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Pavens bønneintensjoner for Oktober 2019 

 

UNIVERSELT 
 

At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning 

trer frem i det nære Østen, hvor ulike religiøse 

fellesskap deler livet med hverandre 

 

Søndag, 20. oktober 2019 
Uke 42, 2019 
29. søndag i det alminnelige kirkeår 
Kl. 09:30 Messe på engelsk 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 13:00 Messe på vietnamesisk 
Kl. 15:00 Messe på polsk 
Søndagstekster År C, Messebok 2.utgave side  

1. lesning:  2 Mos 17,8-13: Så lenge Moses holdt hånden i 

været hadde israelittene overtaket 

Responsoriesalme: Vår hjelp er i Herrens nav han som skapte  

    himmel og jord    

2. lesning:  2 Tim 3,14-4,2: Måtte gudsmannen stå fullt 

rustet og rede til innsats for det gode 

Evangelium:  Luk 18,1-8: Skulle ikke Gud gi sine utvalgte rett, 

  de som roper til ham



MESSETIDER, UKE 43 
 

Tirsdag 22. 10 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag 23. 10 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 24. 10 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 17:30 Rosenkransandakt 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Fredag 25. 10 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk 

 

Lørdag 26. 10 

kl. 14:00 Messe på arabisk 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 27. 10 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 13:00 Messe på tamilsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 

Skriftemål: 30 minutter før messe 

eller etter avtale med prestene 

VASK AV KIRKEN OG 

KIRKEKAFFE 

Uke 43 Vietnamesisk gruppe 

Uke 45 Polsk gruppe 

Uke 46 Filippinsk gruppe 

 

 

KATEKESE 

FOR 2. - 7. KLASSE 
 

Lørdag 16.11 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:15 Lunsj 

kl. 12:00 Undervisning 

kl. 13:30 Messe 

 

 

KATEKESE 

FOR 8. OG 9. KLASSE 

 
Onsdag 6.11 

kl. 16:40 Undervisning 

kl. 18:00 Messe 

kl. 18:45 Undervisning 

 

 

All informasjon i 

forbindelse med 

katekese finnes på 

menighetens nettside: 

www.sanktgudmund.com



VERDENS MISJONSSØNDAG 20. OKTOBER  
 
Denne søndag 20. oktober, skal all kollekt gå til Missios virksomhet for 
verdensmisjonen. Pave Frans’ budskap er publisert på Missios side på 
katolsk.no, se http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/missio. Vi 
oppfordres på denne dag til særlig å be for våre brødre og søstre i 
Kirkens periferi som særlig trenger vår hjelp og bønn.  
 

HØSTDUGNAD LØRDAG, 26. OKTOBER  
 

Høstdugnad er planlagt lørdag, 26. oktober fra kl. 11:00 i St. 
Gudmund menighet. Det er tid for å gjøre hele kirken klart for en ny 
vinter. Ta gjerne med dere eget utstyr til arbeidet siden vi ikke har nok. 
Vi håper at mange av dere har anledning til å komme å hjelpe oss.  
 

STRIKKEKURS FOR NYBEGYNNERE ANNEN HVER 
TIRSDAG I ST. GUDMUND KIRKE 

 
Har du lyst til å lære å strikke eller friske opp kunnskapen? 
Da kan du bli med Borgny Skattebo og Thuy Therese 
Nguyen annen hver tirsdag (oddetallsuker) i St. Gudmund 
kirke kl. 18:30 – 21:00 for å komme i gang med strikking. 
De kan også vise dere hvordan man hekler. Symaskin og 
noen bøker er tilgjengelig, men ta gjerne med dere utstyr. 

Neste kurs er tirsdag, 22. oktober kl. 18:30. 
For spørsmål, kontakt Borgny Skattebo på epost: 
borgny.skattebo@gmail.com eller mobil: 97567823. 

 

ALLE HELGENSDAG OG ALLESJELERSDAG 
 
Fredag, 1.11 er det Allehelgensdag. Det er Jesu 
hellige hjerte andakt kl. 17:30 etterfulgt av messe 
på norsk kl. 18:00 og messe på polsk kl. 19:00 
Lørdag, 2.11 er det Allesjelersdag. Denne dagen er 
til minne om våre kjære som har gått bort. Det er 
messeintensjonskonvolutter som ligger på bordet 
bakerst i kirken hvor dere kan skrive navn til de 
avdøde som vi skal feire messe for. Det er messe 
på norsk kl.11:00 og kveldsmesse kl. 18:00. 



MESSEINTENSJONER 
 
Vi har messeintensjonskonvolutter som ligger bakerst i kirken. Å stifte 
en intensjon er gratis, men ønsker du å gi noe, legg ditt bidrag i 
konvolutten, som så lukkes. Vennligst skriv med blokkbokstaver for å 
gjøre det lettere for presten å se navnet. Du kan gi intensjonen til 
presten eller til sakristanene i kirken.  

 

SATURDAY NIGHT FEVER – THAT 70’S PARTY, 
LØRDAG, 9. NOVEMBER KL. 17:00 
 

St. Gudmund menighet har gleden av å invitere dere til 
Saturday Night Fever - That 70’s party lørdag, den 9. 
november kl. 17:00 i menighetssalen. Så ta på 70-talls 
inspirerte klær, la håret og barten gro for denne kvelden 
svinger vi dere tilbake til 70-tallet! Beste 70-talls kostyme 
for en flott premie.  
 
Billetter koster 50 kr, mat og drikke kjøpes på stedet. 
For kjøp av billetter, kontakt Rosly – 91710071 
Alle inntektene på dette arrangementet går til orgelfond. 
 

LODDSALG TIL ORGELFOND 
 
Vi er i gang med loddsalget som koster 10 kroner. Vi 
håper derfor at dere fortsetter å støtte oss ved å selge 
loddene eller eventuelt kjøpe dem selv. Dere kan enkelt 
betale gjennom vipps til 19007 og husk å skrive orgel på 
meldingen. Vi trekker ut vinneren søndag, 8. desember.  
 

 
  

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. 
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