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Pavens bønneintensjoner for Juni 2018 
 

SOSIALE NETTVERK 
 

At sosiale nettverk må arbeide for å være 

inkluderende på et vis som respekterer andres 

forskjellighet 

Søndag, 24. mai 
Uke 25, 2018 
Den hellige Johannes døperens fødsel 
Kl. 09:30  Messe på engelsk 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 

Søndagstekster år B, Messebok 2.utgave side 862 
1. lesning:  Jes 49,1-6: Jeg gjør deg til et lys for folkeslag  
 

Responsoriesalme: Du er Herrens som gjør underverk 
 

2. lesning:  Apg 13,22-26: Johannes hadde alt forberedt 
Kristi komme ved å forkynne  

 

Evangelium:      Luk 1,57-66.80: Johannes er hans navn



MESSETIDER, UKE 26 
 

Tirsdag 26.6  

kl. 18:00 Messe 

 

Onsdag 27.6 

kl. 18:00 Messe  

 

Torsdag 28.6 

kl. 17:15 Sakramenttilbedelse 

kl. 18:00 Messe 

 

Fredag 29.6  

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

Sakramenttilbedelse og 

skriftemål på polsk etter polsk 

messen 

 

Lørdag 30.6 

kl. 18 Messe 

 

Søndag 01.7 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 

 

Skriftemål: 30 minutter før messe 

eller etter avtale med prestene. 
 

 
 
 
 
 
 

VASK AV KIRKEN OG 

KIRKEKAFFE  
 

Uke 26 Menighetsrådet  

Uke 27 Polsk gruppe  

Uke 28 Filippinsk gruppe  

Uke 29 Ungdomslaget  

(kun kirkekaffe) 

 

 

 
 
 
 

 

 

SOMMERFERIE OG 

MESSETIDER 

 
Messe på tamilsk, engelsk og 

vietnamesisk på søndager er avlyst 
i juli og august 

 grunnet sommerferie. 
 

Filippinsk messe er også avlyst i 
juli. 

 



ORGELFOND 

 

 

Vi har kjøpt et brukt orgel fra Tyskland og vi håper at den 

kommer i oktober/november. Vi prøver å samle inn 750 000 

kr og menigheten trenger deres støtte. 

 

 

Ønsker du å støtte oss? 

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  

 

Du kan også støtte oss ved å kjøpe strikketøy (genser/luer) fra 

Borgny Skattebo Hornæs. Alle inntektene går til betalingen av 

orgelet.   
 

 

 

 

 

Tusen hjertelig takk til støtten vi har fått! 

 

 

 

 

Lurer du på noe, kan du ta kontakt med 

sognepresten på epost og mobil: 

jessheim@katolsk.no / 977 26 003 

 

 

 

mailto:jessheim@katolsk.no


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 
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