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ÁVARP BISKUPS VIÐ UPPHAF NÝS SKÓLAÁRS, 2022-2023
Kæru unglingar, foreldrar, kennarar, kæru bræður og systur.
Sumarfríið leið svo hratt. Ekki er svo langt síðan að við hlökkuðum til að nota frjálsa daga til að hvílast eftir erfiða
vinnu, hvert á sínum stað og núna stöndum við frammi fyrir nýju skólaári og nýjum verkefnum sem bíða okkar.
Auðvitað hlökkum við til þeirra en samt finnum við að það er gott að byrja með blessun Guðs.
Margar kirkjuathafnir hefjast á orðunum: „Deus, in adjutorium meum inténde“ og svarið er „Domine, ad
adiuvandum me festina“ sem þýðir: „Guð, kom mér til hjálpar“ og svarið er: „Drottinn, skunda mér til bjargar.“
Byrjum nýtt skólaár á sama hátt. Byrjum það með orðunum „Guð, kom mér til hjálpar“ og biðjum innilega:
„Drottinn, skunda mér til bjargar.“
Biðjum það persónulega en biðjum það líka saman. Notum til þess þá venju að byrja með Veni Sanctiathöfn, biðjum Heilagan Anda að aðstoða alla sem taka þátt í kennslu hvort sem það eru nemendur, kennarar eða
trúfræðendur, að Heilagur Andi leiði alla á réttan veg.
Í öllum sóknarkirkjum okkar skulum við gera það eftir bæn að lokinni altarisgöngu 11. september svo að við
getum byrjað skólaárið 2022-2023 sameinuð eins og eitt biskupsdæmi og allir geta reiknað með fyrirbæn og
blessun minni. Ég bið ykkur innilega að gleyma ekki að biðja fyrir mér líka.
Ykkar biskup David
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FERMINGAR Í REYKJAVÍKURBISKUPSDÆMI 2023
DAVÍÐ B. TENCER OFMCAP., REYKJAVÍKURBISKUP
JÓHANNESARKAPELLA
ÍSAFJÖRÐUR

PÉTURSKIRKJA
AKUREYRI

Mjallargötu 9

Kirkjur

Eyrarlandsvegi 26

Dagsetning

ÞORLÁKSSÓKN
REYÐARFJÖRÐUR
Kollaleiru, 731

(Höfn)
Reyðarfjörður

(22.04.)
23.04.

Maríukirkja,
Breiðholti

29.04.

Selfoss

30.04.

Dómkirkja Krists
konungs, Landakoti

07.05., kl. 10.30 (á íslensku)
07.05., kl. 15.00 (á pólsku)

St. Jósefskirkja,
Hafnarfjörður

14.05., kl.10.30
14.05., kl. 15.00

Péturskirkja, Akureyri

Uppstigningardagur, 18.05.

Kirkja hl. Jóhannesar
Páls II, Ásbrú

20.05.

Stykkishólmur

21.05., kl. 12.00

Patreksfjörður

27.05.

Ísafjörður

28.05.

HL. FRANS FRÁ ASSISI
STYKKISHÓLMUR
Austurgötu 7

DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS
REYKJAVÍK
Túngata 13

MARÍUKIRKJA
BREIÐHOLT, REYKJAVIK
HL. JÓSEFSKIRKJA
HAFNARFJÖRÐUR

Raufarseli 4

Jófríðarstöðum

KIRKJA JÓHANNESAR PÁLS II
ÁSBRÚ/KEFLAVIK
Keilisbraut 775

MONSIGNOR JAKOB
ROLLAND
Við messu í Dómkirkju Krists konungs í Reykjavík
sunnudaginn 17. júlí 2022 fékk séra Jakob Rolland,
kanslari kirkjunnar og prestur hér á landi um áratuga
skeið, afhent skjal frá páfastóli um að hann mætti nú
bera titilinn „monsignor“, sem er sérstakur
heiðurstitill sem veittur er kaþólskum prestum eftir
langa og dygga þjónustu, og aðeins þeim sem náð
hafa 65 ára aldri.
Staðgengill sendiherra („chargé d‘affaires“) Páfastóls
í Stokkhólmi kom hingað sérstaklega af þessu tilefni
og afhenti skjalið séra Jakobi í messunni. Við óskum
monsignor Jakobi hjartanlega til hamingju með þann
heiður sem honum hefur nú verið sýndur.
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NÝ RÁÐGJAFANEFND BISKUPSDÆMISINS,
„CONSILIUM CONSULTORES“
Biskup David þakkaði öllum sem þjónað hafa í
Ráðgjafanefndinni Consilium Consultores sem er
æðsta ráðgjafanefnd biskupsdæmisins.
Þá hefur biskup tilnefnt nýtt ráð og í því eru
monsignor Patrick Breen, staðgengill biskups,
monsignor Jakob Rolland, kanslari biskupsdæmisins,
sér Mikołaj Kecik, sóknarprestur í sókn heilags
Jóhannesar Páls II í Ásbrú, sr. Edwin Słuczan-

Orkusz, sóknarprestur í sókn hl. Jóhannesar postula
á Ísafirði, séra Mercurio Rivera III, aðstoðarprestur í
Maríukirkju í Breiðholti, og bróðir Pétur Fintor,
yfirmaður Kapúsínaklaustursins á Reyðarfirði.
Við þökkum fyrrum meðlimum ráðsins fyrir alla
þjónustu þeirra fyrir kirkjuna og biskupsdæmið og
biðjum fyrir hinum nýju meðlimum, að þeir geti í ljósi
Heilags Anda fundið bestu ráðin fyrir okkur öll.

HEIMSTRÚBOÐSDAGUR – SÖFNUN FYRIR MISSIO
SUNNUDAGURINN 23. OKTÓBER 2022:
Heimstrúboðsdagurinn er eini sunnudagur ársins
þegar öll heimskirkjan kemur saman til að styðja
trúboðið. Það er árleg áskorun hins heilags föður
um andlegan og fjárhagslegan stuðning svo
lífgefandi starf hins erlendra trúboðs og trúboða
geti haldið áfram.
Allar gjafir og framlög sem gefin eru þennan
sunnudag verða hluti af Samstöðusjóði hins heilaga
föður. Þessi sjóður er líflína fyrir hið erfiða trúboð
og samfélög í yfir 1100 trúboðsbiskupsdæmum um
allan heim. Með söfnuninni styðjum við samfélög
með því að byggja skóla, kirkjur, sjúkrahús og
félagsmiðstöðvar; menntun verðandi presta og

systra og trúfræðinga; styðjum trúboðsverkefni
sem sinna umönnun og annast velferð barna með
því að bjóða upp á athvörf, heilsugæslu, menntun
og von um betri framtíð.
Missio Nordica er útibú trúboðsfélaga Páfastóls
sem ber ábyrgð á trúboðsstarfi á Norðurlöndum.
Til að læra meira um það og styðja það getið þið
heimsótt missionordica.org Þið getið styrkt okkur
með bænum og framlögum á eftirfarandi

bankareikning: 0513-14-402966
kennitala: 680169-4629.

missionordica.org
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SÝNÓDU- OG SAMRÁÐSFERLIÐ
Upphaf ferðar okkar í sýnódu- og samráðsferlinu fór
fram í samræmi við ákall Frans páfa um að við
skyldum safnast saman og hlusta hvert á annað í
októbermánuði árið 2021. Það var síðar stutt með
tveimur postullegum bréfum, öðru frá Norræna
biskuparáðinu og hitt var postullegt bréf Davids
Tencers OFM, biskups Reykjavíkurbiskupsdæmis.
Bæði bréfin og boðunin til sýnódunnar voru síðan
lesin opinskátt og rædd í öllum sóknum næstu
vikurnar á eftir. Við buðum öllum trúuðum að koma
saman og héldum allar samkomur í sóknunum frá
nóvember til desember, þar sem flestir eru viljugri til
að safnast saman á aðventu og jólatíma. Einnig var
lesin „Bæn samráðsferlisins“ í hverri messu til að
tendra trúareld meðal hinna trúuðu og auðvelda
þeim að taka þátt sannleikanum samkvæmt og
opinskátt.
Biskupinn hefur alltaf minnt prestana á, nánast á
öllum prestafundum, að hlusta vel á raddir hinna

trúuðu, hvort sem það er í andlegum samræðum við
samfélagið eða yfir kaffibolla. Þrátt fyrir að Covidtakmarkanir hafi hindrað alla við að safnast saman í
stórum hópum, tókst fyrir atbeina sóknarprestanna
að koma á ýmsum samkomum hvort sem það var á
netinu, með ZOOM fundum eða með bréflegum
könnunum. Allt var það gert, að sjálfsögðu, í
samræmi við borgaralegar skyldur og
heilbrigðisreglur sem yfirvöld höfðu sett.
Biskupsdæmið lauk staðbundnu samráði í dymbilviku
í olíumessu með endurnýjun prestheitanna í
Dómkirkju Krists konungs í Reykjavík.
Þetta hefur verið gott og frjósamt ferðalag. Þátttakan
birtist kannski ekki hjá eins mörgum og við hefðum
óskað vegna samskiptareglna Covid, en hún var mjög
fjölbreytt og úrval fulltrúa gott. Samkvæmt þjóðskrá
árið 2020 eru 14.632 kaþólskir á Íslandi. Það er
tæplega 4,2% af heildaríbúafjölda, sem er nú 345.393.
Kaþólskir eru ört vaxandi minnihlutahópur í landinu
vegna innflytjenda. Þeim þjóna 15 prestar, 1 djákni og

38 reglusystur í 8 sóknum. Fyrir utan prestastéttina
og reglusamfélögin hefur talsverður fjöldi leikmanna,
eða 297 talsins, tekið virkan þátt í sýnódu- og
samráðferli okkar. Þau eru skipuð börnum sem
undirbúa fyrstu altarisgöngu (börn á aldrinum sjö til
átta ára), þeim sem undirbúa meðtöku
fermingarsakramentis (á aldrinum tólf til þrettán
ára), ungmennum og ungu fagfólki, fjölskyldum,
hjónum og eftirlaunaþegum. Helmingur þeirra sem
tóku þátt í þessu ferðalagi trúar sinnar hafa verið í
kirkjunni í meira en tíu ár eða jafnvel lengur og sumir
allt að 30 ár og hinn helmingurinn hefur verið þar á
bilinu eitt til 10 ár. Tæplega 90% svarenda eru af
erlendum uppruna. Þeir eru flestir skipaðir
Pólverjum, Filippseyingum, Suður-Ameríkubúum og
öðrum kaþólskum frá meginlandi Evrópu.
Biskupsdæmið er þakklátt fyrir þann stuðning og þá
þátttöku sem hinir trúuðu hafa veitt í
samráðsferlinu. Þetta eru helstu málefnin sem komið
hafa fram í samráðsferlinu:

1. Biskupsdæmi okkar er samfélag trúaðra sem eru að
mestu útlendingar en er traustlega sameinað í einni
trú og bundin af kærleikanum sem Jesús Kristur
kenndi.
2. Heilög evkaristía og sakramentin eru griðastaður
andlegrar næringar frammi fyrir sterkum áhrifum
veraldarvæðingar.
3. Að á fólk sé hlustað og að það deili lífsreynslu
sinni eru nauðsynleg einkenni kirkju sem stuðlar að
hreinskilni og gagnsæi til að mynda náið samfélag
sem fjölskylda. Við söfnumst ekki bara saman til að
hlýða messu á sunnudögum heldur höldum við hana
hátíðlega sameiginlega.
4. Mikil áhersla er lögð á virka þátttöku og að
tilheyra samfélagi sem biður í lofgjörð saman;
breytileg tungumál trúaðra, helgisiða- og
tónlistarþjónustu og þátttöku leikmanna í sóknarlífi
eða safnaðarráðum.
5. Samkirkjuleg og bróðurleg eða félagsleg umönnun
nauðstaddra.
Sr. Mercurio Rivera III
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POZNAJĄ, ŻEŚCIE
UCZNIAMI MOIMI…

JOANNA KAPUŚCIK
Sezon urlopowy dobiega końca. Powoli wracamy do
codzienności - dzieci i młodzież do szkoły, dorośli
do życia zawodowego. Z perspektywy emigranta
wakacje oznaczają często oderwanie się od miejsca
pracy i zamieszkania na rzecz pobytu w Ojczyźnie.
Mimo, iż powinien być to czas odpoczynku i
regeneracji często rozpoczynamy go z napiętym
grafikiem, którego główne punkty to: odwiedziny
rodziny i znajomych, badania lekarskie i mniej lub
bardziej potrzebne zakupy. Oderwani od swojej
pracy stajemy się świadkami zmagań o chleb
powszedni naszych bliskich. Stajemy oko w oko z ich
problemami. A czasy trzeba przyznać nie są łatwe.
Jeszcze nie tak dawno temu paraliżował nas strach
przed nowym wirusem, dziś przeraża widmo wojny i
jej konsekwencje, których już w pewnym stopniu
doświadczamy.

Powołaniem każdego z nas nie jest sama deklaracja
bycia katolikiem, ale przynoszenie owocu z życia
wiarą: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i
owoc przynosili” (J 15,16). Jezus wzywa byśmy szli,
rozwijali się i przyprowadzali do Niego naszych
bliźnich.
Realizacja
tego
zadania
wymaga
przygotowania, o którym wspomina św. Paweł w
Liście do Efezjan: „weźcie na siebie pełną zbroję
Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i
ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do
walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i
oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a
obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny
o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako
tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie
rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm
zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród
wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej
sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6, 13-18).
Zostaliśmy posłani do tego by nieść Dobrą Nowinę i
to bez względu na czasy, w których żyjemy: „Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu” (Mk 16, 15), ale wystarczy posłuchać
Jezusowej opowieści o siewcy aby przekonać się, że
same słowa niekiedy nie wystarczą, gdyż to czy ktoś
je przyjmie, zachowa i będzie wypełniał zależy od
jego serca - tego czy jest ono jak gleba skalista,
porosła cierniami czy też żyzna.Dlatego tak ważne są
czyny, świadectwo życia, wynikające z przyjęcia
Słowa Bożego i wprowadzenia go w codzienność.
Serce żyzne, to takie które kocha Boga i bliźniego, a
jak mówi Jezus: „Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali” (J 13, 35). Niech ten rozpoczynający się
nowy rok szkolny będzie dla nas wszystkich
zaproszeniem to stawania się uczniami Jezusa a
wówczas On uzdolni nas do dawania świadectwa z
życia wiarą.

Ciągłe
zmagania
z
niełatwą
codziennością,
niepewność jutra sprawiają, że człowiek często
kwestionuje realną obecność Boga i jego troskę o
stworzony świat. Napotykamy nie tylko ludzi
radosnych, okazujących życzliwość, ale i takich,
których przygniata frustracja, cierpienie a nawet
brak nadziei. Wielu odwraca się od Stwórcy,
krytykując Kościół i obłudę ludzi określających się
jako chrześcijanie. Człowiek, który znajdzie się w
takim epicentrum wątpliwości, strachu, wrogości czy
braku nadziei, odczuwa jakby tracił grunt pod
nogami. Gdy wszyscy wokół wątpią i atakują, ciężko
też ostać się samemu. Dlatego warto zawołać do
Jezusa za św. Piotrem: „Panie, ratuj mnie!” (Mt 14, 30)
albo za ojcem syna chorego na epilepsję: „zaradź
memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24), bo jak powiedział
Chrystus: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci,
którzy się źle mają” (Łk 5,31).
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FRÁ HEIMSKIRKJUNNI
HEIMSÓKN PÁFA TIL KASAKSTAN MIKILVÆG FYRIR
KAÞÓLSKT FÓLK Í RÚSSLANDI, SEGIR PEZZI ERKIBISKUP
Erkibiskupinn í biskupsdæmi heilagrar Guðsmóður í
Moskvu segir að sérstök pílagrímsferð skipulögð af
erkibiskupsdæmi hans fyrir komandi heimsókn Frans
páfa til Nur-Sultan, muni sýna ástúð og tryggð
kaþólskra Rússa við hinn heilaga föður.
Erkibiskupsdæmi heilagrar Guðsmóður í Moskvu
skipuleggur sérstaka pílagrímsferð í tilefni af
postullegri heimsókn Frans páfa til Kasakstan, sem
fer fram dagana 13.-15. september 2022.

Kaþólskir Rússar elska páfann
Paolo Pezzi erkibiskup heilagrar Guðsmóður í
Moskvu, sagði í viðtali við Vatíkan News að
pílagrímsferðin væri mjög mikilvæg.
„Ferðalag páfans er mjög mikilvægt fyrir rússneskt
fólk sem játar kaþólska trú. Fyrst og fremst vegna
þess að við vitum ekki hvort og hvenær hann mun
geta komið og heimsótt okkur, og Kasakstan er
næsta land (við Rússland). Þetta er því frábært
tækifæri fyrir okkur.“
Að sögn Pezzi erkibiskups býður pílagrímsferðin upp
á tækifæri fyrir kaþólska í Rússlandi til að „tjá Frans
páfa trúfesti og ástúð“, með því að hitta hann
persónulega, vegna þess að þeir „elska páfann“.

BÆNAREFNI PÁFA
ÁGÚST - NÓVEMBER 2022
ÁGÚST
Fyrir litlum fyrirtækjum
Við biðjum fyrir litlum og meðalstórum
fyrirtækjum, að þau megi finna leiðir til að lifa af í
miðri þeirri efnahagslegu og félagslegu kreppu sem
nú ríkir, og haldi áfram að þjóna samfélagi sínu.
SEPTEMBER

Paolo Pezzi, erkibiskup í
biskupsdæmi heilagrar
Guðsmóður í Moskvu.

Vottur um samstöðu
Undir kjörorðinu „Við erum vottar einingar“ hefst
pílagrímsferðin í höfuðborg Rússlands 12. september
og lýkur í borginni Omsk í Síberíu áður en haldið er
til Karaganda í Kasakstan daginn eftir, 13. september.
Þaðan munu pílagrímarnir fara til Karlag, eins
stærsta gúlags Sovétríkjanna, samkvæmt dagskránni
sem birt er á vefsíðu erkibiskupsdæmisins, þar sem
tugþúsundir fanga létu lífið á árunum 1930 til 1960.
Það var píslarvættisstaður fyrir marga kristna menn,
þar á meðal Rússa.
Þann 14. september mun hópurinn halda áfram til
höfuðborgarinnar Nur-Sultan í Kasakstan til að sækja
heilaga messu sem Frans páfi syngur á „Exposvæðinu“. Heimferðin til Moskvu hefst 15. september.

Fyrir afnámi dauðarefsinga
Við biðjum þess að dauðarefsingar verði löglega
afnumdar í öllum löndum vegna þess að þær skaða
virðingu sérhverrar persónu.
OKTÓBER
Fyrir kirkju sem er öllum opin
Við biðjum fyrir kirkju sem trúfastlega og hugrökk
boðar fagnaðarerindið, kirkju sem byggir á
samstöðu og er samfélag þar sem allir eru
velkomnir og ræða saman.
NÓVEMBER
Fyrir þjáðum börnum
Við biðjum fyrir þeim sem þjást, sérstaklega
heimilislausum börnum, munaðarlausum börnum
og fórnarlömbum hernaðarátaka:
Að þau fái aðgang að menntun og tækifæri til að
upplifa ástúð í fjölskyldu.
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TRÚFRÆÐSLA Í VETURINN 2022–2023
Trúfræðsla í Dómkirkju Krists konungs hefst sunnudaginn 11. september 2022.
Öll börn og ungmenni eru boðin hjartanlega velkomin!
Í vetur ætlum við að fræðast um kaþólska trú, kynnast nýjum félögum og eiga saman skemmtilegar stundir.
Kverkennslan verður alla sunnudaga eftir messuna sem hefst klukkan hálf ellefu. Kennt verður i
Landakotsskóla:
3-6 ára börn. Trúfræðsla Góða hirðisins.
7-8-9 ára börn sem hafa ekki meðtekið altarissakramentið.
9-12 ára börn sem hafa gengið til altaris.
Heilög messa er kl. 10:30-11:30 og að henni lokinni hefst kverkennslan.
Fermingarfræðsla 2022-2023
Fermingarfræðsla verður einnig á sunnudögum eftir 10:30 messuna og fer fram í Landakotsskóla.
Fermingarfræðslan hefst sunnudaginn 11. september í framhaldi af 10:30 messunni.
Trúfræðsla á pólsku
Vinsamlega hafi samband við eftirfarandi varðandi trúfræðslu á pólsku:
Systir Beata, s. 783 7095 (vegna fyrstu altarisgöngu).
Systir Adriana, s. 776 4553 (vegna fermingarfræðslu).
Systir Ludmiła, s. 787 4553 (trúfræðsla fullorðinna).
Við hlökkum mikið til að sjá ykkur!

Kverkennslutímarnir í Maríusókninni 2022 - 2023
Kennslutímarnir hefjast 3. og 4. sept.Í Reykjavík bjóðum við eftirfarandi kverkennslu fyrir börn:
3 - 6 ára börn - á sunnudögum - kennslustund kl. 11:00 til 12:00 í safnaðarheimilinu við Raufarsel 8 messa kl. 12:15 til 13:00.
7 - 8 ára börn (fyrsta altarisganga) - á sunnudögum - kennslustund kl. 10:30 til 12:00 - í
safnaðarheimilinu við Raufarsel 8 og messa kl. 12:15 til 13:00.
9 - 11 ára börn (búin með 1.altarisgöngu) -á laugardögum - kennslustund kl. 11:00 til 12:00 - í
safnaðarheimilinu og messa með fjölskyldunni.
Paolo Pezzi, erkibiskup í
biskupsdæmi
heilagrar
börn
(fermingarhópur
Guðsmóður í Moskvu.

12 - 14 ára
(April)) - á laugardögum - kennslustund kl. 17:00 til 18:15 - í
safnaðarheimilinu við Raufarsel 8 og messa kl. 18:30 til 19:20.
12 - 14 ára börn (fermingarhópur (Sr. D)) - á sunnudögum - kennslustund kl. 9:30 til 10:45 - í
safnaðarheimilinu við Raufarsel 8 - messa kl. 11:00 til 11:50.
12 - 14 ára börn (fermingarhópur (Mike))- á sunnudögum - kennslustund kl. 10:45 til 12:00 - í
Hjallasel 14 - farið inn um bakdyrnar
- messa kl. 12:15 til 13:00.
Eftir hverja kverkennslustund eiga börnin að mæta alltaf í sunnudagsmessu.
***Fermingarfæðslan í Maríusókninni er ætluð unglingum á aldursbilinu 12–14 ára og er tveggja ára
námskeið. Það er að segja þeir sem eru í 8. og 7. bekk grunnskólans. Við minnum á að mikilvægt er að
börnin mæti vel.
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Á Selfossi bjóðum við eftirfarandi kverkennslu fyrir börn:
7 - 14 ára börn - sunnudagur - kennslustund á íslensku frá 16:50 - 18:00 - Smáratún 12 - messa frá 16:00 16:50.
Dla dzieci mieszkających w Selfoss, Þorlákshöfn i okolicach, Beata Jónsdóttir poprowadzi lekcje katechizmu w
języku polskim. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Beatą pod numerem 8476355. Beata odbędzie spotkanie
dla rodziców tych dzieci w Smáratún 12, 18 września 2022 r. o godzinie 17:00.
Dla dzieci mieszkających w Hella, Hvolsvöllur i Vík s. Ludmiła poprowadzi lekcje katechizmu w języku polskim
- z wykorzystaniem Zooma. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Siostrą pod numerem 7874553.
Börnin eiga að mæta alltaf í sunnudagsmessu.
Við minnum á að mikilvægt er að börnin mæti vel.
Fermingarmessan í Maríukirkju - laugardaginn 29. apríl 2023 kl. 14:00.
Fyrsta altarisganga í Maríukirkju - sunnudagur 14. maí 2023 kl. 12:15.

Trúfræðsla á Norðurlandi 2022-2023
Trúfræðsla barna og fermingarfræðsla
hefst seinnipartinn í september.
Vinsaml egast fylgist með uppfærðum tilkynningum í tölvupósti, messenger eða facebook.
Á Akureyri
Fimmtudaga kl. 16.30
Framhaldsfræðsla 10 ára – umsjón sr. Jürgen
Föstudaga kl. 16.30
Framhaldsfræðsla 9 ára – umsjón: Systir M. Selestína.
Framhaldsfræðsla 11-12 ára – umsjón: sr. Jürgen.
Laugardaga kl. 17.00
Fyrsta altarisganga 1. ár, lýkur með messu í Péturskirkju kl. 18.00 – umsjón: systir Marcelina.
Fyrsta altarisganga 2. ár, lýkur með messu í Péturskirkju kl. 18.00 – umsjón: systir Selestína.
Á Dalvík
Á laugardögum kl. 9.30 í sambandi við trúfræðslu barna frá og með 24. september.
Messur á sunnudögum í september eru tilkynntar með stuttum fyrirvara.
Stefnt er að því að fyrsta altarisganga barna sem búa á Norðurlandi eystra fer fram í tveim messum helgina
20./21. maí 2023. Fermingin verður fimmtudaginn 18. maí 2023 (uppstigningardag), kl. 11.00.
Systir M. Selestína sér um fjarkennslu einnig í gegnum tölvu fyrir börn og unglinga sem búa á Húsavík,
Siglufirði, Sauðárkróki, Blönduósi og Skagaströnd. Fyrsta altarisganga barna sem búa á Norðurlandi vestra fer
fram eftir samkomulagi næsta vor í Blönduósskirkju.

St. Jósefskirkja, Hafnarfirði
Barna- og fermingarfræðsla
Allar upplýsingar um trúfræðsluna 2022-23 verða veittar á eftirfarandi fundum með foreldrum:
Fyrsta altarisganga I. Frá septembermánuði 2017 stendur trúfræðslan fyrir fyrstu altarisgöngu í St.
Jósefskirkju yfir í tvö ár og er ætluð 7 ára börnum, þ.e. þeim sem eru í öðrum bekk í skólanum. Þessi hópur fer í
fyrsta sinn til altaris árið 2024. Á laugardaginn 10. september byrjum við að mæta í St. Jósefskirkju á
laugardögum frá kl. 15:00.
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Fyrsta altarisganga II. Þessi fræðsla er ætluð 8 ára börnum, þ.e. þeim sem eru í þriðja bekk í skólanum. Þessi
hópur fer í fyrsta sinn til altaris árið 2023. Á laugardaginn 10. september byrjum við að mæta í St. Jósefskirkju á
laugardögum frá kl. 15:00.
Foreldrafundur: Að lokinni messunni kl. 17:30 laugardaginn 27. ágúst 2022.
Pre – Trúfræðsla. Þessi hópur er ætlaður 5 og 6 ára börnum. Á miðvikudaginn 7. september byrjum við að mæta
í St. Jósefskirkju á miðvikudögum frá kl. 16:30 til 17:15.
Oratoriu-hópur hl. Jóhannesar Páls II og Þrautseigjuhópurinn. Þessi hópur er ætlaður börnum sem hafa
þegar gengið til altaris, þ.e. 9-10 til 11 ára gömlum. Á laugardaginn 10. september byrjum við að mæta í St.
Jósefskirkju á laugardögum frá kl. 15:00.
Foreldrafundur: Að lokinni messunni kl. 17:30 laugardaginn 3. september 2022.
Ferming I. Frá septembermánuði 2017 stendur fermingarfræðslan í St. Jósefskirkju yfir í tvö ár og er ætluð 1213 ára börnum, þ.e. þeim sem eru í 7. bekk í skólanum. Þessi hópur tekur við fermingarsakramentinu árið 2024.
Á laugardaginn 10. september byrjum við að mæta í St. Jósefskirkju á laugardögum frá kl. 17:30 til 19:30.
Ferming II. Þessi fræðsla er ætluð 13-14 ára börnum, þ.e. þeim sem eru í 8. bekk í skólanum. Þessi hópur tekur
við fermingarsakramentinu árið 2023. Á sunnudaginn 4. september byrjum við að mæta í St. Jósefskirkju á
sunnudögum frá kl. 11:30 til 12:15.
Foreldrafundur: Að lokinni messunni kl. 10:30 sunnudaginn 28. ágúst 2022.
Frekari upplýsingar veita séra Horacio (s. 555 7010 eða 697 8471)
Netfang: josefskirkja@gmail.com

Kirkja Jóhannesar Páls II, Ásbrú
Upplýsingar veitir séra Mikołaj Kecik, sími 618 5550, mikolaj.kecik@gmail.com

Stykkishólmur
Trúfræðsla veturinn 2022-2023
STYKKISHÓLMUR
Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins verður sunnudaginn 4. september eftir messu.
AKRANES
Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins verður sunnudaginn 11. september eftir messu.
BORGARNES
Messa 2. og 4. sunnudag í mánuði kl. 18:00
Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins verður sunnudaginn 11. september eftir messu.
GRUNDARJÖRÐUR
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl. 15:00 Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins verður sunnudaginn
4. september eftir messu.
ÓLAFSVÍK
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl. 17:00. Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins sunnudagur 4. september
eftir messu.

Austfirðir
Trúfræðsla byrjar í septembermánuði 2022 eftir samkomulagi við presta.

Kirkja Jóhannesar skírara, Ísafirði
Upplýsingar veitir séra Séra Edwin Słuczan-Orkusz, s. 456 3804 og 823 0082, ksedi70@mail.ru,
isafjordur@yahoo.com
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ÚR SAFNAÐARLÍFINU
ST. JÓSEFSKIRKJA, HAFNARFIRÐI
Vorferð fermingarbarna frá Hafnarfirði
Á sumardaginn fyrsta, þann 21. apríl sl. héldu ungmenni úr fermingarfræðslu hóp I og II í St. Jósefskirkju í
ævintýraferð um Snæfellsnes.
Ferðin hófst kl. 8 um morguninn með bæn í kirkjunni okkar og upplýsingum um hvað í vændum væri. Ferðin var
vel skipulögð og dagskráin spennandi. Það voru því 23 spenntir nemendur ásamt nokkrum foreldrum og
aðstoðarfólki sem héldu út í þennan fyrsta morgun sumarsins. Fyrsta stopp ferðarinnar var í Borgarnesi en
þaðan var síðan haldið á Hákarlasafnið. Það ríkti gleði í hópnum þegar hann fékk fræðslu um hákarlaveiðar
íslendinga á árum áður og að lokum fékk hópurinn að gæða sér á hákarli. Margir brögðuðu á þessum undarlega
lyktandi en holla bita en hákarlar geta orðið allt að 500 ára gamlir og kjöt þeirra er sneisafullt af
næringarefnum.
Næst var síðan haldið að Kirkjufelli og hópurinn skoðaði Kirkjufellsfoss og eitt af þekktari fjöllum Íslands,
Kirkjufell. Næst var haldið til Ólafsvíkur og snætt nesti við sjóinn í blíðskaparveðri. Að því loknu hélt hópurinn
að Djúpalóni og létu sumir sig hafa það að vaða örlítið í sjóinn og ríkti mikil stemning á þessum fallega stað. Að
því loknu var farið til Maríulindar þar sem hópurinn bað Rósakransbæn saman og átti fallega stund.
Að lokum var haldið að Rauðfeldsgjá þar sem þessi duglegu ungmenni og prestar okkar létu sig ekki muna um
að ganga að og hverfa síðan sjónum inn í gjána og klifra upp kaðal meðal annars og fá yfir sig ískalt bergvatn.
Það voru því rennblautir, þreyttir en ánægðir ferðalangar sem snéru aftur úr þessari frábæru ævintýraferð sem
var svo snilldarlega skipulögð af fararstjórunum þeim Sr. Horacio og Sr. Juan Carlos.
Þegar hópurinn kom að lokum heim í St. Jósefskirkju biðu rjúkandi pizzur, súpa og brosandi systur eftir
ungmennunum sem voru eins og gefur að skilja mjög hungruð eftir erilsaman og skemmtilegan dag.
Unnur Guðný María Gunnarsdóttir
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Ferð með fermingarhópunum úr Hafnarfirði
Þann 26. maí, á uppstigningardag, fórum við með hópi fermingarbarna okkar í ferð um Suðurnes. Unga fólkið
fékk að skoða ströndina í kringum Keflavík. Einnig fórum við í heimsókn í sókn Jóhannesar Páls II á Ásbrú. Séra
Mikołaj sýndi unga fólkinu helgar minjar heilags Jóhannesar Páls II og útskýrði myndirnar sem finnast í
kirkjunni. Unglingarnir fengu tækifæri til skrifta. Eftir heimkomuna til Hafnarfjarðar borðuðum við pizzur og
sýndum kvikmynd um æskulýðsdaginn í Reykjavíkurprófastsdæmi og buðum unglingunum á næsta æskulýðsdag
í Landakoti sem haldinn var laugardaginn 11. júní.

FRÁ AUSTFJÖRÐUM

GUÐSÞJÓNUSTA
við rústir klausturkirkjunnar á Skriðu
sunnudaginn 21. ágúst 2022
Prestar: Kristín Þórunn Tómasdóttir,
prestur í Valþjófsstaðarprestakalli hinu
forna, Peter Kováčik Ofm Cap, prestur
kaþósku kirkjunnar á Austurlandi
Solveig Lára Guðmundsdóttir,
Hólabiskup
Organisti: Jón Ólafur Sigurðsson
Meðhjálpari: Friðrik Ingi Ingólfsson
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FRÁ STYKKISHÓLMI
Í vor gengu til altaris í fyrsta skipti 7 krakkar frá okkar sókn.
Gabriel Leper, Jakub Leper, Lena Kluziak frá Akranesi; Szymon Henryk Suchecki frá Borgarnesi; Kacper
Bielevicius frá Grundarfirði; Jakub Kwiatkowski frá Ólafsvík og Wojciech Ryszard Kowalski frá Stykkishólmi.
Við skulum biðja fyrir þeim og fjölskyldum þeirra, svo að Jesús megi alltaf vera miðpunktur lífs þeirra.
W ubiegłą niedzielę siedmioro dzieci z naszej parafii przystąpiło do pierwszej komunii.
Gabriel Leper, Jakub Leper, Lena Kluziak z Akranes; Szymon Henryk Suchecki z Borgarnes; Kacper Bielevicius
z Grundarfjörður; Jakub Kwiatkowski z Ólafsvíku i Wojciech Ryszard Kowalski ze Stykkishólmur.
Módlmy się za nich i ich rodziny, aby Jezus zawsze był w centrum ich życia.

FRÁ NORÐURLANDI

Góður hópur sóknarbarna mætti í árlegri útimessu að þessu sinni í
Laufásskirkju laugardaginn 6. ágúst 2022. Að messu lokinni var efnt til
veglegs kirkjukaffi í góðu yfirlæti undir berum himni.
Kærar þakkir einkum og sér í lagi öllum kirkjugestunum sem komu færandi
hendi með ljúffengan mat og kökur sem sýnir rausnarskap þeirra og örlæti
sem og vinarþel í garð sóknarprestsins í tilefni af merkisafmæli hans þann
7. ágúst sl.
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TILKYNNINGAR
Fyrsta altarisganga:
Systir Beata, s. 783 7095.
Fermingarfræðsla fullorðinna:
Systir Ludmiła, s. 787 4553
Dómkirkja Krists konungs í
Landakoti
Hávallagötu 16, 101 Reykjavík.

Sjá frekari upplýsingar á heimasíðu
kirkjunnar: www.catholica.is
Maríukirkja við Raufarsel

Stjórnandi (administrator):
Séra Patrick Breen, s. 552 5388 / 848
2655, serapatrick@catholica.is

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

Séra Jakob Rolland, s. 552 5388,
catholica@catholica.is
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 18:30.
Skriftatímar
Á laugardögum kl. 17:10 til 17:50
í skriftastólnum. Einnig eftir
samkomulagi við prest.
Tilbeiðslustund
Tilbeiðslustund á fimmtudögum
að kvöldmessu lokinni kl. 18:30 til 19:00,
og á föstudögum kl. 17:00 til 18:00.
Fermingarfræðsla
Fermingarfræðsla hefst 11. september
2022 kl. 10.30.
Upplýsingar í síma 552 5388 eða
síma 848 2655 (sr. Patrick).
Trúfræðslutímar
Upplýsingar í síma 552 5388.
Tímarnir hefjast á ný 11.
september 2022 með messu
kl. 10.30.
Fermingar 2023
Fermingarmessa 7. maí 2023 kl. 10.30.
Trúfræðsla fullorðinna
Trúfræðsla fullorðinna verður á mánudögum
kl. 19:30 í safnaðarheimilinu
á Hávallagötu 16.
Fyrsti fundurinn verður
mánudaginn 26. september 2022.
Fermingarfræðsla á pólsku
Vinsamlega hafið samband við
pólsku systurnar í s. 552 5344.
Fermingarfræðsla:
Systri Adriana, s. 776 4553.

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. og 4. sunnudag í mánuði kl. 16.00.
STYKKISHÓLMUR
Messutímar
Alla sunnudaga kl. 10:00 og
á laugardögum kl. 18:30.
Frá mánudegi til föstudags
kl. 9:00, 1. Föstudag mánaðarins kl. 18:30.
Foreldrarfundur fyrir trúfræðslu ársins,
Laugardagur 3. september og sunnudagur 4.
September eftir Messu
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.
Skriftatímar
Á undan messu eða eftir samkomulagi við
prest.
Trúfræðsla veturinn 2022-2023
Foreldrafundur fyrir trúfræðslu
ársins sunnudagur verður 11. september eftir
messu.
AKRANES
Messa 2. og 4. sunnudag í mánuði kl. 16:00
Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins
sunnudagur 11. september eftir messu.
BORGARNES
Messa 2. og 4. sunnudag í mánuði kl. 18:00
Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins
sunnudagur 11. september eftir messu.
GRUNDARJÖRÐUR
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl. 15:00
Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins
sunnudagur
4. september eftir messu.
ÓLAFSVÍK
Messa 1. og 3. sunnudag í mánuði kl. 17:00.
Foreldrafundur fyrir trúfræðslu ársins
sunnudagur 4. september eftir messu.
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Aðstoðarprestur:
Séra Mercurio Rivera III,
sími 824 1464,
mer3.rivera@gmail.com
Maríukirkja er á fésbók.

Messutímar
Sunnudaga kl. 11:00.
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 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.
Suðurland
Á sunnudögum er messan
lesin (á íslensku) í Smáratúni
12 á Selfossi, kl. 16:00. Fjórða
sunnudag í mánuði er einnig
messað á pólsku kl. 18:00.
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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.
Nánari upplýsingar í síma 5577420.

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

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).
BARNAMESSA byrjar aftur
laugardaginn 27. ágúst 2022 kl. 17:30.
Sunnudaga kl. 10:30 á íslensku,
17:30 á íslensku og pólsku.
Rósakransbæn
Á sunnudögum kl. 10:00.
Barna- og fermingarfræðsla
Allar upplýsingar um trúfræðsluna
2022-2023 eru fremst í blaðinu.
Frekari upplýsingar veita séra Horacio
(s. 555 7010 eða 697 8471)
Netfang: josefskirkja@gmail.com
Karmelklaustur
Ölduslóð, Hafnarfirði,
s. 555 0378, fax 555 0872.
Messutímar
Virka daga kl. 8:00, sunnudaga kl. 8:30.

br. Peter Fintor OFMCap.,
umsjónarmaður klaustursins,
s. 849 8054, petofinto@gmail.com
Péturskirkja, Akureyri
Prestssetur: Eyrarlandsvegi 26,
600 Akureyri
Sóknarprestur: Séra Jürgen Jamin,
s. 659 1330
serajurgen@catholica.is
Karmelsystur
af hinu guðlega hjarta Jesú
Álfabyggð 4, 600 Akureyri.
Sími 461 2693.
Systir M. Marselina, sími: 8951970
smmarcelina@yahoo.com.br

Messur og Helgihald
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
Rósakransbæn kl. 17:30
Hl. Messa kl. 18:00

„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).
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

Í Kapellu Karmelsystranna
Álfabyggð 4
Mánudaga til fimmtudaga kl. 18.00

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

Sr. Jürgen er í leyfi heima í Þýskalandi frá 25.
ágúst til 22. september. Fyrrverandi
sóknarprestur er kominn til Akureyrar til að
leysa sr. Jürgen af. Hjartanlega
velkominn, sr. Hjalti Þorkelsson!
Sími hans er 844 1763.

Messur á Vopnafirði
Messað er í Vopnafjarðarkirkju
fyrsta sunnudag í hverjum mánuði kl. 18.00
Guð blessi ykkur! Kapúsínabræður.

Messur á Norðurlandi fyrir utan Akureyri
Reglulegt messuhald hefst aftur í október.

Sjá frekari upplýsingar á
heimasíðu kirkjunnar:

Verið öll hjartanlega velkomin!

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

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

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

www.catholica.is

Sjáið líka vefsíðuna:
www.missionordica.org
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STUÐNINGUR VIÐ ÚTGÁFU KIRKJUBLAÐS
Kirkjublaðinu er dreift ókeypis til lesenda, en stundum spyrja lesendur
hvort þeir geti styrkt útgáfu þess. Það er að sjálfsögðu vel þegið því að bæði
prentun og útsending er dýr og hefur heldur hækkað í verði undanfarið. Hægt er
að styðja útgáfuna með framlögum á eftirfarandi bankareikningi:
Kaþólska kirkjan á Íslandi
kt. 680169-4629, bankareikn. 0513-26-003143, merkt „Kirkjublað“.

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

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

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

KAÞÓLSKA KIRKJUBLAÐIÐ
Útgefandi:

Kaþólska biskupsdæmið.

Ábyrgðarmaður: Davíð Tencer OFMCap., Reykjavíkurbiskup.

VIÐTAKANDI:
Kæru sjálfboðaliðar í Landakoti við

Ritnefnd: Þorkell Örn Ólason, sr. Patrick Breen, sr. Denis O'Leary
Áskrift: Hávallagötu 14-16, 101 Reykjavík, simi 552 5388.

þökkum innilega fyrir hjálpina!

Veffang: www.catholica.is Netfang: catholica@catholica.is
Hönnun og umbrot: Ivan Sovic

Áframsendist ekki, heldur endursendist ásamt upplýsingum um
breytt heimilisfang.

