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Pavens bønneintensjoner for Mai 2020 

 

For diakoner 
 

Vi ber om at de diakonene, som er trofaste i sin tjeneste 

for Ordet og for de fattige, må være et styrkende symbol 

for verdenskirken 

 

Søndag, 03. mai 2020 
Uke 18, 2020 

4. søndag i påsketiden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren. 

Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. 

Halleluja. (Joh 10,14) 



KIRKENS ÅPNINGSTIDER 

Mandag: stengt 

Tirsdag – Lørdag: kl. 17:00 - 19:00 

Søndag: kl. 10:00 - 17:00 
 

 

 

 

Skriftemål og sykebesøk: Avtal tid med 

prestene på e-post eller mobil. 

 

For andre henvendelser, kontakt oss gjerne på e-post: 

jessheim@katolsk.no eller stgudmund.menighet @gmail.com  

KOLLEKT OG GAVE TIL MENIGHETEN 

Menigheten har  Du kan gi kollekt ved å betale til 

nr.19006 eller vår bankkontonummer 1503.02.82946 

Tusen takk for deres generøse bidrag. 

KATEKESEUNDERVISNINGER OG 
MENIGHETSAKTIVITER ER INNSTILT INNTIL 
VIDERE 
 
Katekeseundervisninger og menighetsaktiviterer som kirkekaffe 

og korøvelser er avlyst. Foreldre med barn som går i katekese får 

oppdateringer på e-post. Vi holder også dere oppdatert gjennom 

vår hjemmeside (www.sanktgudmund.com) og facebook (Info i St. 

Gudmund menighet)



FØRSTE KOMMUNION OG KONFIRMASJON 
 
Polsk første kommunion:  

Lørdag, 05. september kl. 12:00 

 

Norsk første kommunion:  

Søndag, 13. september kl. 11:00  

Generaløvelse:  

Tirsdag, 08. september kl. 18:00 

 

Vi venter på beskjed fra bispedømmet angående ny 

konfirmasjonsdato. 

CARITAS FASTEBØSSER 

 

Dere kan levere de små pappbøssene fra Caritas 

fasteaksjon i kirkens åpningstider.  

 

 
 

Benkene er på plass i 

Mariahagen og her kan dere 

sitte, be og meditere. 

 
 
 



TILTAK OG RÅD FOR Å HINDRE OG BEGRENSE 
KORONA-SMITTE I MENIGHETEN 
 
For alle som ønsker å besøke kirken gjelder følgende: 

  

• Bli hjemme om du er syk, hoster mye eller har symptomer på 

forkjølelse.  Dere som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.   

• Hold god avstand. Spre dere i kirkerommet. Vent for 

eksempel med å tenne lys til andre er ferdige. 

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

Telefon: 674 95 781 / 674 95 780 

Adresse: Holenbrauta 7 2067 Jessheim 

Prester i menigheten: 

Sogneprest: P. Tan Peter Duc Do 

Epost: Tan.Peter@katolsk.no eller jessheim@katolsk.no  

Mobil: 97 72 60 03 

Kapellan: P. Waldemar Bozek 

Epost: isawaldemar@gmail.com 

Mobil: 93 93 20 93 

Ansatte på kontoret: 

Menighetssekretær: Carmel Rose Lund 

Epost: stgudmund.menighet@gmail.com 

Katekesekoordinator: Mary Femane Cabahug  

Epost: stgudmund.menighet@gmail.com 

For henvendelser, kontakt oss gjerne på e-post eller mobil.  
 


