
Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego w parafii św. Ansgara w Kristiansand 

od 25.06. do 31.07. 2022 
 

Sobota – 25. 06. 2022  

13.00 Msza święta w jęz. norweskim    

14.00 Msza w Lyngdal (po norwesku odprawia p. Tien) 

17.00 Msza we Flekkefjord (po norwesku odprawia p. Tien)        

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

Niedziela – 26. 06. 2022 (13. 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 – 28. 06. 2022  

18.00 Msza św. w jęz. norweskim. (Po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.) 

Środa – 29. 06. 2022 Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 
18.00 Msza św. w jęz. norweskim. 
 

Czwartek – 30. 06. 2022  
   18.00 Msza św. w jęz. norweskim 

 

Piątek – 01. 07. 2022 (1. piątek miesiąca) 
18.00 Msza św. w jęz. norweskim.  
 

Sobota – 02. 07. 2022 (1. sobota miesiąca)  

13.00 Msza święta w jęz. norweskim    

Uwaga !!! w miesiącu lipcu nie będzie Mszy św. o godz. 18.00 

W każdą niedzielę lipca br. (tj. 03.07., 10.07., 17.07., 24.07. 31.07.) 

9.00 Msza św. (w jęz. norweskim odprawia p. Tien. Czytania i śpiew w jęz. polskim) 

11.00 Msza św. w jęz. norweskim 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

1. W lipcu a Msze św. sobotnie o godz. 18.00 są odwołane a niedzielne Msze św. o godz. 9.00 odprawiać  

będzie p. Tien w jęz. norweskim, Bardzo proszę o pomoc w prowadzeniu śpiewów i czytań w jęz. polskim. 

Chętnych do pomocy proszę o zapisywanie się na listę wywieszoną przy tablicy ogłoszeń. 

2. W miesiącu lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. w Mandal, Lyngdal i Flekkefjord. 

3. Planowany jest kolejny wyjazd do Medjugorje na pielgrzymkę z naukami prowadzonymi przez księży 

pallotynów. Termin od 19.10.  do 23.10. 2022 (od środy do niedzieli). Zakwaterowanie będzie w domu 

pielgrzyma. Całościowy koszt wyjazdu to ok. 3000 kr. od osoby. (W zależności od ceny biletów lotniczych). 

Termin zapisów do 10. 07. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Arleną Kulińską (tel. 99898847) 

 

Pragnę z całego serca podziękować Wszystkim Parafianom 

 za wspólnie przeżyte 5 lat w parafii św. Ansgara w Kristiansand.  

Dziękuję za Waszą życzliwość i pomoc, którą doświadczałam od samego początku. 

Przepraszam za czasami nierozważne słowa i zachowanie, które mogły kogoś urazić.  

Proszę Was o pamięć w modlitwach. Ja będę o Was pamiętał i modlił się za Was  

i ks. Piotra Gąsiora, który od 1. sierpnia będzie się Wami opiekował.  

Niech Bóg Wam błogosławi.  

Pozdrawiam - Ks. Dawid Banaś 


