
Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego w parafii św. Ansgara w Kristiansand  
02. 05. 2021 do 09.05.2021 

 

1. Od 16. kwietnia b.r. można uczestniczyć w Mszach świętych w grupach do 100 osób, 

zachowując dystans przynajmniej 1 metra (nie dotyczy rodzin mieszkających cały czas  

ze sobą) i przestrzegając pozostałych zasad nakazanych przez władze. Msze św. niedzielne  

w jęz. polskim będą transmitowane online. Transmisje te można oglądać na stronie 

facebookowej parafii św. Ansgara (nie trzeba mieć założonego profilu na facebooku) 
 

2. Aby uczestniczyć we Mszy św. w kościele należy zarejestrować się na stronie 

https://billett.katolsk.no, (max 5 osób na 1 rezerwację). Rejestrację można dokonać do godz. 

23.00 dzień przed wybraną Mszą Św. 

Uwaga!!! Osoby bez rejestracji niestety nie będą mogły uczestniczyć we Mszy św. w kościele 

jeśli lista rejestracyjna jest zapełniona. Proszę stosować się do wszelkich zasad i obostrzeń!!! 
 

3. Bardzo proszę o przychodzenie wcześniej na Mszę św., by można było dobrze rozlokować 

wiernych. (najpóźniej10 min. przed rozpoczęciem). Zwłaszcza, że wyznaczone są 3 strefy 

związane z kierunkiem wejścia do i wyjścia z kościoła, od strony Kirkegata i od strony 

Kiga /Kongensgata/ (jest to ściśle określone na «bilecie”). Wyznaczonych miejsc nie 

można zmieniać.  
 

4. Podawanie danych jest konieczne, gdyż w razie podejrzenia zarażeniem służby sanitarne 

musza mieć wgląd do tego, kto był w tym czasie w kościele. Po dokonaniu rejestracji 

otrzymuje się numer („Bilet”) na telefon lub można go  wydrukować na kartce. Listy ks. 

proboszcz przechowuje przez 10 dni. Później są niszczone. 
 

5. Pamiętajmy, że wchodząc do kościoła należy przemyć dłonie środkiem dezynfekującym,   

a po mszy należy wyczyścić miejsce, które się zajmowało. Usilnie zaleca się używanie 

maseczek na twarz. 
 

6. Wszystkie rozporządzenia to wytyczne norweskich władz i kurii w Oslo  
========================================== 

Plan Mszy św. i nabożeństw w jęz. polskim 
Sobota – 01.05.2021  (1. Sobota miesiąca) 
18.00 Msza św. w jęz. polskim   

(Po mszy nabożeństwo różańcowe przed Najśw. Sakramentem i medytacja pierwszosobotnia) 
 

Niedziela – 02. 05. 2021 (5. Niedziela Wielkanocna rok B) 
8.30 okazja do spowiedzi św. i Różaniec 

9.00 Msza św. w jęz. polskim (transmisja online)  
 

Poniedziałek – 03.05.2021  Uroczystość NMP Częstochowskiej głównej patronki Polski 

18.00 Msza św. w jęz. polskim   

(Po mszy nabożeństwo różańcowe przed Najśw. Sakramentem) 

 
Sobota – 08.05.2021   
13.00 Msza św. w ramach katechezy (z powodu zagrożenia covid19 katechezy odbędą się online 

zgodnie z ustaleniami od katechetów poszczególnych klas) 

18.00 Msza św. w jęz. polskim   

(Po mszy nabożeństwo różańcowe przed Najśw. Sakramentem) 
 

Niedziela – 09. 05. 2021 (6. Niedziela Wielkanocna rok B) 
8.30 okazja do spowiedzi św. i Różaniec 

9.00 Msza św. w jęz. polskim (transmisja online) 

https://billett.katolsk.no/

