 
Christi  “ kapellunni á Egilsstöðum. 

Skírdagur 14. apríl
Messa kl. 19:00 í hl. Þorlákskirkju, 
Kollaleiru á Reyðarfirði            
Tilbeiðslustund eftir messuna til kl. 21:00

Föstudagurinn langi 15. apríl 
(Söfnun fyrir Landið helga)
Guðsþjónusta kl. 15:00 í hl. Þorlákskirkju, 
Kollaleiru á Reyðarfirði.           
(Við munum að við 
föstum á föstudaginn langa!)
Krosferillsbæn frá tjalðsvæði kl. 14:20

Laugardagur fyrir páska 16. apríl
Matarblessun (święconka): 
Kl. 12:00 í Þorlákskirkju,       
Kollaleiru á Reyðarfirði. 
Kl. 12:00 í „Corpus Christi“
kapellunni á Egilsstöðum. 
   

Kl. 14:00 á Norðfirði
í Norðfjarðarkirkju.      
           
Páskavaka og messa kl. 21:00 
(sólsetur kl. 20:36)
í hl. Þorlákskirkju, 
Kollaleiru á Reyðarfirði.        

Páskadagur 17. apríl
Messa kl. 11:00 í hl. Þorlákskirkju, 
Kollaleiru á Reyðarfirði.        
Messa kl. 12:00 í kirkjunni 
á Höfn í Hornafirði.                
Messa kl. 17:00 í „Corpus Christi“
kapellunni á Egilsstöðum.       
Messa kl. 18:00 í Tryggvabúð
á Djúpavogi.                          
                                                            
Annar dagur páska 18. apríl
Messa kl. 11:00 í Þorlákskirkju, 
Kollaleiru á Reyðarfirði.           
Messa á Raufarhöfn 
í Raufarhafnarkirkju kl. 12.00
Messa á Þórshöfn 
í Þórshafnarkirkju kl. 15.00
Messa á Norðfirði 
í Norðfjarðarkirkju kl. 17.00
Messa á Vopnafirði 
í Vopnafjarðarkirkju kl. 18.00
           
Fermingar árið 2022 í hl. Þorlákssókn:
Laugardagur 23. apríl kl. 12:00 
í Djúpavogskirkju á Djúpavogi
Sunnudagur 24. apríl kl. 12:00 
í hl. Þorlákskirkju á Reyðarfirði
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Jóhannesarkapella, Mjallargötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 3804

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

Pálmasunnudagur:
Ísafjörður 
Messa kl. 11:00.
Suðureyri 
Messa kl. 14:00.
Patreksfjörður 
Messa kl. 18:00.

Dymbilvika:
Ísafjörður
Skírdagur:
Messa kl. 18:00.
Föstudagurinn langi:
Krossferill kl. 17:00. 
Tilbeiðsla krossins kl. 18:00.

Laugardagur fyrir páska:
Matarblessun á Ísafirði kl. 10:00 og 11:00.
Matarblessun á Suðureyri á kl. 12:30. 
Messa á Ísafirði kl. 18:00.

Páskadagur:
Messa á Ísafirði kl. 06:00. 
Messa á Ísafirði kl. 11:00. 
Messa á Suðureyri kl. 14:00. 

Annar dagur páska:
Messa á Ísafirði kl. 11:00.
Messa kl. 17:00.

www.catholica.is

mailto:serapetur@icloud.com
mailto:petofinto@gmail.com
mailto:isafjordur@yahoo.com
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TIL LESENDA KIRKJUBLAÐSINS

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, simi 552 5388.

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

Hönnun og umbrot: Ivan Sovic

VIÐTAKANDI:

Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt upplýsingum um
breytt heimilisfang.

Kæru sjálfboðaliðar í Landakoti við
 
 
 

 þökkum innilega fyrir hjálpina!

GLEÐILEG PÁSKA!

BISKUP, PRESTAR, SYSTUR OG

STARFSFÓLK KAÞÓLSKU KIRKJUNNAR

Á ÍSLANDI SENDA YKKUR ÖLLUM

HUGHEILAR PÁSKAKVEÐJUR. VIÐ

ÓSKUM YKKUR EINNIG VELFARNAÐAR

Á ÁRINU 2022


