
Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego w parafii św. Ansgara w Kristiansand  

od 22.01. do 30.01.2022 
 

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów antycovidowych w Norwegii, na Mszy św. może 

przebywać 100 osób (nie licząc księdza i ministrantów), przy zachowaniu dystansu 1 metra. Jeśli utrzymanie 

owego dystansu jest  niemożliwe to należy używać maseczki. Przywrócony jest system rejestracji 

uczestników Mszy w kościele. Można to zrobić na stronie billett.katolsk.no do godz. 23.00 dnia 

poprzedzającego wybraną mszę. Ksiądz proboszcz przechowuje listy do 10 dni, później są niszczone. Przy 

wejściu do kościoła, od strony Kirkegata lub Kongensgata (wybór dokonujemy przy ”zamawianiu biletu”), 

zostaną wskazane stałe miejsca w ławkach. Dlatego bardzo prosimy o wcześniejsze przychodzenia na Msze 

św. (ok 15 min. wcześniej niż zwykle). Komunia będzie udzielana tylko na rękę.  

 

Sobota – 22. 01. 2022  

13.00 Msza św. w jęz. norweskim. 

18.00 Msza św. w jęz. polskim (po Mszy nabożeństwo różańcowe przed Najśw. Sakramentem) 

Niedziela – 23. 01. 2022 (3. Niedziela Zwykła /rok C) 
8.25 Różaniec i okazja do spowiedzi św. 

9.00 Msza św. w jęz. polskim 

11.00 Msza św. w jęz. norweskim, 
 

Wtorek – 25. 01. 2022 Święto Nawrócenia św. Pawła 
17.30 nieszpory w jęz. norweskim 

18.00 Msza św. w jęz. norweskim i adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 
 

Środa – 26. 01. 2022  

18.00 Msza św. w jęz. norweskim 
 

Czwartek – 27. 01. 2022 Wsponienie św. Tymoteusza i Tytusa 

11.00 Msza św. w jęz. norweskim,  

18.00 Msza św. w jęz. norweskim 
 

Piątek – 28. 01. 2022 Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu 

18.00 Msza św. w jęz. norweskim  
 

Sobota – 29. 01. 2022  

13.00 Msza św. w jęz. norweskim. 

18.00 Msza św. w jęz. polskim  

(po Mszy nabożeństwo przed Najśw. Sakramentem z modlitwami uwielbienia) 

Niedziela – 30. 01. 2022 (4. Niedziela Zwykła /rok C) 
8.25 Różaniec i okazja do spowiedzi św. 

9.00 Msza św. w jęz. polskim 

11.00 sza św. w jęz. norweskim, 
 

1. W sobotę (29.01.) od 14.00 do 17.30 odbędzie się kurs dla katechetów i osób zaangażowanych do pracy  

z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych. Kurs poprowadzi Ewa Bivand, przedstawicielka kurii 

z Oslo na temat «Forebygging av seksuelle overgrep». Chętni proszeni są o rejestrację w „Billettbestilling”. 

 

2. Przypominamy o obowiązku rejestracji do Kościoła Rzymskokatolickiego w Norwegii. Każdy kto należy  

do konkretnej grupy wyznaniowej musi się rejestrować na odpowiednich formularzach. Na podstawie ilości 

wiernych (albo członków) finansowane są owe wspólnoty z podatków pobieranych przez państwo. Formularze 

w jęz. polskim są wystawione pod tablicą ogłoszeń parafialnych.  
 

3.  Tradycyjnie wspieramy Misyjne Dzieło Pomocy Dzieciom. Po Mszach św. można zabrać poświęconą nalepkę 

na drzwi z symbolem C+M+B +2022 wpłacając min. 20 koron na to dzieło misyjne. Nalepkę można także 

otrzymać przy okazji odwiedzin duszpasterskich, do których zamawiania zapraszam.  

 

Wszystkim Życzymy Błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu! 


