
 
Søndagsblad 
St. Gudmund katolske menighet 
 

 
 

MESSETIDER  
 
 
Mandag 02/11 – Allesjelersdag Fredag  06/11 
kl. 18:00 Messe på norsk    kl.18:00  Messe på vietnamesisk 
kl. 19:00 Messe på polsk   kl.19:00 Messe på polsk         
 
Tirsdag  03/11                            Lørdag  07/11  
kl. 18:00 Messe på norsk         kl. 17:30 Anledning til skriftemål 

kl. 18:00 Messe på norsk  
        
Onsdag  04/11    Søndag  08/11  
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  Høymesse på norsk 
Torsdag  05/11    kl. 16:00  Messe på polsk 
kl. 17:15 Sakramentstilbedelse     
kl. 18:00 Messe på norsk  

 
November-måneden: I november minner Kirken oss om livets skjønnhet 
og skjørhet. Vi oppfordres spesielt til å be for alle avdøde. 

 

 
Pavens bønneintensjoner for november 2020 

 
Generell intensjon: Om kunstig intelligens 
Vi ber om at utviklingen av roboter og kunstig intelligens alltid må tjene 
menneskeheten. 

 



 
KUNNGJØRINGER 

 
o Kollekten siste uke: kr. 4.037,- Tusen takk! 
o Menigheten gratulerer følgende barn som har mottatt dåpens sakrament: 

Oliwia Miskowiec (25/10), Nikolas Lukas Lybko (31/10), og Yorkabel 
Nahom Kflu (31/10) 

o Fra og med 2. november innføres det en ekstra messe kl. 18:00 på 
mandager.  

o Konfirmantundervisning (norsk og polsk) finner sted onsdag 04. 
november, fra kl. 16:40 til 19:30. Vel møtt! 

o Katekese på norsk for førstekommunionsbarna (3. klasse) blir lørdag 
07. november, fra kl. 10:00 til kl. 13:30.  

o Ungdomskveld avholdes onsdag 11. november fra kl. 17:00 til kl. 
20:00. Vel møtt! 

o Menighetskontorets betjeningstid førstkommende uke: 
 

Ø Tirsdag 03.11   kl. 09:00 – 15:00 
Ø Fredag  06.11   kl. 09:00 – 15:00 

 
Ønsker dere en riktig god søndag! 

 
 

OBS! Maks. 50 personer kan være tilstede i messene i 
St. Gudmund kirke. Husk en˗meter˗regel for de som 

ikke er i samme husstand. For å lette på 
sporingsarbeid i tilfellet smitteutbrudd 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. 

 


