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PIOTR MAJTYKA VÍGÐUR DJÁKNI Í
REYKJAVÍKURBISKUPSDÆMI
Undanfarin ár hefur ungur Pólverji, Piotr
Majtyka, stundað prestnám á vegum
Reykjavíkurb iskupsdæmis í prestaskólanum í
Płock í Póllandi. Nú sér fyrir endann á náminu
að þann 28. maí 2022 var hann vígður til djákna
í dómkirkjunni í Płock. Hann mun koma til
landsins bráðlega og vera hér einhvern tíma í
sumar. Prestvígslan sjálf er fyrirhuguð á næsta
ári. Eftirfarandi orð skrifaði Piotr eftir vígsluna
og sendi okkur ásamt meðfylgjandi mynd:
„Þann 28. maí, eftir kyrrðardaga í eina viku, tók
ég vígslu og varð djákni. Athöfnin fór fram í
Płock í Mið-Póllandi, í dómkirkju
biskupsdæmisins þar sem ég bý enn. Samkvæmt
lögum varð ég einn af ykkur, vegna þess að um
leið varð ég lögformlega tengdur Reykjavíkur‐
biskupsd æmi. Ég er feginn að það gerðist
loksins. Þakkir til allra sem báðu fyrir mér.
Sjáumst fljótlega!“
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„UPPALINN Á ORGELBEKKNUM“
PÉTUR URBANCIC SEGIR FRÁ
Nýlega greindi Pétur Urbancic frá því að hann
hygðist draga sig í hlé og hætta að syngja við
sunnudagsmessur með kór Dómkirkju Krists
konungs. Pétur er nú rúmlega níræður og hefur
sungið með kórnum í yfir 70 ár. Við þetta tilefni
þótti okkur rétt að biðja hann að segja frá ævi sinni
og störfum og farsælum tíma hans með kórnum í
Landakoti.
„Faðir minn, Victor Urbancic, kom hingað til lands
árið 1938 frá Austurríki og nokkru síðar kona hans
og þrjú börn, og var ég eitt þeirra. Föðurafi minn
var læknir og prófessor í Vín og föðurbróðir minn
lögfræðingur. Þá var afabróðir minn þekktur
geðlæknir. Urbancic-nafnið á uppruna sinn í þorpi
nokkru í Slóveníu. Í kirkjugarðinum þar er að finna
elstu legsteinana með Urbancic-nafninu frá því
seint á 19. öld. Móðurætt mín kemur frá Slesíu, en
ég kann ekki að rekja hana nánar.
Faðir minn var organisti og píanóleikari og fljótlega
tók hann að sér að þjálfa kór við Landakotsk irkju og
annast orgelleik við messur. Þá var hér aðeins
frumstætt orgel, en hann var svo seinna með í
ráðum þegar Frobenius-orgelsmiðjan í
Kaupmannahöfn setti upp það orgel sem nú er
leikið á, en það var tekið í notkun árið 1950. Hann
var svo ólaunaður organisti hér þar til hann lést
árið 1958. Eitt fékk hann þó að launum, svo að ég
viti, því að á stríðsárunum barst kassi af eplum og
appelsínum frá Meulenberg biskupi til
fjölskyldunnar um jólin, en slíkt var auðvitað ekki á
hvers manns borðum á þeim árum. Þá barst
ávaxtailmur mikill um alla íbúðina!
Ég byrjaði að syngja í fáliðuðum kórnum eftir að ég
losnaði úr mútum, en hafði þó áður stjórnað
regristrunum á orgelinu fyrir föður minn, svo að
segja má að ég sé „uppalinn á orgelbekknum“ eins
og einhver orðaði það. Þeir organistar sem ég hef
sungið með eru fleiri en ég fæ tölu á komið. Auk
föður míns minnist ég Ragnars Björnssonar og
Ketils Ingólfssonar, síðar stærðfræðiprófessors í
Bandaríkjunum. Þá má einnig nefna Kjartan
Sigurjónsson frá þessum fyrstu árum. Síðan hafa
allmargir organistar leikið hér, erlendir sem
innlendir.
Tónlistarnám mitt hóf ég átta ára gamall hjá Heinz
Edelstein, sem var ákaflega þolinmóður við mig þó
að ég væri ekki allt of iðinn við æfingarnar. Ég lærði
bæði á selló og kontrabassa og lauk burtfararprófi
árið 1950. Ég lék á þessum árum eitthvað á selló
með sinfóníunni og líka á kontrabassa á böllum en
árið 1954 fékk ég stöðu sellóleikara á Hótel Borg, og

Pétur Urbancic.

frá 1955 á Naustinu, þar sem ég spilaði reglulega
fram á áttunda áratuginn. Þaðan á ég margar
skemmtilegar minningar.
Ég hóf skólagöngu mína hér á landi í
Landakotsskóla en fór fljótlega í Miðbæjarskólann.
Það kom til af því að við fluttum inn á Hverfisgötu
og það þótti of langt fyrir mig að ganga einn míns
liðs vestur í Landakot. Þetta þótti systrunum sárt,
en það varð þó svo að vera. Ég gekk svo í Mennta‐
skólann í Reykjavík og varð stúdent frá máladeild
árið 1950. Þá gekk ég í Háskóla Íslands og lauk
fyrrihlutaprófi í íslenskum fræðum að loknum
þremur árum. Þessi ár var ég á sumrin starfsmaður
Landsbankans.
Veturinn 1953-1954 dvaldi ég í Vínarborg þar sem
mér bauðst vist hjá föðurömmu minni einn vetur.
Þar nam ég samanburðarmálfræði og þýðingartækni
við háskólann, en sótti einnig kvöldnámskeið í
ítölsku og sænsku fyrir byrjendur og lærði einnig
forngrísku. Að þessu hef ég búið alla tíð síðan.
Þegar heim kom fékk ég starf hjá Landsbankanum.
Vorið 1961, þegar Seðlabankinn var stofnaður, voru
verkefni flutt úr Landsbankanum í Seðlabankann,
og ég fylgdi með í kaupunum. Við Seðlabankann
starfaði ég síðan til ársins 1997, að frátöldu einu ári,
1977-1978, en þá fékk ég launalaust leyfi frá störfum
í bankanum og vann við þýðingar og fleira í þýska
sendiráðinu í Reykjavík.
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Ég hef lengi fengist við leiðsögn erlendra
ferðmanna hér á landi og tók leiðsögumannspróf
árið 1951. Fram yfir aldamótin fór ég um landið á
sumrin með ýmsum hópum, meðal annars af
skemmtiferðaskipum og talaði ensku, þýsku eða
dönsku eftir þörfum, en eftir það dró ég heldur úr
þeim störfum og er nú að mestu hættur þeim.
Kona mín hét Ebba Egilsdóttir. Hún lést árið 2015.
Hún var ættuð úr Biskupstungum og af Austurlandi,
þær voru fimm systurnar og einn bróðir. Við Ebba
eignuðumst fimm börn sem öll eru gift og á lífi og
er eitt þeirra búsett erlendis. Barnabörnin eru nú
tólf talsins og barnabarnabörnin fjögur.“
Við þetta er svo því að bæta að kórinn æfði með
mikilli leynd söng til heiðurs Pétri, sem sunginn var
á lokasamkomu vetrarins, 28. maí síðastliðinn. Lagið
var eftir Márton Wirth, organista og kórstjóra, og
textinn eftir Þorkel Örn Ólason kórfélaga. Kórinn
sendir Pétri bestu þakkir fyrir samstarfið sem
enginn blettur hefur fallið á öll þessi ár. Hann er
sannkallaður heiðursmaður, eins og segir í söngnum
honum til sæmdar.

Pétur og Ebba á góðri stund.

ÞEMAÐ Í ÁR ER HEILAGLEIKI

Við trúum að sameinaðri heimur sé mögulegur!
Dagskrá: Þrir dagar fullir af innblæstri og afþreyingu.
Hugleiðingar, dagskrá fyrir börn, messuhald, tónlist, útivist, leikir, íþrottir, samvinna. Jörðin okkar. Okkar
hlutdeild til að skapa betri framtíð! Sundlaug og heitur pottur eru á staðnum. Verið velkomin og komið með
svefnpoka eða rúmföt, handklæði og sundföt.
Farið er með bifreið til Reykjaskóla (eftir þjóðvegi 1). Með strætisvagni nr. 57 frá Reykjavík eða Akureyri: látið
bílstjórann vita að hann þarf að stoppa við Reykjaskóla.
Fyrir þá sem gista allan tíma - kr. 30.000. Gisting og matur eru innifalin.
Börn 6 - 12 ára - kr. 15.000. Börn undir 5 ára fá frítt. Fullorðnir sem gista eina nótt og maturinn innifalinn
kr.9.333. Börn: eina nótt með mat kr. 4.166. Stakar máltíðir: Morgunmatur kr. 1.800. Hádegismatur:
kr. 3,500. Kvöldmatur: kr. 4.000.
Skráning: Um gistingu og þátttöku hluta dags, vinsamlega talið við
Guðmund Smára Guðmundsson í síma 868 4394.
Mariapoli er opið öllum, fullorðnum sem börnum!
Fimmtudaginn kl. 16.00 til sunnudags kl. 14.00.
Við hlökkum til að sjá ykkur!
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TRÚFRÆÐSLURÁÐSTEFNA
NORÐURLANDA

Frá miðvikudegi 20. apríl til fimmtudags 21. apríl 2022
kom Trúfræðsluráð Norðurlanda saman í Helsinki eftir
tveggja ára hlé vegna heimsfaraldursins.
Á fundinum kynntu fulltrúar Danmerkur, Svíþjóðar,
Finnlands, Noregs og Íslands stöðu mála í hverju landi
og það starf sem hefur verið unnið fram til þessa. Þar á
meðal er útgáfa trúfræðslubóka, bænakvera, bæklinga,
og námskeið fyrir þá sem annast trúfræðslu, o.fl.
Sérstaklega var fjallað um nýju trúfræðslunámskrána
sem gefin var út árið 2020 af Postullegu ráði fyrir
endurnýjun trúboðsins. Þessi námskrá fyrir trúfræðslu
(2020) undirstrikar mikilvæg og óaðskiljanleg tengsl
milli trúboðs og trúfræðslu sem svar við raunveruleika
okkar tíma, sérstaklega hvað varðar framfarir í
stafrænum samskiptum og þörf fyrir trúboð á hverju
stigi í lífi einstaklings. Frans páfi leggur áherslu á
mikilvægi trúboðskirkjunnar og „fylgdarhlutverk
lærisveinanna“ svo að aðrir viðurkenni kall Jesú í
kærleika og þjónustu lærisveina hans.
Þrír meginhlutar eru í þessari nýju mámskrá.
Hluti 1 fjallar um tengsl trúfræðslu og trúboðsboðskapar
kirkjunnar. Hann inniheldur kafla um guðlega
opinberun og miðlun hennar í kirkjunni, markmið
trúfræðslunnar, köllun trúfræðinga og mótun þeirra
sem kenna og miðla trúnni.
Hluti 2 fjallar um uppeldisfræðilegt ferli trúfræðslu með
sérstakri áherslu á trúfræðslu Kaþólsku kirkjunnar og
notkun þess í trúfræðslu og trúfræðsluaðferðum.
„Trúfræðslan í kirkjunum,“ fjallar um hið kristna
samfélag þar sem trúfræðslu fer fram og skapar tengslin
milli fræðslu í trúnni og daglegs lífs.
Hluti 3 fjallar um hlutverk alls hins kristna samfélags í
trúfræðslunni – í sóknum, leikmannafélögum og
hreyfingum og kaþólskum skólum – sem og hvernig
trúfræðslan bregst við viðfangsefnum líðandi stundar,
breyttu menningarlegu samhengi og þeim stofnunum
innan kirkjunnar sem ættu að beita sér fyrir
kennslufræðilegu eftirlit og mótun.
Við verðum að gera okkur grein fyrir mikilvægi
trúfræðslunnar í biskupsdæmum okkar og leggja mikið
upp úr því að bæta fræðslu um boðskap Krists frá
kynslóð til kynslóðar. Við felum starf allra trúfræðenda
á Íslandi í bænum okkar!

ÚR TRÚFRÆÐSLURITINU –
LITANÍUR
Í Kaþólsku kirkjunni eru litaníur eins konar bænaform
sem inniheldur röð bænarákalla sem fólk svarar með
ákveðnum og föstum svörum. Þessi bæn á sér fyrirmynd
í Sálmi 136: „Þakkið Drottni, því að hann er góður, því að
miskunn hans varir að eilífu.“
Litaníur eru upprunnar á 4. öld. Nú á tímum eru þær
notaðar í helgisiðum kirkjunnar (til dæmis í skírn, vígslu
djákna, presta og biskupa, páskavöku og svo framvegis),
en einnig í annars konar opinberri guðsþjónustu.
Einkenni litaníu er samsetning ýmissa bænarákalla. Með
þessu bænaformi styrkjum við trú okkar og vonumst
eftir uppfyllingu þess sem við erum að biðja um. Í raun
er hverri helgisiðagerð og hverri bæn ætlað að styrkja
trú okkar á Guð.
Í Trúfræðsluritinu finnum við þessa tilvísun í litaníu
heilagra: [TKK 1014] Kirkjan hvetur okkur til að búa
okkur undir dauðastundina. Í fornri litaníu dýrlinganna
fær hún okkur til að biðja: „Frelsa oss, Drottinn, frá
bráðum og óvæntum dauða.“
Fyrsti hluti þessarar litaníu er ákall til hinna heilögu um
að biðja fyrir okkur:
„Heilaga Anastasía, bið þú fyrir oss.
Heilaga Katrín, bið þú fyrir oss.
Heilaga Klara, bið þú fyrir oss.“
Síðan biðjum við Guð í seinni hlutanum að frelsa okkur
frá margs konar skaða:
„Frá allri synd, frelsa oss, Drottinn.
Frá reiði þinni, frelsa oss, Drottinn.
Frá snöggum og óvæntum dauða, frelsa oss, Drottinn.“
Þó að margar litaníur séu til, hafa aðeins sex verið
samþykktar af kirkjunni til opinberrar notkunar og hafa
formlega verið gefnar út:
Litanía af Jesú allra helgasta nafni.
Litanía af allra helgasta hjarta Jesú.
Litanían af hinu dýrmæta blóði Jesú.
Litanía sællar Maríu meyjar (einnig þekkt sem Loretolitanían). Litanía til heilags Jósefs.
Litanía til allra heilagra.
Aðrar litaníur, sem
eru yfir hundrað
talsins, hafa aðeins
verið samþykktar til
einkatilbeiðslu.
Litanía hins allra
helgasta hjarta Jesú á
sérstaklega vel við á
samnefndum
hátíðardegi. Í ár
verður hátíðin 24.
júní. Íslenska texta
nokkurra litaníanna,
þar á meðal hins allra
helgasta hjarta, er að
finna í Bænakverinu
sem Kaþólska kirkjan
á Íslandi gaf út árið
Hjarta Jesú. Myndin er í
2006.
Dómkirkju Krists Konungs.
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JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ
ZA MNĄ…

JOANNA KAPUŚCIK
Jeszcze kilkanaście lat temu pojęcie emigracji było
dla mnie czymś zupełnie abstrakcyjnym. Wizja
lepszego standardu życia kosztem opuszczenia tego
co bliskie i znane sercu nie była moją wizją.
Rozpoczęcie studiów na wydziale matematycznoprzyrodniczym zbiegło się w czasie z przyjęciem
Sakramentu Bierzmowania. Wcześniej uniemożliwił
mi to wielomiesięczny pobyt w sanatorium
wynikający z pogłębiającej się skoliozy kręgosłupa.
Po obronie pracy licencjackiej miałam czas na
przemyślenia dotyczące przyszłości. Kontynuacja
studiów drugiego stopnia (a były one możliwe tylko
w systemie zaocznym) nie była dla mnie osiągalna ze
względów ekonomicznych, gdyż o wszystkie środki
finansowe związane ze studiami musiałam troszczyć
się sama. W tym czasie bliską stała się dla mnie
dewiza św. Benedykta z Nursji: „Ora et labora” (Módl
się i pracuj). Realizując plan dnia wsłuchiwałam się w
Słowo Boże, płynące z katolickich radiowych audycji
i rozważań. Nie zapominałam też o modlitwie, która
stała się stałym elementem dnia. Ten czas, który
interpretowałam
jako
pewien
„przystanek”
zaowocował wkrótce podjęciem pracy w rozgłośni
radiowej na Jasnej Górze w charakterze spikera i
reportera.
Rozpoczęłam
też
kolejne
studia.
Wszystkie elementy mojej życiowej układanki
zdawały się do siebie pasować. Tuż po zaręczynach
wraz z narzeczonym rozpoczęliśmy przygotowania
do zawarcia związku małżeńskiego.
Oprócz
przygotowań
duchowych
musieliśmy
pomyśleć także o zapleczu finansowym. Dlatego też
przyszły mąż zdecydował się na wyjazd zarobkowy
do Islandii, zakładając roczny pobyt w tym kraju. Od
pewnego czasu na kontrakcie przebywał tam jego
tata.
26 lipca 2008 roku, w liturgiczne wspomnienie

św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi
Panny przyjęliśmy Sakrament Małżeństwa. Wkrótce
jednak musieliśmy dokonać wyboru, czy pozostać
małżeństwem
na
odległość
(czas
emigracji
przedłużył się) czy rozpocząć wspólne życie na
Obczyźnie. Na jednej szali znalazły się: studia,
rozwijająca praca, Ojczyzna, bliscy i przyjaciele, na
drugiej zaś wspólne życie małżeńskie na Obczyźnie,
oddalenie od rodziny i przyjaciół, przerwanie
studiów. Ponadto problemy z kręgosłupem nie
pozwalały na podjęcie jakiejkolwiek choćby nawet
dobrze płatnej pracy fizycznej za granicą. To, co do
tej pory udało się poukładać, mogło rozsypać się w
jednej chwili jak domek z kart. W skwarze letniego
słońca biegałam z mikrofonem po jasnogórskich
błoniach i szukałam odpowiedzi na to jak wszystko z
sobą pogodzić. Podejmując rozmowy z pątnikami na
temat
intencji
i
trudów
związanych
z
pielgrzymowaniem, poruszałam też wątek emigracji,
chcąc jakby w tych wielu wypowiedziach usłyszeć to,
co sam Bóg ma mi do powiedzenia. Ciężko było
porzucić to, co do tej pory było moją „łodzią i
siecią”. Ale Pan powołał mnie do małżeństwa...
Podczas jednej z rozmów telefonicznych zapytałam
męża: „A jest tam kościół katolicki? Bo jak nie, to nie
jadę…”. Teraz w gestii męża leżało, „zbadać teren”.
Udało mu się to w dość szybkim czasie.
Miejscem docelowym naszej emigracji miała być
położona
na
wschodzie
Islandii
niewielka
miejscowość o egzotycznie brzmiącej nazwie Reyðarfjörður. To tu od roku prężnie działała huta
aluminium. Zarówno do budowy tego obiektu, jak i
dostarczającej mu energię elektryczną elektrowni
zatrudniono
całe
rzesze
zagranicznych
pracowników, spośród których znaczny procent
stanowili Polacy. Pragnieniem Kościoła katolickiego
w Islandii było zapewnienie odpowiedniej posługi
duszpasterskiej polskim robotnikom. Do dziś nie
mogę wyjść z podziwu, jak Pan Bóg to wszystko
dobrze zaplanował. W Ewangelii św. Jana czytamy
następujące słowa Jezusa: „Kto by chciał Mi służyć,
niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i
mój sługa” (J12, 26). Z perspektywy czasu słowa te
nabrały dla mnie głębszego znaczenia. Prace nad
hydroelektrownią na Wschodzie rozpoczęły się w
2003 roku.
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Już w kwietniu 2004 roku biskup Johannes Gijsen z
Reykjaviku otrzymał prośbę od pewnego kapucyna ze
Słowacji, który zaproponował przyjazd na Islandię w
celu rozpoczęcia tam „misji”. Kapucyni planowali
wznieść klasztor w Europie Północnej i zaangażować
się w posługę duszpasterską. Ojciec i Prowincjał
przybyli na Islandię w czerwcu 2004 roku. Wkrótce
też rozpoczęto przygotowania do wzniesienia
klasztoru. Dawne gospodarstwo w „Kollaleira” w
Reyðarfjörður zostało zakupione, odnowione i
przekształcone
w
klasztor
braci
Kapucynów.
Powstała również Kaplica św. Torlaka.Biskup
Jóhannes Gijsen ustanowił parafię św. Torlaka i 28
lipca 2007 roku odprawił uroczystą Mszę św. w
kaplicy klasztornej, mianując ks. Davida Tencera,
kapucyna
ze
Słowacji
proboszczem
parafii.
Prowincjał słowackich kapucynów Fidel Marko Pagáč
założył w Reyðarfjörður klasztor i poświęcił budynek.
Jak
się
przekonaliśmy,
fundamenty
posługi
duszpasterskiej na wschodzie Islandii zaczęły

powstawać jeszcze dużo wcześniej nim zdołaliśmy
pomyśleć o naszej przyszłości w tym kraju. Parafia
św. Torlaka powstała 28 lipca 2007 roku (sobota).
Nasz ślub odbył się rok później (w sobotę) 26 lipca
2008 roku. Na marginesie dodam, że znalazłam tu
pracę, która jest rozwijająca i nie obciąża mojego
kręgosłupa, udało mi się dokończyć studia w
systemie zdalnym i nie zarzuciłam całkiem pracy w
dziennikarstwie. Spojrzenie wstecz na to, jak Pan
Bóg troszczył się o nas, nawet w najdrobniejszych
szczegółach, jak wszystko planował, dodaje wiary i
nadziei w to, że zawsze będzie to robił, jeśli tylko
zdecydujemy się pójść za Nim i powierzyć Mu swoją
przyszłość. Pięć lat temu udało się nam jako
wspólnocie wybudować kościół. Nie brakowało przy
tym większych czy mniejszych trudności, ale Bóg
pomógł je wszystkie przezwyciężyć. W tym roku
świętujemy 15-lecie naszej parafii. Z tej okazji
chciałabym życzyć całej naszej wspólnocie, by za
przyczyną naszego patrona św. Torlaka Pan Bóg nam
błogosławił na dalsze lata.

KYRRÐARDAGAR MÖLTURIDDARA Í STYKKISHÓLMI
Möltureglan okkar kom saman á kyrrðardaga 16.
til 18. mars 2022 í Stykkishólmi. Við höfum oft
komið þangað áður. Reykjavíkurbiskupsdæmi á
þar gott prestssetur og hótelið Fransiskus er
mjög þægilegt húsnæði sem hentar vel fyrir litla
hópinn okkar.
Enn var vetrartími á Íslandi. Kalt var í veðri; það
var mikill snjór, rok og skafrenningur en það
truflaði okkur ekki. Við nutum okkar hlýju,

yndislegu og andlegu daga saman.
Á dagskrá var messa á hverjum degi, enn fremur
tíðabænir, tilbeiðsla hins alheilaga altaris‐
sakramentis, krossferilsbænir og Rósakransbæn.
Mismunandi fyrirlestrar og sérstaklega Zoom
fundurinn ásamt meðlimum Skandinavíufélagsins gaf
okkur nýja innsýn í leyndardóma trúar okkar og mun
fylgja okkur með dásamlegum áhrifum sínum um
langa hríð.
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FRÁ HEIMSKIRKJUNNI
FRANS PÁFI HEIMSÆKIR KANADA Í JÚLÍ 2022
Að sögn Páfagarðs mun Frans
páfi ferðast til Kanada dagana
24.-30. júlí nk. og heimsækja
borgirnar Edmonton, Québec og
Iqaluit.
Áður en þessi tilkynning var birt,
hefur Frans páfi undanfarnar
vikur átt röð funda með nokkrum
sendinefndum kanadískra
frumbyggja í Vatíkaninu.
Páfi hitti sendinefndir Métis og
Inúíta 28. mars og sendinefnd
frumbyggja 31. mars. Hann tók
síðan á móti öllum þremur
sendinefndunum saman ásamt
fulltrúum kanadísku
biskuparáðstefnunnar (CCCB)
þann 1. apríl.
Frans páfi með fulltrúum kanadískra frumbyggja.

FRANS PÁFI REIÐUBÚINN AÐ FARA TIL MOSKVU TIL AÐ
REYNA AÐ STÖÐVA STRÍÐIÐ
Utanríkisráðherra Páfagarðs staðfesti boð páfa um
að halda sjálfur til Moskvu til að reyna að sannfæra
Vladimir Pútín forseta um að stöðva stríðið í
Úkraínu, en sagði að ekki hefðu borist viðbrögð við
því frá Kreml.
Piotro Parolin, kardínáli og utanríkisráðherra, sagði
við blaðamenn: „Hinn heilagi faðir hefur boðist til að
fara til Moskvu til að hitta Pútín forseta í eigin
persónu. Við bíðum svara við því hvað þeir vilji gera,
og hvað þeir hyggist taka sér fyrir hendur. Ég held
að við svo búið sé fátt annað hægt að gera,“ sagði
kardínálinn.
Í viðtali við ítalska dagblaðið Corriere della Sera,
sem út kom 3. maí sagði Frans páfi að hann hafi
beðið Parolin kardínála að senda boð sitt til Pútíns
um miðjan mars til að reyna að sannfæra forseta
Rússlands um að stöðva stríðið, eða minnsta kosti að
virða flóttaleiðir almennra borgara svo að saklaust
fólk geti komist á brott.
„Við höfum enn ekki fengið nein svör og höldum
þessu til streitu, en ég er þó hræddur um að Pútín
geti hvorki né vilji halda þennan fund einmitt nú,“
sagði páfi. „Ég geri það sem ég get. Ef Pútín opnar
dyrnar ...“

Þó að páfi segist vilja fara til Moskvu, þá endurtók
hann fyrri ákvörðun sína um að afþakka „um sinn“
boð Volodymyrs Zelenskíj, forseta Úkraínu, því hann
teldi að það myndi ekki binda enda á stríðið.

BÆNAREFNI PÁFA
MAÍ-JÚLÍ 2022
MAÍ
Fyrir trúuðu ungu fólki
Við biðjum fyrir öllu ungu fólki sem er kallað til að
lifa lífinu til fulls.
Megi það, að fordæmi Maríu, læra að hlusta, þroska
góða dómgreind, hafa hugrekki til að trúa og vera
reiðubúið til að þjóna.
JÚNÍ
Fyrir fjölskyldum
Við biðjum fyrir kristnum fjölskyldum, að þær vaxi í
skilyrðislausum kærleika og helgi sig í amstri
dagsins.
JÚLÍ
Fyrir öldruðum
Við biðjum fyrir öldruðum; megi reynsla þeirra og
viska hjálpa ungu fólki að horfa til framtíðar með
vongleði og ábyrgðartilfinningu.

www.catholica.is
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SVÆÐISÞING CARITAS EVRÓPU
HALDIÐ Í AÞENU 10.-12. MAÍ 2022
Fyrir hönd Caritas Ísland naut ég þeirra forréttinda
að vera viðstaddur svæðisþing Caritas Europa árið
2022 sem haldið var í Aþenu 10.-12. maí ásamt 123
öðrum fulltrúum frá 39 löndum (sem eru fulltrúar 43
aðildarfélaga). Þið getið séð mig í efra vinstra
horninu á myndinni hér á síðunni – ég er í ljósbláu
skyrtunni og með grátt skegg.
Þetta var fyrsta aðalþingið þar sem menn komu
saman í eigin persónu frá upphafi Covid-19
heimsfaraldursins. Það var bæði ánægjulegt og mjög
fróðlegt að ræða yfir borðum við fulltrúum frá
Norðurlöndunum, auk fulltrúa frá Þýskalandi,
Slóvakíu, Möltu, Moldavíu, Úkraínu, Georgíu og
Búlgaríu svo eitthvað sé nefnt. Fyrsta daginn
fengum við innblástur af myndbandsskilaboðum frá
António Guterres, aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu
þjóðanna, sem sagði: „Skuldbinding ykkar við frið og
réttlæti og framlag ykkar til að berjast gegn fátækt
og ójöfnuði er mikilvægara en nokkru sinni fyrr.“
Ræðumenn á fundinum lögðu áherslu á frið,
samstöðu og trúboð. Auk lögbundinnar

atkvæðagreiðslu um ýmsar stöður, nefndir og
fjárhagsáætlanir greiddu aðildarfélögin einróma
atkvæði með tillögum um að stofna ráðgjafahópa til
að auka þátttöku og styrkja þá sem við þjónum, til að
styrkja Caritas-hópa í grasrótinni (sókn og
samfélag), og til að auðvelda og bæta þátttöku ungs
fólks og kvenna á öllum stigum Caritas, bæði
varðandi skipulag og stjórnarhætti.
Ein bein niðurstaða nokkurra viðræðna var
skuldbinding Caritas Slóvakíu um að reyna að útvega
sjálfboðaliða til samtaka okkar hér á Íslandi.
Sjálfboðaliðinn mun hjálpa til við að þróa
stjórnunarstaðla okkar, bæta Facebook-síðuna okkar
og hjálpa til við að hvetja Caritas sjálfboðaliða innan
sókna í biskupsdæminu okkar til starfa.
Caritas um allan heim hvílir á djúpri skuldbindingu
okkar við félagslegt starf á kaþólskum grunni, byggt
á stoðum mannlegrar reisnar, samstöðu, nálægðar
og almannaheilla. Ég hlakka til að halda áfram að
þjóna þeim sem þurfa á því að halda fyrir hönd
biskupsdæmis okkar.
Mike Frigge, formaður Caritas Ísland

DÝRIDAGUR
Dýridagur, stórhátíð hins allra helgasta
líkama og blóðs Krists, var haldinn
sunnudaginn 19. júní sl.
Að venju var farin helgiganga með
altarissakramentið úr kirkjunni og
gengið með bænum og söngvum
hringinn í kringum Landakotstún og
aftur í kirkjuna.
Þrátt fyrir rigningu tók talsverður fjöldi
fólks þátt í göngunni.
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PAULINE MARIE JARICOT TEKIN Í
TÖLU BLESSAÐRA
Stofnandi Postullega félagsins til útbreiðslu
trúarinnar (Pontifical Mission Society for the
Propagation of the Faith), Pauline Marie Jaricot,
var tekin í hóp blessaðra sunnudaginn 22. maí, í
hátíðlegri messu sem haldin var í Lyon í
Frakklandi.
Luis Antonio Tagle kardínáli, formaður
Stjórnardeildar trúboðs, stýrði messunni en yfir
500 prestar voru viðstaddir messuna ásamt
biskupum.
Ásamt Metropolitan-erkibiskupnum í Lyon, Olivier
de Germay, bauð Tagle kardínáli ennfremur
velkomna 120 landsstjórnendur Postullegu
trúboðsfélaganna (PMS) sem komu til að sjá
stofnanda þeirra tekinn í tölu blessaðra. Reyndar
fór hið árlega aðalþing stjórnarmanna PMS, sem
venjulega er haldið á Ítalíu, fram í Lyon á þessu ári.
Í ræðu sinni sagði Tagle kardínáli við hina trúuðu:
„Pauline Jaricot var venjuleg kona sem elskaði Jesú
Krist og leyfði honum, Orði Guðs, að lifa, verka og
elska í sér og í gegnum sig. Við sjáum í henni
lifandi vitnisburð um kraft kærleikans til Jesú,
kærleika sem samsamast Jesú,“ sagði kardínálinn.
Jaricot var hlýðin Heilögum Anda, sem fyllti hana
af nýjum hugmyndum og frumkvæði til að breiða

út fagnaðarerindið og þjóna fátækum. Kardínálinn
benti á ótrúlega andlega innsýn hennar og
trúboðshæfileika og bætti við: „Heilagur Andi opnar
nýjar leiðir svo að orð og kærleikur Jesú geti náð til
fleira fólks. Í þessu fylgdi Jaricot hinni miklu andlegu
og félagslegu hefð kirkjunnar í Lyon,“ sagði hann.
Samfélagið í Lyon, undir forystu erkibiskupsins de
Germay, sýndi að það fagnaði upptöku hennar í hóp
blessaðra af heilum hug. Erkibiskupinn sagði að
Jaricot væri „íhugul og virk kona – allt á sama tíma."
Jaricot var auðug kona, sagði erkibiskup, „en að
lokum var hún fátæk, niðurlægð og gleymd,“ sagði
hann.
Jaricot lifði lífi sem var helgað útbreiðslu
fagnaðarerindisins og trúboðsfélögunum.
Einkunnarorðin „Ein bæn og einn eyrir fyrir
trúboðið“ („A Penny and A Prayer“) sýna í hnotskurn
líf hennar. Það er merkilegur vitnisburður um unga
konu sem stofnaði PMS á táningsaldri.
Bænirnar og framlögin sem Jaricot bað um til
trúboðsins voru afgerandi fyrir vöxt og þróun ýmissa
trúboðskirkna í Asíu, Afríku, Rómönsku Ameríku og
Kyrrahafi.
Postullega trúboðsfélagið var stofnað fyrir 200 árum
og styður verkefni kirkjunnar sem tengjast trúboði
með bæn, hvatningu og fjármunum.

missionordica.org
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ÚR SAFNAÐARLÍFINU
DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS

Fyrsta altarisganga
Sunnudaginn 22. maí 2022 gengu tíu börn til altaris í fyrsta sinn í Dómkirkju Krists konungs í Landakoti. Þau
eru hér á myndinni ásamt Angelicu J. D‘Silva (efst t.v.) sem kenndi börnunum, og Systur Vincy Joseph MC, sem
nú er farin til Armagh á Írlandi og séra Patrick Breen. Á myndinni eru, fremst f.v.: Carmelle Feliz Daomilas og
Tyler Örn Enriquez, efri röð f.v.: Ivy Hrönn Patagoc Sabanpan, Summer Rós Vergara Baldelovar, Jasmín Arya
Tangolamos, Kevin Brendia Bialobrzeski, Daniel Lorenzo Silva Eggertsson, Adam Gabriel Okhremchuk,
Branndon Jessie Trinidad og Jón Louie Freygang Thoroddsen.

Ferming
Sunnudaginn 15. maí 2022 meðtóku þessi börn fermingarsakramentið í Dómkirkju Krists konungs í Landakoti.
Piltar vinstra megin, fremsta röð f.v. : Lórenz Jade Ansano Ycot, Gabríel Ísak Rosento og Eddie Már Biscarra
Camins. Önnur röð f.v.: O‘sean Luque J. Bill Aaronsson, Elgar Óðinn Cairo, Rondell Ari Cairo Richardsson og
Daníel Alexander Okhremchuk. Efsta röð f.v.: Karl Noah Macalle Bondalo, Jesús Omar Moreno Monsalve og
Eiríkur Ari Sigurjónsson.
Stúlkur hægra megin, fremst f.v.: Nicole Rós Blance Rosento og Helena Líf Sigurðardóttir, önnur röð f.v.: Soffía
Arndís Berndsen, Silvia Freyja Di Russo, Ísabella Sif Ólafsdóttir og Czarina Jenessee Aldaca Baquerin, þriðja röð
f.v.: Shaina Rós Blance Rosento, Kristína María Paz Velasquez, Guðlaug Alexandra Esmeralda Snorradóttir og
Eianarose Hrund Teston Quiamco, efst f.v.: Anna Katarina Freygang Thoroddsen og Sóley Gudrun Gislason.
Á myndinni eru einnig Agnar Snorrason messuþjónn (efst t.v.), séra Patrick Breen, vinstra megin við David
biskup, og séra Jakob Rolland.
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PL: Od 30.04 -01.05 odbyły się rekolekcje dla
młodzieży przygotowującej do sakramentu
Bierzmowania. Brali w nich udział 38 osób.
To był czas wspólnej modlitwy i integracji.
EN: From April 30 to May 1, was meeting for
young people, who were preparing for
Confirmation. 38 people participated in
them. It was a time of prayer and
integration.

PL: W poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia
Justyna Rzotkiewicz po rocznym
przygotowaniu przyjęła Chrzest. Sakramentu
udzielał Biskup Dawid.
EN: On Easter Monday, April 18, Justyna
Rzotkiewicz was baptized after a year of
preparation. The sacrament was
administered by Bishop Dawid.

Fyrsta altarisganga á Hvolsvelli.

www.catholica.is
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8. maí var ferming
pólskumælandi barna í
Dómkirkju Krists
Konungs í Landakoti.

21. maí var fyrsta
altarisganga
pólskumælandi barna í
Dómkirkju Krists
Konungs í Landakoti.

MARÍUKIRKJA

Laugardaginn 30. apríl
2022 meðtóku 44
einstaklingar úr
Maríusókn í Breiðholti
fermingarsakramentið.
Vegna þessa mikla
fjölda fór athöfnin fram
í Dómkirkju Krists
konungs.
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Sunnudaginn 1. maí voru tíu
einstaklingar fermdir í
Þorlákskirkju í Þorlákshöfn.

Fjögur ung börn gengu einnig í
fyrsta sinn til altaris í sömu
messu í Þorlákskirkju.

Sunnudaginn 15. maí 2022 gengu
20 börn í fyrsta sinn til altaris í
Maríukirkju.

www.catholica.is
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KIRKJA HL. JÓHANNESAR PÁLS II, ÁSBRÚ

Sunnudaginn 29. maí 2022 gengu
tveir hópar barna til altaris í
fyrsta sinn við hátíðlega athöfn í
messu í Kirkju hl. Jóhannesar
Páls II í Ásbrú í Reykjanesbæ.
Fe Amor Parel Guðmundsson
(t.h.) var ásamt sr. Mikolaj
kennari barnanna.

Með börnunum á myndini eru
séra Mikolaj Kecik og systir
Ludmila Lewdorowicz.

FRÁ NORÐURLANDI

Á uppstigningardag, 26. maí
2022, fermdust 12 unglingar og
tveir fullorðnir í tveimur
athöfnum í Péturskirkju á
Akureyri. Hér sést annar hópanna
tveggja að fermingarmessu
lokinni.
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Hér er hinn hópurinn sem
fermdist síðdegis á
uppstigningardag 2022, fjórir
unglingar og tveir fullorðnir;
annar þeirra var um leið einnig
tekinn upp í kirkjuna.

Helgina 28. og 29. maí 2022 fóru
12 börn í tveim hópum frá
Akureyri, Dalvík og Laugum í
fyrsta skipti til altaris í
Péturskirkju á Akureyri.

Hér er seinni hópurinn sem gekk
í fyrsta skipti til altaris.
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FRÁ AUSTFJÖRÐUM
Þorlákssókn á Austfjörðum var
formlega stofnuð laugardaginn
28. júlí 2007 við hátíðlega athöfn,
og innsetning séra Davids Tencer
OFMCap. í embætti sóknarprests
fór samtímis fram í hinu nýja
klaustri Kapúsínamunka á
Kollaleiru í Reyðarfirði. Því
fögnum við nú í sumar 15 ára
afmæli sóknarinnar. Hér flytur
Jóhannes Gijsen
Reykjavíkurbiskup prédikun sína í
hátíðarmessunni.

Þorlákskirkjan nýja á Reyðarfirði
var vígð við hátíðlega athöfn á
þjóðhátíðardegi Íslendinga, þ. 17.
júní 2017. David B. Tencer
Reykjavíkurbiskup vígði kirkjuna
að viðstöddu fjölmenni.

ÞJÁLFUN Í VERND BARNA Í
REYKJAVÍKURBISKUPSDÆMI
Reykjavíkurbiskupsdæmi hélt áfram verndaráætlun
sinni í maí til að gera kirkjuna okkar að öruggum
stað fyrir alla. Eftir að barnaverndarnefnd
biskupsdæmisins hafði haldið fræðslufund eina
helgi í mars 2022 var nú ákveðið að halda
þjálfunarfund fyrir presta, systur, trúfræðendur og
annað starfsfólk kirkjunnar.
Björn Håkonsson, djákni frá Stokkhólmsbiskupsdæmi, dvaldi hjá okkur dagana 25. maí til 1.
júní til að aðstoða okkur við að ná markmiði okkar.
Þann 27. maí héldum við vinnustofu fyrir sóknirnar
á höfuðborgarsvæðinu: sóknum Krists konungs, hl.
Maríu, hl. Jósefs og hl. Jóhannesar Páls II. Þann 29.
maí heimsóttum við sókn hl. Frans í Stykkishólmi
og Péturssókn þann 30. maí til að vera með sömu
dagskrá fyrir starfsfólk okkar í þessum sóknum.
Þetta verkefni var stutt af Bonifatiuswerk og
viljum við þakka þeim fyrir að gera það mögulegt.
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SKÍRNIR

26.02.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Friðrik Theodór Wendel
f. Baldur Ingi Baldursson
Gerður Björk Wendel
26.02.2022 Dómkirkja Krists konungs
Marcel Markowski
f. Kamil Markowski
Karolina K. Kaluga
26.02.2022 Maríukirkja, Breiðholti
Mason Thien An Landayan
f. Ronald Raagas Landayan
Jenný Ngoc Anh Mánadóttir
05.03.2022 Dómkirkja Krists konungs
Alana Biernacki
f. Tomasz Biernacki
Anna Biernacka

Joaquín Gabríel Geraldez Mahilum var skírður í Dómkirkju Krists konungs 29.
apríl 2022. Hér er hann ásamt fjölskyldu sinni og prestinum, séra Mercurio Rivera.

05.12.2021 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Kacper Gniewomir Mroziński
f. Andrzej Mroziński
Monika Tesarska

16.01.2022 Corpus Christi-kapella,
Egilsstöðum
Angela Rós Gins
f. Jose Gins
Japsy Gins

05.12.2021 Þórshöfn
Lidia Krystyna Burba
f. Andrzej Zdzisław Burba
Maria Katarzyna Jankowska

22.01.2022 Dómkirkja Krists konungs
Michał Krzysztof Anioł
f. Roman Anioł
Paulina Anna Anioł

25.12.2021 Jóhannesarkirkja, Ísafirði
Alex Maksymilian Kluk
f. Daniel Kluk
Edyta Beata Kluk-Wawryca

29.01.2022 Maríukirkja, Breiðholti
Daniel Freyr Yongco Mayubay
f. Danlord Ragmat Mayubay
Jessa Mae Yongco

26.12.2021 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Julia Lena Bryła
f. Stefan Bryła
Daria Bryła

29.01.2022 Dómkirkja Krists konungs
Olivier Mateusz Orzechowski
f. Łukasz Orzechowski
Marzena Kozikowska

07.01.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Natas Motiejus Daveckas
f. Valdimaras Daveckas
Sandra Daveckienė
08.01.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Betty Marielle Castillo Felarca
f. Benedict Montalvo Felarca
Romylyn Patty F. Castillo
15.01.2022 Maríukirkja, Breiðholti
Alexander Gasiewski
f. Krzysztof Gasiewski
Klaudia K. Stefańska
15.01.2022 Péturskirkja, Akureyri
Zofia Orlińska
f. Damian Orliński
Magdalena Myszka

05.02.2022 Dómkirkja Krists konungs
Blanka Aniela Leszczyńska
f. Mirosław K. Usarek
Veronika K. Leszczyńska
12.02.2022 Dómkirkja Krists konungs
Sierra Alexandra Clogan
f. Thomas John Clogan II
Alexandra Renée Illes
19.02.2022 Dómkirkja Krists konungs
Kristian Filipp Sergeysson
f. Sergey Mogilev
Olesia Mogileva
25.02.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Mailen Sarai Caicedo Vivas
f. Jerson H. Farinango
Jessica D. Caicedo Vivas
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05.03.2022 Maríukirkja, Breiðholti
Lorenzo Þór Orbon Sæmundsson
f. Sæmundur Þór Þórðarson
Gehanara M. Orbon
12.03.2022 Maríukirkja, Breiðholti
Hubert Krzysztof Pożarycki
f. Hubert Karol Pożarycki
Emilia Pożarycka
12.03.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Vera Sofia Ignaciodóttir
f. Ignacio Edvard Mósesson
Júlía Sif Liljudóttir
19.03.2022 Dómkirkja Krists konungs
Noemi Białojan
f. Adam Białojan
Justyna Białojan
19.03.2022 Dómkirkja Krists konungs
Zofia Katarzyna Foryś
f. Patryk Krystian Foryś
Natalia Joanna Foryś
02.04.2022 Dómkirkja Krists konungs
Kaiser Tulagan Tamondong
f. Rolly Ignacio Tamondong
Marife Tulagan Tamondong
02.04.2022 Dalvík
Kiara Magda Perez Nuez
f. Jed Jovannie Cortez Nuez
Mikelyn Morales Perez
02.04.2022 Dómkirkja Krists konungs
Tómas Kári Daðason
f. Daði Rúnar Jónsson
Kolbrún Edda Haraldsdóttir
16.04.2022 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Agnar Kazimierz Dworak
f. Arkadiusz Dworak
Aneta Katarzyna Rusznica
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16.04.2022 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II, 29.04.2022 Dómkirkja Krists konungs
Ásbrú
Joaquín Gabríel Geraldez Mahilum
Cezary Zieliński
f. Cerwin Dolino Mahilum
f. Paweł Zieliński
Charlotte Geraldez Mahilum
Katarzyna Zawadzka
01.05.2022 Þorlákskirkja, Reyðarfirði
17.04.2022 Kirkja hl. Frans,
Kacper Antoni Zubel
Stykkishólmi
f. Filip Jonatan Zubel
Aleksander Antoni Przyborowski
Ewelina Natalia Spychała
f. Rafał Przyborowski
Paulina Irena Kapanke
06.05.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Xavier Freyr Doroziński
17.04.2022 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II, f. Hubert Doroziński
Ásbrú
Telma Karen Grímsdóttir
Debora Rut Socha
f. Michał Piotr Socha
14.05.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Lidia Maria Socha
Amelia Patrycja Kosidowska
f. Marek Dariusz Kosidowski
18.04.2022 Dómkirkja Krists konungs
Patrycja Halina Tokarska
Justyna Rzotkiewicz
f. Ireneusz Sadowski
20.05.2022 Dómkirkja Krists konungs
Beata Sadowska
Jeor Kaleb Pomera Ariem
f. Jerico Ariem
22.04.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Orchids Pomera
Lillý Ann Grönfeldt Óskarsdóttir
f. Óskar Bergmann Tómasson
21.05.2022 Dómkirkja Krists konungs
Anna María Grönfeldt
Alicja Kiełczykowska
f. Marcin Kiełczykowski
23.04.2022 Dómkirkja Krists konungs
Martyna Kiełczykowska
Alan Snarski
f. Mateusz Snarski
21.05.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Angelika Snarska
Auksė Sakalienė
f. Stanislovas Gintautas
23.04.2022 Maríukirkja, Breiðholti
Birutė Gintautienė
Henry Kristófer Gonzales
f. James Edmar Cabalquento
21.05.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Gonzales
Kristijana Kurenkova
Claire Cabunag Cabaluna
f. Nikolaj Kurenkov
Vita Kurenkova

21.05.2022 Dómkirkja Krists konungs
Mía Lovísa Tropp Ólafsdóttir
f. Ólafur Egill Jónsson
Katarina Troppová
21.05.2022 Maríukirkja, Breiðholti
Shane Champarlee
f. Tananet Champarlee
Sirithip Khamphamuang
28.05.2022 Dómkirkja Krists konungs
Daníel Máni Steinþórsson
f. Steinþór Arnarson
Ana Maria Iriarte Paredes
28.05.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Gabrielė Rimkutė
f. Vytautas Rimkus
Aistė Verbickaitė-Rimkuvienė
28.05.2022 Kirkja hl. Jóhannesar Páls II,
Ásbrú
Júlíus Ingi Maciejewski
f. Tomasz Maciejewski
Guðlaug Ósk Bragadóttir
28.05.2022 Dómkirkja Krists konungs
Petras Andrejaitis
f. Ricardas Andrejaitis
Weronika Goliszewska
29.05.2022 Jósefskirkja, Hafnarfirði
Domas Kacinskis
f. Donatas Kacinskis
Roberta Kacinskienė

Frá ferð
Teresusystra
með
skjólstæðingum
þeirra um
Suðurland 18.
júní.
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HEIMSÆSKULÝÐSDAGURINN Á
ÍSLANDI,REYKJAVÍK, 11.06.2022

Þann 11. júní 2022 hélt Reykjavíkurbiskupsdæmi æskulýðsdag sinn í sókn Krists
konungs í Reykjavík. 50 fermingarbörn og
ungt fólk komu saman ásamt 20
sjálfboðaliðum, prestum og systrum til að
halda upp á æskulýðsdaginn og vaxa saman í
trúnni.
Dagurinn hófst ingangsorðum Davíðs
biskups. Eftir það fengu unglingarnir
tækifæri til að hittast og spila leiki. Fyrir
hádegisverð var tilbeiðslustund og tækifæri
til að meðtaka skriftasakramentið. Eftir
hádegi voru síðan vinnuhópar með séra
Michel Remery, þar sem þau hlutu fræðslu
um hina heilögu og hvernig þau gætu orðið
það sjálf. Um kvöldið héldum við hátíðlega
messu og nutum kvölddagskrár með leikjum
og spurningakeppni um trúna.
Við viljum þakka öllum fyrir þátttökuna og
sérstaklega sjálfboðaliðum okkar fyrir
hjálpina, en þau voru:
Ania, Anna, Dominika, Agnar, Ólafur, Tor,
Kaspar og Daníel.

HEIMSÆSKULÝÐSDAGURINN Í LISSABON
Í PORTÚGAL, 1.-6. ÁGÚST 2023
Heimsæskulýðsdagurinn (World Youth
Day – WYD) er samkoma ungs fólks frá
öllum heimshornum með páfanum. Þetta
er líka pílagrímsferð, hátíð æskunnar,
tjáning alheimskirkjunnar og mikil stund
boðunarstarfs fyrir æskufólk í
heiminum. Þrátt fyrir að kaþólsk
sjálfsmynd þessarar samkomu sé
greinilega áberandi, opnar hún dyr
sínar fyrir öllum, sama hversu nálægt eða
fjarri kirkjunni fólk er.
Reykjavíkurbisksdæmi býður öllum
ungmennum á aldrinum 18 til 35 ára að
vera með okkur í pílagrímsferðinni frá 1. til
6. ágúst 2023. Við munum fljótlega birta nánari upplýsingar
um skráningu á vefsíðu okkar, catholica.is
Heimsæskulýðsdagurinn er skipulagður á 4 ára fresti, svo þið
skuluð ekki missa af tækifærinu til að taka þátt! Fyrir frekari
upplýsingar nú þegar – hafið þá samband í síma 552 5388 eða
sendið tölvupóst á ncm.ivan@gmail.com

www.catholica.is
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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

Miðvikudagur 29. júní
Pétursmessa og Páls
Stórhátíð
Messa kl. 8.00 og kl. 18.00.

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.

Miðvikudagur 20. júlí
Þorláksmessa á sumar
Stórhátíð
Messa kl. 8.00 og 18.00.

Skriftatímar
Á undan messu eða eftir
samkomulagi við prest.

Sunnudagur 26. júlí
Vígsludagur Dómkirkju
Krists konungs
Stórhátíð
Messur eins og á sunnudögum.

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

Uppnumningu Maríu meyjar til himna,
sem er venjulega er 15. ágúst, höldum við
sunnudaginn 14. ágúst.

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

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

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 18:30.
Skriftatímar
Á laugardögum kl. 17:10 til 17:50
í skriftastólnum. Einnig eftir
samkomulagi við prest.
Tilbeiðslutímar
Á fimmtudögum kl. 18:30 til 19:00
og á föstudögum kl. 17:00 til 18:00.
Kóræfingar
Kóræfingar liggja niðri yfir sumarmánuðina
en hefjast aftur í september Nánari
upplýsingar veitir organisti og kórstjóri,
Márton Wirth, í síma 626 9165.
Fermingarfræðsla
Fermingarfræðsla hefst aftur í september.
Upplýsingar í síma 552 5388 eða í
síma848 2655 (sr. Patrick).
Trúfræðslutímar
Upplýsingar í síma 552 5388.
Tímarnir hefjast á ný í byrjun
september 2022.
Sunnudagur 19. júní
Dýridagur
Stórhátíð hins alhelga
líkama og blóðs Krists.
Messur eins og á sunnudaögum
og að lokinni messunnni sem
hefst kl. 10.30 verður helgiganga
með altarissakramentið.
Föstudagur 24. júní
Alheilagt Hjarta Jesú
Stórhátíð
Messa kl. 8.00 og kl. 18.00.

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.
Enginn messa 10. júlí!
BORGARNES
Messa 2. sunnudag í mánuði kl. 16.00.
Messa 4. sunnudag í mánuði kl. 18.00.
Enginn Messa 10. júlí!
GRUNDARJÖRÐUR
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl. 15.00.
Enginn messa 3. júlí!
ÓLAFSVÍK
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl. 17.00.
Enginn messa 3. júlí!
STYKKISHÓLMUR
Messutímar
Alla sunnudaga kl. 10:00 og
á laugardögum kl. 18:30.
Frá mánudegi til fimmtudags kl. 9:00,
föstudögum kl. 18:30.
á laugardögum kl. 18:30.
Frá mánudegi til fimmtudags
kl. 9:00, föstudögum kl. 18:30.
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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.
Engin barnamessa í júní, júlí og ágúst.
Laugardaga kl. 15:00 á spænsku
og kl. 18:30 á ensku (sunnudagsmessur).
Virka daga kl. 6:30 f.h. 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 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.
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„Cenacle“ bænahópur –
Napoleon 562 4937.
MFCFFL – April – 567 6377.
Focolare – Smári 868 4394
eða Gina 855 2904
LMC – April – 567 6377.
NCW – Sr. Mikolaj – 618 5550.
„Stella Maris“ bænahópur –
Napoleon 562 4937.
Kennslutímar og
fermingarfræðsla
Þessi fræðsla hefst sunnudaginn
3./4. september 2022.
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.

Barnaskemmtun
Oratorium Jóhannes Páll II
Laugardaga kl. 15:00-19:00.
Síðasti dagurinn verður laugardagur
25. júní 2022.
Fyrsta Altarisganga I
Á laugardögum kl. 15:00-19:00.
Síðasti dagurinn verður
laugardagur 25. júní 2022.
Fyrsta Altarisganga II
Á laugardögum kl. 15:00-19:00.
Bænadagur og æfing fyrstu altarisgöngu
laugardagur 18. júní 2022, kl. 10:30.
Fyrsta altarisganga, messa
sunnudaginn 19. juní 2022 kl. 10:00.
Síðasti dagurinn verður
laugardagur 25. júní 2022.
Karmelklaustur
Ölduslóð, Hafnarfirði,
s. 555 0378, fax 555 0872.
Messutímar
Virka daga kl. 8:00, sunnudaga kl. 8:30.
Verið öll hjartanlega velkomin!

Hvolsvöllur
(Stórólfshvolskirkja)
Þriðja sunnudag í mánuði
kl. 17:00 á pólsku.

Kirkja hl. Jóhannesar Páls II
Keilisbraut 775, 262 Reykjanesbæ
Sóknarprestur: Séra Mikołaj Kecik,
s. 618 5550,
mikolaj.kecik@gmail.com

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
til sunnudags 19. júní.
Rósakransbæn
Á sunnudögum kl. 10:00.
Skriftatímar
Hálfri klukkustund fyrir messu
eða eftir samkomulagi við prest.

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

Péturskirkja 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.
Rósakransbæn kl. 17:30.
Hl. Messa kl. 18:00.

Upplýsingar eru birtar á
Fésbókarsíðunni „Vinafélags Riftúns“.

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

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

Messutímar
Alla sunnudaga kl. 10:30 á pólsku,
kl. 15.00 á íslensku
og alla aðra daga kl. 18.00.

Í Kapellu Karmelsytranna Álfabyggð 4
Mánudaga –
miðvikudaga kl. 06:45
Fimmtudaga kl. 18:00
Messur á Norðurlandi fyrir utan Akureyri
Þar eð margir eru að ferðast í sumar verða
messur á Norðurlandi fyrir utan Akureyri
tilkynntar með stuttum fyrirvara og eftir
samkomulagi við þau sem eru heima.
Reglulega messuhaldið hefst aftur næsta
haust.

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.

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

Jóhannesarkapella, Mjallargötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 3804
Séra Edwin Słuczan-Orkusz,
s. 456 3804 og 823 0082
ksedi70@mail.ru
isafjordur@yahoo.com

Barnafræðsla
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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).
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Tilbeiðsla altarissakramentis:
Á laugardögum frá
kl. 17:00 til 18:00.

Messað er í kirkjunni
síðasta sunnudag í hverjum mánuði,
kl. 12:00. Ekki í ágúst.

„Corpus Christi“ kapellan
á Egilsstöðum
Lagarási 18, 700 Egilsstaðir
Messutímar í kapellunni:
Á þriðjudögum: kl. 19:00
Innan skólaár
Á sunnudögum: kl. 17:00
(sunnudagsmessa á íslensku).

Messur á Djúpavogi
Messað er í Tryggvabúð
síðasta sunnudag í hverjum
mánuði kl. 18.00.
Ekki í júlí og í ágúst.

Kirkja hl. Jóhannessar M. Vianney
og hl. Fjölskyldu
áHöfn í Hornafirði,
Hafnargötu 40, 780 Höfn

Messur á Norðfirði
Messað er í Norðfjarðarkirkju
þriðja sunnudag í hverjum
mánuði kl. 17.00.
Ekki í ágúst.
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Messur á Raufarhöfn
Messað er í Raufarhafnarkirkju
fyrsta sunnudag í hverjum
mánuði kl. 12.00.
Ekki í ágúst.
Messur á Þórshöfn
Messað er í Þórshafnarkirkju
fyrsta sunnudag í hverjum
mánuði kl. 15.00.
Ekki í ágúst.
Messur á Vopnafirði
Messað er í Vopnafjarðarkirkju
fyrsta sunnudag í hverjum
mánuði kl. 18.00.
Ekki í ágúst.
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SÉRA RAFAŁ SIKORSKI OG SÉRA MILOSLAV KOŠČÁK, OFMCAP.
KVEÐJA ÍSLAND

Séra Rafal Sikorski.

Miloslav Koščák OFMCap.

Séra Rafal Sikorski, sem þjónað hefur hér á landi í sókn Krists konungs í Landakoti í næstum fjögur ár,
hefur snúið heim til Póllands á ný, til erkibiskupsdæmisins á Varsjá.
Í bréfi sem David biskup sendi séra Rafał af þessu tilefni, segir hann meðal annars:
„Kæri séra Rafał, í sambandi við komu þína til heimabiskupsdæmis þíns vildi ég nota tækifærið til að þakka
þér, ekki bara fyrir allt það sem þú hefur gert, og ekki bara fyrir fólkið sem þú þjónaðir, heldur fyrst og
fremst vegna þess góða fordæmis um líf kaþólsks prest, sem er svo augljóst.
Megi Kristur, Góði hirðirinn, hjálpa þér í nýjum áskorunum sem bíða þín í heimabiskupsdæmi þínu.
En þú veist að þú ert alltaf velkominn til okkar.“
Einnig kveður okkur séra Miloslav Koščák OFMCap., sem var aðstoðarprestur á Reyðafirði
í um það bil eitt ár. Hann snýr aftur til Slóvakíu.
Við þökkum þessum góðu prestum fyrir þjónustu þeirra hér á landi og biðjum þeim Guðs blessunar á nýjum
vettvangi.
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