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1. W najbliższą niedzielę Msza św. w j. polskim o godz. 1600, a w j. norweskim o godz. 11.00.  

Na Mszy może przebywać tylko 20 osób. Proszę pamiętać o wcześniejszym zgłoszeniu swojej 
obecności drogą sms-ową (tel. 40557822).  

 
2. Msze św. juto o godz. 18.00 w j. norweskim, a o 19.00 w j. polskim. Od środy do piątku Msze 
św. będą odprawiane o godz. 18.00.  

 
3. Pamiętajmy w tych najbliższych dniach o tych, którzy już od nas odeszli i oczekują na naszą 

modlitwę. Chciejmy zyskiwać w ich intencjach oraz za nas samych odpusty zupełne lub 
cząstkowe, których Kościół udziela pod zwykłymi warunkami. Wyjątkowo w tym roku, decyzją 
Penitencjarii Apostolskiej, będzie można otrzymać odpust zupełny za wiernych zmarłych przez 
cały listopad, a nie tylko przez osiem dni od Uroczystości Wszystkich Świętych. 
 

4. Katecheza dla dzieci i młodzieży w listopadzie zostaje wstrzymana. 
 

5. Módlmy się o pokój w naszej Ojczyźnie… 
 

MODLITWA O POKÓJ 

Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, 

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość, 

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości! 

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! 

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli 
współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska; Nawróć 
nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. 

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie 
zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję. 

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. 
Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, 
którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas 
ofiarność i współczucie. Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! 

 
 

 
 

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! 


