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Pavens bønneintensjoner for Mars 2019 
 

EVANGELISERING 
 

At kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt, føler at 

de er nær Kristus og får rettighetene sine respektert 

 

 
Søndag, 3. mars 2019 
Uke 9, 2019 
8. søndag i det alminnelige kirkeår 
 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 

Søndagstekster År C, Messebok 2.utgave side 496 
1. lesning:  Sir 27,4-7 (5-8): Ros ingen før du har hørt ham  

     tale 

Responsoriesalme: Det er godt å prise Herren 

2. lesning:  1 Kor 15,54-58: Han gir oss seieren ved Jesus  

   Kristus 

Evangelium:  Luk 6,39-45: Munnen bærer frem hva hjertet  

     er fullt av 

 



Velsignelse av kirkeorgel 

 

Biskop: Vår hjelp er i Herrens navn. 

Alle: Han som skapte himmel og jord. 

Salme 150  

Biskop: Lovsyng Gud i hans helligdom, * lov ham i hans 

mektige hvelving. 

Alle: Lov ham for hans veldige gjerning, * lov ham for all 

hans storhet. 

Biskop: Lov ham til basuners klang, * lov ham til harpe og 

sitar. 

Alle: Lov ham til dans og tromme, * lov ham til strengelek 

og fløyter. 

Biskop: Lov ham til tonende cymbaler, til cymbalers jublende 

klang.  

Alle: Alt som har ånde, lovsyng Herren. 

Biskop: Herren være med dere. 

Alle: Og med din ånd. 

Biskop: La oss be. 

 

Gud, du som lot Moses, din tjener, beordre at lyden av 

trompeter skulle ledsage ofringene til ditt navn, og som ville at 

Israels barn skulle synge ditt navns pris ved lyden av trompeter 

og cymbaler, vi ber deg: Velsign + dette orgel som vi innvier til 

din tjeneste. Gi at dine troende, som har gledet seg over de 

hellige sanger her på jorden, må få ta del i den evige glede i 

himmelen. Ved Kristus, vår Herre. 

A:               Amen 

 

Orgelet stenkes med vievann. 

 

Orgelet incenseres. 

 
 

 

 

 

 



Askeonsdag, 6. mars, messe kl. 18:00 
______________________________________________________________________ 

 

Askeonsdag er den dagen den førti dager lange fasten før påsken begynner. 

Ordet faste kommer fra norrønt «fasta», avledet av «fast», som egentlig betyr 

å «fastholde religiøse forskrifter». 

 

For at alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en 

felles botspraksis, fastsetter kirken visse dager for bot. På disse 

dagene skal vi hengi oss til bønn, selvfornektelse og gode 

gjerninger. Slike dager skal ikke begrenses til bare bot, men de 

skal tjene til fordypelse av det kristne liv året igjennom. 

 

Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. 

Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som 

faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det 

man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for 

mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet 

inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde 

abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet 

av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd. 

 

Siden hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, så er den også en 

spesiell botsdag. Kirken foreskriver at vi på fredager skal gi avkall enten på 

kjøtt eller annen form for mat eller at vi holder oss til en eller annen form 

for bot fastsatt av den lokale bispekonferansen. 

 

I overensstemmelse med kirkerettens ånd minner Den nordiske 

bispekonferansen oss om forpliktelsen til fredagsbot og gjør oppmerksom på 

at den kan oppfylles på én eller flere av følgende måter: 

 

- Ved å avstå fra kjøtt eller annen form for mat. 

- Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for 

fornøyelser. 

- Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltakelse i 

Kirkens liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved å gå 

korsveien. 

- Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer til noen som 

trenger det - enten hjemme eller ute. 

- Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme. 

- Den form for bot vi velger for fredagen er et personlig valg som ikke 

behøver være det samme hver fredag. Hvis man ikke gjør noen 

fredagsbot, så medfører ikke det en synd. Imidlertid hører bot med til 

enhver kristnes liv, og det gode forsett å gjøre bot på fredag er en plikt.



MESSETIDER, UKE 10 
 

Tirsdag 5. 3 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag 6.3 

Askeondag 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 7. 3 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Fredag 8.3 

kl. 17:30 Korsveiandakt 

kl. 18:00 Messe på norsk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

 

Lørdag 9.3 

kl. 14:30 Messe på filippinsk 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 10.3 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 13:00 Messe på kroatisk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

Skriftemål: 30 minutter før 

messe eller etter avtale med 

prestene 

 

 

 

 

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 10 Polsk gruppe 

Uke 11 Filippinsk gruppe 

Uke 12 Vietnamesisk gruppe 

 

____________________________ 

 

KOLLEKT FRA MESSENE 
UKE 8 
 
Messe på engelsk – Kr. 864 

Messe på norsk – Kr. 1 609 

Messe på arabisk – Kr. 186 

Messe på polsk – Kr. 2 590 
 

Betaling av 

katekesekontingent sendes til 

1503.02.82946.  

Merk: Katekese, barnets 

navn og klassetrinn  



 
BLOMSTERPIKER TIL MARIA-PROSESJON 
SØNDAG, 5. MAI 
 

I forbindelse med Maria-prosesjon i St. 

Gudmund kirke søndag, 5. mai 

kl.11:00, trenger vi mange jenter fra 4 -

12 år som vil være blomsterpiker. 

Fristen for å melde seg er 21. april. Ta 

kontakt med Kim Chi Vy på mail: 

vychi1972@yahoo.no eller mobil på 

90801502. 

 

 

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.  

____________________________________________________________ 

 

DET ER FORBUDT Å ØVELSESKJØRE I 

KIRKEOMRÅDET / PARKERINGSPLASSEN 

 

 



Velkommen til prestebesøk 

I løpet av fastetiden er vi så heldige at vi får besøk av forskjellige 

prester som vil bidra med liturgi og åndelig påfyll. Under finner 

du oversikt over hva som skjer i menigheten under prestebesøket. 

 

Broder Hallvard Hole 
Lørdag 16. mars 

kl. 17:30 Skriftemål 

kl. 18:00 Messe på norsk 

Søndag 17. mars 

kl. 10:15 Skriftemål 

kl. 11:00 Messe på norsk 

 

P. Wojciech Werner 
Fredag 22. mars 

kl.19:00 Skriftemål og messe på polsk 

Lørdag 23. mars 

kl. 19:00 Sakrament tilbedelse  

               Skriftemål og messe på polsk 

Søndag 24. mars 

kl. 15:00 Skriftemål og messe på polsk 

 

P. Jerome Tran The 
Fredag, 29. mars 

kl. 17:00 Skriftemål 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Biến đổi để đứng về phía Thiên Chúa 

Søndag 31. mars 

kl. 12:15 Skriftemål 

kl. 13:00 Messe på vietnamesisk 

 

P. Regulus Porlucas 
Lørdag, 6. april 

kl. 15:30 Skriftemål 

kl. 16:00 “Lent: Unplugged and Connected” 

kl. 17:30 Skriftemål 

kl. 18:00 Messe på engelsk etterfulgt av kirkekaffe 

Søndag 7. april 

kl. 09:00 Skriftemål 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

 



TUSEN TAKK  
 

Vi takker alle i menigheten på det 

varmeste for deres bidrag til orgelfond 

pengeinnsamling. Vi takker også Oslo 

Katolske Bispedømme for økonomisk 

støtte.  

Vi trenger fortsatt deres hjelp.  

Du kan sende din støtte på 

bankkontonummer: 1204.02.94250 

 

Du kan også opprette en avtalegiro på Oslo Katolske bispedømme 

(OKB) sin giver konto og skrive hvilken menighet pengene skal til. 

OKBs kontonummer for fast givertjeneste: 3000.15.11110.  

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med sognepresten på epost: 

jessheim@katolsk.no eller mobil: 977 26 003 

 

Tusen takk alle sammen! 😊 

 

 

______________________________________________________________ 

KORSVEIANDAKT HVER FREDAG I 

FASTETIDEN 

I løpet av fastetiden er det korsveiandakt 

hver fredag kl.17:30 og messe på norsk kl. 

18:00. Unntatt fredag, 29. mars på grunn av 

retrett og messe på vietnamesisk. 

 

 

 

  



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 

mailto:jessheim@katolsk.no
mailto:stgudmund.menighet@gmail.com

