
Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego w parafii św. Ansgara w Kristiansand  
od 17.10. 2021 do 24.10.2021 

Od soboty 25.09.2021 nie ma w Norwegii żadnych ograniczeń dotyczących ilości wiernych  
na nabożeństwach i spotkaniach w kościołach i kaplicach. Dlatego nie ma już rejestracji 
obecności na Mszach św. Jednak prosimy zachować roztropność i o używanie środków 
dezynfekujących przed i po Mszy.. Osoby mające symptomy przeziębienia, zwłaszcza dzieci, 
niech pozostaną w domach.  

 
 

Niedziela – 17. 10. 2021 (29. Niedziela Zwykła rok B)  
8.25 okazja do spowiedzi św. i Różaniec 

9.00 Msza św. w jęz. polskim 
 

Piątek – 22.10.2021 Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża 
18.00 Msza św. jęz. norweskim. Uczestniczą w niej także dzieci kl. 3., które przygotowują się  

do 1. Komunii św.. Po Mszy św. katecheza w salkach do 20.00 

 
Sobota – 23. 10. 2021  
18.00 Msza św. w jęz. polskim (po mszy św. nabożeństwo różańcowe przed Najśw. Sakramentem) 
 

Niedziela – 24. 10. 2021 (30. Niedziela Zwykła rok B) 
8.25 okazja do spowiedzi św. i Różaniec 

9.00 Msza św. w jęz. polskim  

 
 

P. Tien bardzo serdecznie dziękuje wszystkim parafianom za modlitwy i kondolencje 

składne w związku ze śmiercią jego Mamy, Anny.  
 

1. Przypominamy, że dzieci, które pragną przyjąć 1. Komunię Św. 2022 r. mają w tym roku dwa spotkania  

w miesiącu. Ostatni dzień zapisów do kl. 3 to dzień 13.listopad. Po tym dniu dzieci nie będą przyjmowane  

do grupy przygotowującej do 1. Komunii św.  
 

2. W naszym kościele odprawiane są msze św. w jęz. norweskim od wtorku do piątku o 18.00.  

W czwartki także o godz. 11.00, po której zapraszamy na lancz wszystkich uczestników tej Mszy św. 
  

3. Zapraszamy dzieci po 1. Komunii św., zarówno chłopców jak i dziewczynki, do włączenia się  

do Służby Ołtarza. Zachęcamy także dorosłych do posługi lektora czy kantora. Prosimy chętnych  

o kontakt z ks. Dawidem. 
 

4. Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec w jęz. polskim odmawiamy w soboty po mszy 

wieczornej (z wyjątkiem 9.10) oraz w niedziele od 8.25. Zachęcamy włączania się we wspólną modlitwę akcji 

„Kana Galilejska”(więcej szczegółów można znaleźć w internacie np. You Tube). 
 

5. Tak jak w ubiegłym roku można „zapraszać” figurkę Maryi do swoich domów. Przez stronę internetową naszej 

parafii można wybrać dzień takiej modlitwy swoim domu. Modlitwa odbywa się zasadniczo o 19.00 i może być 

transmitowana przez stronę facebooka naszej parafii. Ważne, aby ową figurę dostarczyć do kolejnej rodziny 

przed 19.00 dnia następnego. Rodziny będą informowane przez moderatorów systemu rejestracji komu 

przekazać statuę Maryi.  
 

6. Komitet wyborczy przygotował listy kandydatów do Rady Parafialnej. Lista kandydatów będzie wywieszona  

na tablicy ogłoszeń. Głosowanie odbędzie się po mszach świętych w sobotę 30.10., niedzielę 31.10. oraz 

7.11.2021 po mszach św. w kościele oraz w niedzielę 7.11. w Mandal. Osoby głosujące muszą podać swoje 

dane personalne (imię, nazwisko, datę urodzenia) oraz pokazać dowód tożsamości. Można także głosować 

korespondencyjnie. Wszelkie informację można uzyskać od członków komitetu wyborczego.  

Marit Bruce (977 46  512), Tuan Anh Doan (466 41 000), Elzbieta Klamrowska (975 94 787) 

Niech Bóg Wam błogosławi i Maryja wspiera swoim wstawiennictwem. 


