
 
Søndagsblad 
St. Gudmund katolske menighet 
 

 

 
MESSETIDER  

 
 
Mandag            Fredag  23/10 
Stengt            kl.18:00  Messe på vietnamesisk 
             kl.19:00 Messe på polsk 
 
Tirsdag  20/10                            Lørdag  24/10  
kl. 18:00 Messe på norsk         kl. 14:00 Messe på arabisk  
       kl. 18:00 Messe på norsk 
 
Onsdag  21/10    Søndag  25/10 
kl. 17:30 Anledning til skriftemål kl. 08:00 Messe på polsk           
kl. 18:00 Messe på norsk   kl. 09:30 Messe på engelsk 
       kl. 11:00  Messe på norsk 
Torsdag  22/10    kl. 16:00  Messe på polsk 
kl. 17:15 Sakramentstilbedelse     
kl. 18:00 Messe på norsk  

 
Rosenkransmåned: Tradisjon tro, anbefaler Kirken sine barn å be 
rosenkransen i oktober. 

 
Pavens bønneintensjoner for oktober 2020 

 
Misjonsintensjon: For legfolkets arbeid 
Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament 
stadig kan få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken. 



KUNNGJØRINGER 
 
o Kollekt siste uke: kr. 3.349,- Tusen takk! 
o I dag markeres Verdens misjonssøndag i Den katolske kirke. Dagens 

kollekt vil i sin helhet gå til Missios virksomhet for verdensmisjonen. I 
den forbindelse skriver pave Frans:  
 

On World Mission Sunday we affirm how prayer, reflection and material offerings are 
opportunities to participate actively in the mission of Jesus in his Church. The charity 
expressed in the collections during the penultimate Sunday of October support the missionary 
work carried out in my name by Missio (the Pontifical Mission Societies), in order to meet 
the needs of peoples and Churches throughout the world, for the salvation of all. 

 
o Katekese for 3. klasse på polsk vil finne sted lørdag 24. oktober  

fra kl. 10:00 til 13:30. Vel møtt! 
 

Ø Påmelding til katekeseundervisning kan gjøres digitalt. Skjemaet 
finner dere i vår nettside: 
https://www.sanktgudmund.com/katekese  

 
o NB! Vikarierende menighetssekretær vil ikke være tilgjengelig 

på menighetskontoret førstkommende uke. 
 

Ønsker dere en riktig god misjonssøndag! 
 
 

OBS! Maks. 50 personer kan være tilstede i messene i 
St. Gudmund kirke. Husk en˗meter˗regelen for de som 
ikke er i samme hustand. For å lette på sporingsarbeid 

i tilfellet smitteutbrubb oppstår, ber vi Dere om å 
registrere dere på billett.katolsk.no. 

 
 

 
Vi ber dere om å hjelpe til  

med desinfisering av benkene  
i kirkerommet. 

 


