
Drodzy Parafianie 

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Święty, ale i niełatwy czas przeżywania 40 dni i nocy przed 

Misterium Paschalnym Jezusa Chrystusa. Te dni, połączone z dobrowolną ofiarą zobowiązań, 

postanowień i uczynków miłosierdzia, mogą pomóc nam odkryć na nowo kim jesteśmy i jacy 

mamy być jako chrześcijanie w oczach Bożych.  

Tegoroczny Wielki Post, naznaczony umęczeniem ograniczeniami związanymi z 

pandemią,  jest tym cięższy, że nie wszyscy mogliśmy, przez długi czas, brać udział osobiście w 

Eucharystii i nabożeństwach w kościele. Wielu odczuwa dokuczliwy głód i pragnienie Boga, 

uspokojenia udręczonej duszy. Brakuje nam sił duchowych i fizycznych. Proponuję taką formę 

„domowych rekolekcji wielkopostnych” do przeprowadzenia w swoich domach i rodzinach. 

Znajdźmy siły na podjęcie tego trudu z Chrystusem, nawrócenia i pokuty. Prośmy Go z pokorą 

i wiarą o zbawienne owoce tych ćwiczeń duchowych.  

Na dzień dzisiejszy, nie wiemy jakie będą ograniczenia dotyczące uczestnictwach w 

nabożeństwach w kościele i jak długo będą one trwały. Dalej obowiązuje do 10 osób w 

kościele (i tylko z Kristiansand Kommune).  

Proponuję u początku Wielkiego Postu wszystkim chętnym (nie tylko z parafii św. 

Ansgara), abyśmy wspólnie przeżywali Dni modlitwy i refleksji nad słowem Bożym. Ideą tych 

swoistych rekolekcji jest duchowe połączenie nas i naszych rodzin w modlitwie.  

Dlatego w miarę możliwości spróbujmy poszczególne punkty dnia odprawiać o tej 

samej porze. Jeżeli nie możemy przeprowadzać wszystkich modlitw o tym samym czasie  

(np. z powodu pracy, pilnego wyjazdu) to przynajmniej zmobilizujmy się na niektóre. 

 Polecamy używanie aplikacji «Pismo Święte» na urządzeniach mobilnych.  

Chętnych proszę o kontakt mailowy, abym mógł przesłać materiały do przeżywania tych 

rekolekcji. Mój adres email  Dawid.Banas@katolsk.no 

Zapraszam ks. Dawid 

Nabożeństwa i Msze św. w kościele św. Ansgara w Kristiansand  

w jęz. polskim  
(wszystkie Msze św. i nabożeństwa w naszej parafii są podane na ogłoszeniach w jęz. norweskim) 

Niedziela 21.02.2021 (I Niedziela Wielkiego Postu rok B) 

9.00 Msza św. 

W tym tygodniu nie będzie czwartkowej adoracji 

Sobota 21.02.2021 

18.00 Msza św. 

Po mszy  Droga Krzyżowa 

Niedziela 28.02.2021 (II Niedziela Wielkiego Postu rok B) 

9.00 Msza św. 

mailto:Dawid.Banas@katolsk.no


 

W  związku z zaostrzeniem rygorów sanitarnych związanych  

z koronawirusem w całej Norwegii (od 5. Stycznia) ograniczona została 

także ilość osób biorących udział we Mszach św. i nabożeństwach w 

kościołach do max. 10 osób jednocześnie. Obowiązuje system rejestracji 

miejsc na każdej mszy św. i nabożeństwie. 

Pragnę także zaprosić do wspólnej wieczornej modlitwy różańcowej w 

soboty o 21.00 przez Skype. Proszę o wcześniejszy kontakt do godz. 

20.45 w formie SMS, aby otrzymać mój login na Skypa. 

W tym trudnym czasie zawierzmy los Kościoła i całego świata 

Zbawicielowi, przez Jego Matkę. 

Pozdrawiam ks. Dawid 

 


