
 

 

                    XXX Niedziela Zwykła                        
                                               /27. 10. 2019 r./ 

 
 
1. W najbliższą niedzielę Msza św. w j. polskim o godz. 900,  

a w j. norweskim o godz. 11.00.  
 
2. Msze św. od wtorku do soboty będą odprawiane o godz. 18.00. W środę po Mszy 
św. odmawiamy Różaniec, a w czwartek po Mszy św. jest adoracja Najśw. 
Sakramentu. 

 
3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy: 

 
• W poniedziałek św. Szymona i Judy Tadeusza 

 
4. W najbliższą sobotę katecheza dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. 

W tym też dniu odbędzie się BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH do godz. 16.00. 
 
5. Kartki na tzw. WYPOMINKI są dostępne z tyłu koscioła. Na kartkach 

wypisujemy literami drukowanymi imiona i nazwiska swoich bliskich 
zmarłych. Msza św. w intencji ZMARŁYCH WYPOMINANYCH będzie 
sprawowana. 2. listopada o godz. 1800. Pomyślmy o naszej pomocy zmarłym, a 
zwłaszcza o spowiedzi św. i komunii św. w ich intencji). 
 

6. 25 września 2019 r. miała miejsce inauguracja 5. edycji konkursu historycznego 
Patria Nostra. Konkurs jest skierowany do polskiej i polonijnej młodzieży na 
całym świecie i przewiduje przygotowanie 30. sekundowej animacji lub 45. 
sekundowego filmiku dot. ważnych wydarzeń związanych z historią Polski. W 
tegorocznej edycji tematem przewodnim jest 80. rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Uczestnikami konkursu mogą 
być 4-osobowe drużyny składające się z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej 
(nauczyciel, rodzic, ksiądz). Do konkursu mogą przystąpić zespoły reprezentujące 
polską szkołę, parafię lub organizację polonijną. Termin przesyłania prac 
filmowych mija 9 marca 2020 r. Nagrodą główną dla zespołów, które 
przygotowały zwycięskie projekty filmowe jest wycieczka do Warszawy i udział 
w Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się  12 maja 2019 r. 

 
Przypominamy i prosimy nowo przybyłych do Norwegii 

              o zarejestrowanie się w kościele katolickim. Ci, którzy w ostatnich 
trzech latach zmienili adresy, prosimy o ich aktualizację. Również o wpisanie 

nowonarodzonych dzieci. 
 

Błogosławionego tygodnia! 


