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Pavens bønneintensjoner for Januar 2020 

 

Arbeid for fred i verden 
 

Vi ber om at kristne, de med andre religioner og alle 

mennesker av god vilje må arbeide for fred og rettferd i 

verden.  

 

Søndag, 26. januar 2020 
Uke 3, 2020 
3. 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 A, Messebok 2.utgave side 448 

1. lesning:  Jes 9,1b-4: I folkeslagenes Galilea får folket se et 
     stort lys 
Responsoriesalme: Herren er mitt lys og min frelse for hvem  
    skal jeg frykte? 
2. lesning:  1 Kor 1,10-13.17: Vær enige, så det ikke blir noen 

splittelse blant dere 
Evangelium:  Mat 4,12-23: Han slo seg ned i Kafarnaum. Slik 

skulle det gå i oppfyllelse som er sagt ved Jesaja.



MESSETIDER, UKE 5 
 

Tirsdag 28. 1 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag 29. 1 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 30. 1 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Fredag 31. 1 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk 

 

Lørdag 1. 2 

kl. 13:30 Katekesemesse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 2. 2 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 

kl. 17:00 Messe på kroatisk 

Skriftemål: 30 minutter før 

messe eller etter avtale med 

prestene 

VASK AV KIRKEN OG 

KIRKEKAFFE 

Uke 6 Polsk gruppe 

Uke 7 Filippinsk gruppe 

Uke 8 Vietnamesisk gruppe 

 

KATEKESE 

FOR 2. - 7. KLASSE 
 

Lørdag 1. februar 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:30 Lunsj 

kl. 12:00 Undervisning 

kl. 13:30 Messe 

 

KATEKESE  

FOR 8. OG 9. KLASSE 

 
Onsdag 5. februar 

kl. 16:40 Undervisning 

kl. 18:00 Messe 

kl. 18:45 Undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORELDREMØTE FOR 

KONFIRMANTER  

9. klasse: Onsdag, 5. februar 

 

FORELDREDREMØTE FOR 

FØRSTEKOMMUNIONSBARN  

3. klasse (norsk gruppe): Lørdag, 

1. februar 

 

Vær vennlig og meld fra til 

sognepresten om dere ikke kan 

komme på e-post: 

jessheim@katolsk.no 
 

Vi vil minne foreldre og foresatte 

at katekesekontingent må 

betales. Betaling av 

katekesekontingenten sendes til 

menighetens konto:1503.02.82946 
 

mailto:jessheim@katolsk.no


INNSAMLING AV PALMEGRENER TIL 
ASKEONSDAG 
 
Vi nærmer oss fastetiden og hvis noen har gamle 

palmegrener fra forrige eller tidligere 

palmesøndager, vennligst lever dem i kirken.  

De skal brennes til aske som skal brukes til 

askeonsdag (26. februar).  

ORGELFOND 
 
Per i dag (20.01.2020) har vi fått inn 658 765 kroner fra 

pengeinnsamling. Nå nærmer det seg virkelig til målet på 1,5 

millioner. Tusen hjertelig takk for deres støtte. 

 

 

 

 

Det er forskjellige måter å støtte på: 

Pengeboks 

Vi har en pengeboks på veggen ved siden av St. Antonius hvor du 

kan gi din støtte.  

Borgny strikker på bestilling 

Strikke glad dame, Borgny Skattebo strikker gjerne for andre. Hun 

tar penger kun for garn og pengene går til orgel. Kontakt henne for 

bestilling på e-post: borgny.skattebo@gmail.com eller mobil: 97 56 78 

23 

Avtalegiro 

Du kan 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. 

Bankkontonummer 

Du kan gi din støtte direkte til orgelfondskontonummer: 

1204.02.94250 

Støtte fra Oslo Katolske Bispedømme: 750 000 

Innsamlet penger siden mars 2018: 658 765 

                                                                 1 408 765 

 



VULKANUTBRUDD PÅ FILIPPINENE  
  
Caritas Norge følger den alvorlige 

situasjonen på Filippinene. 200 000 

mennesker fra 22 landsbyer kan være 

rammet av vulkanutbruddet. 

Filippinske myndigheter varsler også at 

det kan komme flere utbrudd fra den 

aktive vulkanen. Caritas Filippinene har bidratt med støtte. De 

koordinerer med mange ulike aktører for å kunne bidra med rent 

vann til de som er rammet.  

 

På søndag, 9. februar skal all kollekt gå til Caritas for å støtte de 

som er rammet av vulkanutbruddet. 

 

KOLLEKT FRA MESSENE UKE 3 
 

Messe på engelsk – Kr. 243 

Messe på norsk – Kr. 1 157 

Messe på vietnamesisk – Kr. 626 

Messe på polsk – Kr. 2 171 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

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 /  

stgudmund.menighet@gmail.com 

Hjemmeside: sanktgudmund.com, 

parafiajessheim.com (polsk)  
 

Menigheten har 

 
 

Du kan gi til kollekten 

ved å betale til nr.19006. 

 

Andre betalinger som for 

eksempel kirkekaffe kan 

gjøres til nr. 19007. 
 

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

