
 

Søndagsblad 

St. Gudmund katolske menighet 

 

 

 
 

Pavens bønneintensjoner for Juni 2018 
 

SOSIALE NETTVERK 
 

At sosiale nettverk må arbeide for å være inkluderende 

på et vis som respekterer andres forskjellighet 

 

Søndag, 10. juni 
Uke 23, 2018 
10. søndag i det alminnelige kirkeår 
Kl. 09:30  Messe på engelsk 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 13:00 Messe på tamilsk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 

Søndagstekster år B, Messebok 2.utgave side 509 

 

1. lesning:  1 Mos 3, 9-15: Jeg vil sette fiendskap 
mellom ditt avkom og kvinnens ætt 

 
Responsoriesalme: Hos Herren er barmhjertighet, og hos 

ham er forløsningens fylde 
 
2. lesning:  2 Kor 4,13-5,1: Vi tror, og derfor taler vi  
 
Evangelium:      Mark 3,20-35: Det er ute med Satan

  



MESSETIDER, UKE 24 
 

Tirsdag 12.6  

kl. 18:00 Messe 

 

Onsdag 13.6 

kl. 18:00 Messe  

 

Torsdag 14.6 

kl. 17:15 Sakramenttilbedelse 

kl. 18:00 Messe 

 

Fredag 15.6  

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

Sakramenttilbedelse og 

skriftemål på polsk etter polsk 

messen 

 

Lørdag 16.6 

kl. 18:00 Messe 

 

 

Søndag 17.6 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Messe på norsk  

kl. 13:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 15:00 Messe på polsk 

 

 

Skriftemål: 30 minutter før 

messe eller etter avtale med 

prestene. 

 

 

GRATULERER MED 

FERMINGSDAGEN! 

Menigheten gratulerer alle 25 

ungdommer som mottok 

fermingens sakrament lørdag, 

02. juni. Vi takker også alle som 

har hjulpet til med 

forberedelser og dere som tok 

med kaker. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDSVALG 2018 
 
Søndagene, 10. juni og 17. juni har vi menighetsrådsvalg.  
På disse søndagene vil det stå noen ved valgurnene i alle messer 
som kan hjelpe deg om du har spørsmål. Du kan stemme på maks 
4 kandidater. For å kunne stemme må din adresse tilhøre St. 
Gudmund menighet og du må også være fermet og er over 16 år.  
 

Haylab Aman A.– 34 år, Eritrea 
 
 

Han er opprinnelig fra Eritrea, gift og jobber 
som skiftleder på McDonalds. Haylab synes 
det er spennende å være MR kandidat og 

har mye å tilby hvis han blir valgt i 
menigheten.  

 
Pawel Bazydlo – 36 år, Polen 

 
Han er opprinnelig fra Polen. Han er gift, 
har 1 barn og jobber som farmasøyt. Han 

legger stor vekt på at St. Gudmund 
menighet er et sted hvor alle kan føle seg 

hjemme.  
 

Devi Dinesh – 36 år, Sri Lanka 
 

Hun er opprinnelig fra Sri Lanka og jobber 
som Bioingeniør. Hun liker å gå på tur og 
lese. Devi ønsker å stille til valg fordi hun 
har vært medlem i St. Gudmund menighet 

fra 2008. Hun har sett utviklingen og ønsker 
å bidra slik at alle kan komme til en 
menighet der alle blir tatt vare på. 

«Felleskap gir styrke i vårt tro, og bidra min 
fritid til noko som er meningsfylt» 



Rosly Mentigar Kristiansen – 50 år, 
Filippinene 

 
 

Hun er opprinnelig fra Filippinene, gift og 
bor på Maura. Rosly jobber som 

kongressvertinne på Radisson Blu Airport 
Hotel på Gardermoen. Hun er svært aktiv i 

kirken og katekese undervisningen. 
 

Elena Mendoza – 45 år, Filippinene 
 
 

Hun er opprinnelig fra Filippinene og bor 
på Maura. Elena er gift, har to voksen 

barn, er utdannet sykepleier og jobber på 
Hurdalsjøen Recoverysenter. Hun er veldig 
aktiv på engelsk kor i St. Gudmund og er 

godt likt av alle i menigheten. 
 

 
 Chi Phuong Vy – 46 år, Vietnam 

 
 

Hun er gift, har 3 barn og bor på Jessheim. 
Chi driver med Vy Orkide café på 
Jessheim. Hun har vært i menighetsrådet 
før. 

Magdalena Justyna Ziajor – 33 år, Polen 
 

 
Hun er opprinnelig fra Polen og bor på 

Jessheim. Magdalena er gift, har to barn 
og er utdannet økonom.  

 
 



 
 

VASK AV KIRKEN OG KIRKEKAFFE  
 

Uke 24 Filippinsk gruppe Uke 25 Vietnamesisk gruppe 

Uke 26 Menighetsrådet  Uke 27 Polsk gruppe 





TUSEN HJERTELIG TAKK 😊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor takk til alle som har vært med på planleggingen av 

liturgi, messe og prosesjon på Kristi legeme og blod fest. 

❤️❤️❤️  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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 

 

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

Telefon: 674 95 781 

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: Waldemar.Bozek@katolsk.no 
 

Diakon: Thanh Huu Nguyen 

Epost: nht1966@yahoo.no 

Ansatte på kontoret:  

Menighetssekretær:  

Carmel Rose Lund 

Epost: 

stgudmund.menighet@gmail.com 

 

Katekesekoordinator og barne- og 

ungdomskontakt:  

Sandra Kim Eldevik 

Epost: uig.katekese@gmail.com 

Menighetsrådet 

MR leder: Greta Braathen 

Epost: gretakarinebraa@gmail.com 

mailto:jessheim@katolsk.no

