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Pavens bønneintensjoner for September 2018 
 

UNGE MENNESKER I AFRIKA 
 

At unge mennesker i Afrika må ha tilgang til utdannelse 

og jobb i egne land 
 

Søndag, 30. september 
Uke 39, 2018 
26. søndag i det alminnelige kirkeår 
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 647 

1. lesning:  4 Mos 11,25-29: Er du harm for min skyld? 
Jeg skulle ønske at hele Herrens folk var 
profeter! 

Responsoriesalme: Herrens befalinger er rette. De gleder 
hjertet. 

2. lesning:  Jak 5,1-6: Deres rikdom er i ferd med å råtne 
Evangelium:    Mark 9,38-48: Den som ikke er mot oss, er 

med oss. Om din egen hånd lokker deg til 
fall, da hugg den av. 

 



MESSETIDER, UKE 40 
 

Tirsdag 2. 10 – Onsdag 3.10  

Ingen messe pga prestemøte 

 

Torsdag 4. 10 

kl. 18:00 Messe 

 

Fredag 5.10  

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

Sakrament tilbedelse og 

skriftemål på polsk etter polsk 

messen 

 

Lørdag 6.10 

kl. 22:00 Relikvier av den hellige 

Therese og hennes foreldre 

ankommer – Velkomstandakt  

v/biskop Bernt Eidsvig 

kl. 22:30 Vigilie med 

ungdomsfestival (NUK) 

 

Søndag 7.10 

kl. 07:00 Messe på norsk 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

 

 

Skriftemål: 30 minutter før messe 

eller etter avtale med prestene 

 

 

KATEKESE  

FOR 8. OG 9. KLASSE 

 
Onsdag 10.10 
kl. 16:40 Undervisning 

kl. 18:00 Messe 

kl. 18:45 Undervisning 

 

KATEKESE  

FOR 2. – 7. KLASSE 
 

Lørdag 13.10 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:15 Lunsj 

kl. 12:00 Undervisning 

kl. 13:30 Messe 

 

Til foreldre og foresatte:  

Dere er hjertelig velkommen på 

katekesemessene. 😊  
 

All informasjon i forbindelse med 

katekese finnes på menighetens 

nettside: www.sanktgudmund.com 

 
Katekesekoordinator / barne - og 

ungdomskontakt:  

Martin Nguyen 

Epost: uig.katekese@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uig.katekese@gmail.com


CARITAS-SØNDAG 30. SEPTEMBER OG  
HØSTAKSJON 2018 #NULLSULT 
Søndag 30. september feires Caritas-søndag i 

alle landets menigheter. Denne dagen går all 

kollekt fra søndagsmessene i alle menigheter 

til Caritas Norges arbeid for å bekjempe sult i 

Asia, Afrika og Latin-Amerika. Caritas-

søndagen innleder den årlige Høstaksjonen mot 

sult i verden.   

For tredje år på rad øker antall mennesker 

som sulter. 821 millioner barn og voksne 

våkner- og legger seg sultne hver 

dag. Konsekvensene er brutale, spesielt for 

barn. Tre millioner barn dør av sultrelaterte 

årsaker hvert eneste år. 201 millioner barn 

risikerer alvorlige vekst- og utviklingsskader 

fordi de ikke får nok næring de første årene. 

Dette påvirker dem for livet. Mange får 

mangelsykdommer, de sliter på skolen, og 

som voksne vil de ofte tjene mindre enn barn 

som fikk nok mat i oppveksten. 

Ekstremvær, som tørke og flom, er blant de viktigste årsakene 

til økende sult, derfor hjelper Caritas Norge småbønder som er 

rammet av klimaendringene. Vi gir dem robuste såkorn 

og opplæring i effektive og klimasmarte dyrkingsmetoder. Slik 

får familier økt avlingene sine og slipper å sulte. 86 prosent av 

familiene som har deltatt i våre matsikkerhetsprosjekter spiser 

nå tre næringsrike måltider per dag.  

 

Ingen barn skal sulte i en verden med nok mat. 
 

Din støtte redder liv! 

SMS: Send Nullsult til 2160 (200,-) eller 

Vipps til 12135. Merk betalingen Nullsult 

Gavekonto: 8200.01.93433. Merk betalingen 

Nullsult  



NUKS RELIKVIEFESTIVALEN 5. – 7. OKTOBER 

5. – 7.Oktober arrangerer NUK en 

ungdomsfestival her på Jessheim i 

anledning at relikviene av Hellige Thérèse 

og foreldrene, Louis og Zelie kommer og 

besøker Norge, som et stopp i sin turne 

rundt om i verden. Festivalen vil være 

preget av bønn, mat, talenter og 

selvfølgelig god stemning. Det vil bli arrangert en 

talentkonkurranse, der alle som ønsker å vise sitt talent kan få 

muligheten til dette. Det blir også spennende workshops hvor 

alle kan utfolde seg med sine evner og interesser, og vi får besøk 

fra Munkeby kloster. Dette er et arrangement som ikke 

inntreffer ofte og oppfordrer derfor alle som har mulighet til å 

komme! 
 

Påmelding og mer informasjon på Nuk.no 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Lørdag, 6. september 

22:00   Velkomstandakt v/ biskop Bernt Eidsvig. 

22.30   Vigilie med ungdomsfestivalen (NUK)  

og våke gjennom natten 

 

Søndag 7. oktober 

00.00 - 01.00  Våkenatt, Norsk gruppe 

01.00 - 03.00  Våkenatt, Polsk gruppe 

03.00 - 05.00  Våkenatt, Vietnamesisk gruppe 

05.00 - 07.00  Våkenatt, Filippinsk gruppe 

07.00            Messe og velsignelse av roser 
 

RELIKVIER AV DEN HELLIGE THÉRÈSA 
OG HENNES FORELDRE I ST. GUDMUND KIRKE 
 

https://nuk.no/aktiviteter/nuks-relikviefestival-i-oslo/


 
STRIKKING PÅ BESTILLING 

 

Strikke glad dame, Borgny Skattebo strikker gjerne 

for andre. Sokker, gensere, kjoler osv. Hun tar 

penger kun for garn og pengene går til orgel.  

 

 

Kontakt henne om du har spørsmål eller bestilling på epost: 

borgny.skattebo@gmail.com eller mobil: 975 67 823 

 

 
MOVIE NIGHT THEMED PARTY FOR A CAUSE! 
 

Lørdag, 27. oktober kl. 18:00 er det Movie Night Themed Party 

for a cause i St. Gudmund menighetssal. Billetter koster 200 kr 

for voksen og 100 kr for barn mellom 9 – 12 år.  

Barn fra 0 – 8 år er gratis. Alle som skal delta må «ha på seg et 

kostyme» fra deres favoritt filmkarakter og vis frem billettene 

ved inngangen.  Det blir underholdning og lett matservering. Vi 

kårer også beste kostyme og vinneren for selvsagt en flott 

premie, så kom med ditt beste kostyme. 😊 

 

For kjøp av billetter, kontakt: 

Rosly – 917 10 071 

Anna Lyn – 908 34 056 

Kokko – 917 63 533 

 

Alle inntektene på dette arrangementet går til orgel. 

 

VASK AV KIRKEN 
 

I forbindelse med relikviebesøk i menigheten vår, 

trenger vi folk som kan hjelpe med å vaske og 

rydde kirken og menighetssalen på torsdag 

kveld, 4. oktober kl. 18:30. Vi håper mange av 

dere har anledningen til å hjelpe oss. 😊 



ORGELFOND 

Vi har opprettet et fond hvor målet er å samle 

inn penger for å kjøpe et brukt orgel fra 

Tyskland. Prisen er på ca. 1,5 millioner kroner. 

Per i dag har vi 915 533 kroner hvor av 750 000 

kroner er støtten fra Oslo Katolske Bispedømme 

og dette er takket være deres generøse bidrag. 

Vi er snart i mål og trenger 584 467 kroner. 

Hvert eneste bidrag hjelper og vi håper at 

orgelet er på plass i desember. 

 

Ønsker du å støtte? 

Du kan sende din støtte på bankkontonummer: 1204.02.9425 
 

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  

Tusen takk for deres bidrag ♥ 

 

MINISTRANT DAG 20. OKTOBER 2018 

“Du har kalt oss til tjeneste ved ditt alter” 
 

Har du lyst til å lære om å bli en ministrant eller en altertjener? 

Kan du ministrere fra før av, men ønsker å lære mer og utdype 

deg i liturgien. Det å være en ministrant handler ikke bare om å 

ha på noen fine klær og stå opp med presten, men det handler 

om å hjelpe og det handler om en tjeneste til Gud. Gjennom 

ministrering vil du få et innblikk i den hellige liturgien og om 

hvorfor vi gjør slik som vi gjør? Høres dette spennende ut??!  

Da inviterer vi til ministrant dag 20.10.2018 her på St. Gudmund Kirke 

kl. 10:00 – 15:00. Det vil bli servert mat.😊 

 

VASK AV KIRKEN OG KIRKEKAFFE  
 

Uke 40 Menighetsrådet  Uke 42 Filippinsk gruppe 

Uke 41 Polsk gruppe Uke 43 Vietnamesisk gruppe 

 



LIVSGLEDEDAG I ST. GUDMUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag, 21. oktober 2018 kl. 12:00 

St. Gudmund Kirke 
 

St. Gudmund Menighet inviterer dere til Livsglededag på søndag, 

21. oktober fra kl. 12:00. Det vil være salg av kaffe, kaker og 

internasjonale matretter. Det blir omvisning og foredrag i kirken. I 

tillegg vil det være underholdning og utlodning. 

 

Alle er hjertelig velkommen! 



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 / Barne- og 

ungdomskontakt:  

Martin Nguyen 

Epost: 

uig.katekese@gmail.com 

Menighetsrådet:  

MR leder: Justyna Brzykca 

E-post: 

justynabrzykca@hotmail.com 

mailto:jessheim@katolsk.no
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