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Jessheim, 1. kwietnia 2020 

 
Drodzy Parafianie, 
   W Panu jest łaska, w nim jest pojednanie 
 
Tymi słowami piątej Niedzieli Wielkiego Postu nawołuję Was do zjednoczenia we wspólnej 
modlitwie. Przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia. Mam nadzieje, że pozostajecie w tych 
trudnych dniach w zdrowiu. Jestem z Wami myślami i modlę się za was w każdym 
Sakramencie Mszy Świętej.  
 
Parafia była zmuszona odwołać mszę święte w trzy ostatnie niedziele Wielkiego Postu. Msze 
święte w najbliższym okresie również będą odwołane z powodu epidemii Covid-19, tj. tak 
długo, jak będą wymagały tego zalecenia władz publicznych. Kościół jest otwarty w 
dotychczasowych godzinach jego funkcjonowania, tj. w godzinach stałych mszy w dni 
codzienne oraz niedziele dla wszystkich parafian, którzy chcą się pomodlić w ciszy i 
skupieniu, bądź skorzystać z Sakramentu Spowiedzi Świętej. Zapraszamy do zapoznania się 
ze szczegółowymi informacjami na stronie: www.sanktgudmund.com. 
 
Niedługo wkraczamy w okres ciszy i skupienia Wielkiego Tygodnia oraz świętowania Świąt 
Wielkiej Nocy. Zachęcam Was do aktywnego uczestnictwa w mszach świętych z biskupem. 
Transmisje będą nadawane bezpośrednio z katedry Świętego Olava. Zapraszam do 
zapoznania się z bliższymi informacjami w tym zakresie na stronach www.katolsk.no 
 
Planowane msze (transmisje): 
 
Niedziela Palmowa – 5 kwietnia:    godz. 11.00 
Wielki Czwartek – 9. kwietnia:    godz. 18.00 
Wielki Piątek – 10. kwietnia:     godz. 15.00 
Wielka Sobota – 11. kwietnia:    godz. 21.00 
Poranek Wielkanocny – 12. kwietnia:   godz. 11.00  
 
Jednoczymy się z Wami w tych dniach w modlitwie. Zachęcamy do godnego przeżywania 
okresu Wielkiego Postu i przygotowania się do Zmartwychwstania Pańskiego. Módlmy się o 
łaskę dla każdego z nas tak aby nasze życie było owocne w wiarę i wypełnione miłością i 
nadzieja. Otwórzmy nasze serca i pozwólmy Panu w nich zamieszkać. To w obecności 
Chrystusa znajdujemy radość i nadzieje.  
 
 Módlmy się razem słowami modlitwy zaczerpniętej z En liten katolsk bønnebok: 

Lengten etter deg 
Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er tilstede i det aller helligste sakramentet. 

Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. 
Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakrementet, om åndelig til mitt hjerte. 

Jeg forender meg helt med. Deg tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen. 
 

Módlmy się o odpuszczenie win w tym okresie oraz łaskę wiary tak, abyśmy byli w stanie 
zdać się na Pana i doświadczyć jego obecności. Jak Jezus przekazał: 
 
“a oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mateusz 28, 20) 

 
Ojciec i proboszcz Parafii 
 
Tan Peter Duc Do 
 
 
 


