
 

Søndagsblad 

St. Gudmund katolske menighet 

 

 

 
 

Pavens bønneintensjoner for Juni 2018 
 

SOSIALE NETTVERK 
 

At sosiale nettverk må arbeide for å være inkluderende 

på et vis som respekterer andres forskjellighet 

 

Søndag, 03. juni 
Uke 22, 2018 
Festen for Kristi legeme og blod 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
 

Søndagstekster år B, Messebok 2.utgave side 724-726,732 

 

1. lesning:  2 Mos 24, 3-8: Dette er blodet som hører 
til den pakten Herren har sluttet med 
dere  

Responsoriesalme: Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle 
Herrens navn 

 

2. lesning:  Hebr 9,11-15: Må da ikke Kristi blod ha 
kraft til å rense vår samvittighet  

 

Evangelium:       Matt 14,12-16.22-26: Dette er mitt 
legeme. Dette er mitt blod.



MESSETIDER, UKE 23 
 

Tirsdag 05.6  

kl. 18:00 Messe 

 

Onsdag 06.6 

kl. 18:00 Messe  

 

Torsdag 07.6 

kl. 17:15 Sakramenttilbedelse 

kl. 18:00 Messe 

(Bønn for kall) 

 

Fredag 08.6  

kl. 18:00 Messe på 

vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

Sakramenttilbedelse og 

skriftemål på polsk etter polsk 

messen 

 

Lørdag 09.6 

kl. 10:00 Katekesemesse 

kl. 14:30 Messe på filippinsk 

kl. 18:00 Messe 

 

Søndag 10.6 

KATEKESE 

AVSLUTNING 

LØRDAG, 9. JUNI 

KL. 10:00 FOR 

2. – 9. KLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

Det er katekese avslutning 

lørdag, 9. juni kl. 10:00 for  

2. – 9. klasse. Vi begynner med 

messe kl. 10:00 etterfulgt av 

grillfest Det vil også være 

aktiviteter for barna. Barn, 

ungdommer og foreldre er 

velkommen til både messen og 

grillfesten. Foreldre tar med 

frukt eller kaker. Menigheten 

sørger for drikke og grillmat. 

Vel møtt!

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDSVALG 2018 
 
Søndagene, 3. juni, 10. juni og 17. juni har vi 
menighetsrådsvalg. På disse søndagene vil det stå noen ved 
valgurnene i alle messer som kan hjelpe deg om du har spørsmål. 
Du kan stemme på maks 4 kandidater. For å kunne stemme må 
din adresse tilhøre St. Gudmund menighet og du må også være 
fermet og er over 16 år.  
 

Haylab Aman A.– 34 år, Eritrea 
 
 

Han er opprinnelig fra Eritrea, gift og jobber 
som skiftleder på McDonalds. Haylab synes 
det er spennende å være MR kandidat og 

har mye å tilby hvis han blir valgt i 
menigheten.  

 
Pawel Bazydlo – 36 år, Polen 

 
Han er opprinnelig fra Polen. Han er gift, 
har 1 barn og jobber som farmasøyt. Han 

legger stor vekt på at St. Gudmund 
menighet er et sted hvor alle kan føle seg 

hjemme.  
 

Devi Dinesh – 36 år, Sri Lanka 
 

Hun er opprinnelig fra Sri Lanka og jobber 
som Bioingeniør. Hun liker å gå på tur og 
lese. Devi ønsker å stille til valg fordi hun 
har vært medlem i St. Gudmund menighet 

fra 2008. Hun har sett utviklingen og ønsker 
å bidra slik at alle kan komme til en 
menighet der alle blir tatt vare på. 

«Felleskap gir styrke i vårt tro, og bidra min 
fritid til noko som er meningsfylt» 



Rosly Mentigar Kristiansen – 50 år, 
Filippinene 

 
 

Hun er opprinnelig fra Filippinene, gift og 
bor på Maura. Rosly jobber som 

kongressvertinne på Radisson Blu Airport 
Hotel på Gardermoen. Hun er svært aktiv i 

kirken og katekese undervisningen. 
 

Elena Mendoza – 45 år, Filippinene 
 
 

Hun er opprinnelig fra Filippinene og bor 
på Maura. Elena er gift, har to voksen 

barn, er utdannet sykepleier og jobber på 
Hurdalsjøen Recoverysenter. Hun er veldig 
aktiv på engelsk kor i St. Gudmund og er 

godt likt av alle i menigheten. 
 

 
 Chi Phuong Vy – 46 år, Vietnam 

 
 

Hun er gift, har 3 barn og bor på Jessheim. 
Chi driver med Vy Orkide café på 
Jessheim. Hun har vært i menighetsrådet 
før. 

Magdalena Justyna Ziajor – 33 år, Polen 
 

 
Hun er opprinnelig fra Polen og bor på 

Jessheim. Magdalena er gift, har to barn 
og er utdannet økonom.  

 
 



 
 

VASK AV KIRKEN OG KIRKEKAFFE  
 

Uke 23 Polsk gruppe   Uke 24 Filippinsk gruppe  

Uke 25 Vietnamesisk gruppe  Uke 26 Menighetsrådet 





ST. THÉRÈSE BØNN 
 

Hellige Gud, barmhjertige Far, 
til alle tider beriker du din Kirke 

med eksempler på hellighet  
og vitner om din kjærlighet. 

Vi takker deg for det vitnesbyrd om det kristne liv  
du har gitt oss i den hellige Thérèse av Lisieux  

og hennes hellige foreldre, Louis og Zélie. 
 

På deres forbønn, 
gjør alle familier til sanne kjærlighetens skoler 

hvor ektefeller, lik Louis og Zélie, 
kan leve i gjensidig respekt og hengivenhet, 

og barn kan vokse opp i kjærlighet og trygghet. 
 

Gi alle unge mennesker å finne og svare på sitt kall. 
Send dem gode veiledere og sunne forbilder. 

Fri dem fra frykt for fremtiden, 
skjenk dem mot til å satse på ekte og varige verdier, 

og la dem oppdage gleden og friheten  
i et liv i Kristi etterfølgelse. 

 
Gi familier i vanskeligheter  

og alle som gjennomgår prøvelser 
å finne styrke og håp  

i å betrakte din Sønns ansikt. 
 

Inngi oss alle, lik den hellige Thérèse,  
en urokkelig tillit til din nåde 

og et brennende ønske om å elske deg  
og vår neste over alle ting. 

 
Du som alene er hellig,  

form oss etter din Sønns bilde, 
slik at også vi kan være troverdige vitner  

om ditt rike for verden av i dag. 
 

Ved Kristus, vår Herre. 
Amen.



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 

Menighetsrådet 

MR leder: Greta Braathen 

Epost: gretakarinebraa@gmail.com 

mailto:jessheim@katolsk.no

