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Pavens bønneintensjoner for Februar 2019 
 

UNIVERSELT 
 

For at ofrene for menneskehandel, spesielt de som blir 

forfulgt, føler at de er nær Kristus og får rettighetene 

sine respektert 

Søndag, 17. februar 2019 
Uke 7, 2019 
6. søndag i det alminnelige kirkeår 
Kl. 09:30 Messe på engelsk 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 12:30  Messe på vietnamesisk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 

Søndagstekster År C, Messebok 2.utgave side 479 
1. lesning:  Jer 17,5-8: Forbannet være den som setter sin  

lit til mennesker; velsignet være den som 
stoler på Herren. 

Responsoriesalme: Salig den mann som setter sin lit til  
    Herren. 
2. lesning:  1 Kor 15,12.16-20: Er Kristus ikke   
   oppstanden, er deres tro en illusjon 

Evangelium:  Luk 6,17.20-26: Salige er dere fattige. Ve dere 
   rike! 



MESSETIDER, UKE 8 
 

Tirsdag 19. 2 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag 20.2 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 21. 2 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Fredag 22.2 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

 

Lørdag 23.2 

kl. 14:00 Messe på arabisk 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 24.2 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 13:00 Messe på tamilsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

Skriftemål: 30 minutter før 

messe eller etter avtale med 

presten 

KOLLEKT FRA MESSENE 
UKE 6 
Messe på engelsk – Kr. 235 

Messe på norsk – Kr. 2 181 

Messe på kroatisk – Kr. 154 

Messe på polsk – Kr. 1 880 

KATEKESE  

FOR 2. – 7. KLASSE 
 

Lørdag 2.3 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:15 Lunsj 

kl. 12:00 Undervisning 

kl. 13:30 Messe 

 

KATEKESE  

FOR 8. OG 9. KLASSE 

 
Onsdag 6.3 

kl. 16:40 Undervisning 

kl. 18:00 Messe 

kl. 18:45 Undervisning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASK AV KIRKEN OG 
KIRKEKAFFE 
 

Uke 6 Polsk gruppe 

Uke 7 Filippinsk gruppe 

Uke 8 Vietnamesisk gruppe 

 
 

Betaling av 

katekesekontingent sendes til 

1503.02.82946.  

Merk: Katekese, barnets 

navn og klassetrinn  



INNSAMLING AV PALMEGRENER TIL 
ASKEONSDAG 

 

Vi nærmer oss fastetiden og hvis noen har 

palmegrener fra i fjor, vennligst lever dem til oss. De 

skal brennes til aske som skal brukes til askeonsdag 

(6. mars). Det vil stå en eske bakerst i kirkerommet 

hvor alle kan legge sine palmegrener oppi. 

 

PONTIFIKALMESSE MED 
INNVIELSE AV ORGEL 
 

Søndag, 3. mars kl.11.00 skal Biskop 

Bernt Eidsvig feire messe i St. 

Gudmund og innvie orgelet. Vi vil 

invitere store og små til fest etter 

messen. Ta gjerne med kaker til 

orgelfesten.   

 

MINISTRANTDAG LØRDAG, 23. MARS 

St. Gudmund menighet ønsker å 

invitere alle barn og ungdom som 

ønsker å lære seg å ministrere i den 

stille uke til ministrantdag lørdag, 23. 

mars kl. 12:00-17:00. Påskens liturgi 

er både vakker og enestående og som 

ministrant er du med å bidra i den 

hellige liturgien. Du er med å 

gjenskape Jesus siste tid og får 

muligheten til å delta på en helt 

spesiell måte. Ministrantdagen blir en 

dag fylt av liturgi, ministrering og 

mye moro.  

Påmelding skjer gjennom email på uig.katekese@gmail.com eller 

mobil på 47675666. Håper på å se så mange som mulig.  



Betaling og gaver til 
menigheten 
 
 

Vi vil takke alle 

som bidrar til 

liturgien, 

kirkekaffen og 

vedlikehold av 

kirken. Vi vil 

også takke alle i 

menigheten for 

bidragene til 

kollekten.  

 

Menigheten har  

Du kan gi til kollekten ved å 

betale til nr.19006. 

Andre betalinger som for 

eksempel kirkekaffe kan gjøres 

til nr. 19007. 

 

Vil du støtte menigheten? 

Menigheten trenger flere faste 

givere. Du kan enten opprette 

en avtalegiro eller sende 

bidraget inn på OKB sin giver 

konto og skrive hvilken 

menighet pengene skal til. 

Avtalegiro finner man liggende 

ved inngangen. Fyll ut og legg 

den i en av postkassene til 

menigheten. Man kan få 

skattefradrag for gaver de gir 

til menigheten fra begge 

alternativene.  
Oslo Katolske bispedømme (OKB) 

Kontonummer for fast givertjeneste: 

3000.15.11110 

Kontaktinformasjon 

Kontortid:  kl.09:00 – 15:00 (tir-fre) 

Telefon: 67495780 / 67495781 

Adresse: Holenbrauta 7  

2067 Jessheim 

Postadresse: St. Gudmund kirke    

Postboks 412 

 2051 Jessheim 

Kontonr:  1503. 02 .82946 

Org.nr: 991 954 953 

Epost: jessheim@katolsk.no 

Hjemmeside: sanktgudmund.com, 

parafiajessheim.com 

(polsk)  

 

Prester i menigheten: 

Sogneprest: P. Tan Peter Duc Do 

Epost: Tan.Peter@katolsk.no 

 

Kapellan: P. Waldemar Bozek 

Epost: isawaldemar@gmail.com 
 

Diakon: Thanh Huu Nguyen 

Epost: nht1966@yahoo.no 

Ansatte på kontoret:  

Menighetssekretær:  

Carmel Rose Lund 

Epost: 

stgudmund.menighet@gmail.com 

 

Katekesekoordinator / Barne- og 

ungdomskontakt:  

Martin Nguyen 

Epost: 

uig.katekese@gmail.com 

Menighetsrådet:  

MR leder: Justyna Brzykca 

E-post: 

justynabrzykca@hotmail.com 
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