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Pavens bønneintensjoner for Mai 2018 
 

LEKFOLKETS SENDELSE 
 

At det troende lekfolk må oppfylle sin spesielle sendelse ved 

å bruke kreativitet til å svare på utfordringene verden står 

overfor i dag. 

Søndag, 13. mai 
Uke 19, 2018 
7. søndag i påsketiden 
Kl. 09:30  Messe på engelsk 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 13:00 Messe på tamilsk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 

Søndagstekster år B, Messebok 2.utgave side 411 
1. lesning:  Apg 1,15-17.20a.20c-26: En av dem bør være med oss 

som vitne om hans oppstandelse  
 

Responsoriesalme: Herren har reist sin trone i himmelen 
 

2. lesning:  1 Joh 4,11-16: Den som lever i kjærligheten, lever i 
Gud, og Gud i ham 

 

Evangelium:      Joh 17,11b-19: Måtte de være ett som vi!



MESSETIDER, UKE 20 
 
Tirsdag 15.5  
kl. 18:00 Messe 

 

Onsdag 16.5 
kl. 18:00 Messe  

 

Torsdag 17.5 

 
Grunnlovsdag 

kl. 10:00 Messe 

 

Fredag 18.5  
kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

Sakramenttilbedelse og skriftemål 

på polsk etter polsk messen 

 

Lørdag 19.5 
kl. 11:00 Første kommunion på 

polsk 

kl. 18:00 Messe 

 

Søndag 20.5 
kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 13:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 15:00 Messe på polsk 

 

Skriftemål: 30 minutter før messe 

eller etter avtale med prestene 

 

 

 

 

 

 

 

KATEKESE 

FOR 2. – 9. KLASSE 
 

Lørdag, 09.06.18 

Kl. 10:00 – Messe  

Kl. 11:00 – Grillfest  
 

 

FORELDREMØTE  

FOR 9. KLASSE 
 

Det er foreldremøte for 9. 

klasse på onsdag, 23. mai kl. 

18:00 på St. Gudmund. 
 

 

FERMING LØRDAG,  

2. JUNI KL. 11:00 

Det er ferming lørdag, 2. juni 

kl. 11:00. Foreldre har ansvar 

for pynting i 

menighetslokalet. Menigheten 

har ansvar for opprydding 

etter kirkekaffen. Vi håper 

mange av dere kan ta med 

kaker som vi kan nyte i 

kirkekaffen.



TUSEN TAKK! 

 

Tusen takk til alle som har hjulpet til 

med forberedelser før, under og etter 

Maria prosesjon. Vi takker alle som kom 

og tok med kaker. Det ble en vellykket 

prosesjon etterfulgt av en fin feiring. 😊 

 

MENIGHETSRÅDSVALG 2018 
 

Nytt menighetsråd skal velges i St. Gudmund i juni.  

Har du lyst til å stille til valg?  

 

Menighetsrådets funksjonstid er 2 år (2018-2020). Alle som 

er konfirmert og er medlemmer i menigheten kan stille til 

valg og har stemmerett. Menighetsrådet skal representere 

ulike grupper når det gjelder nasjonal bakgrunn, interesser 

osv. – sammensetningen av menighetsrådet skal gjenspeile 

mangfoldet vi har i St. Gudmund.  

 

Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt med valgkomitéen   

på epost og mobil.  

 

 

 

 

 

Anna Bozkiewicz: anna.bozkiewicz@gmail.com / 414 87 593 

Marie Corazon V. Bråthen: mcvbraathen@yahoo.com / 

417 63 533 

Adam Krzyzanowski: adam.m.krzyzanowski@gmail.com / 

966 79 799 

mailto:mcvbraathen@yahoo.com


   

 

SØNDAG, 3. JUNI: FESTEN FOR 
KRISTI LEGEME OG BLOD/   
 FAMILIEMESSE / PROSESJON / 
SOMMERFEST 

 

 

St. Gudmund feirer festen for Kristi legeme 

og blod og i denne forbindelse inviterer vi 

dere til sommerfest i menigheten. Vi 

starter med familiemesse kl. 11:00 

etterfulgt av Corpus Christi prosesjon.  

 

 

 

 

Ta med deg grillmat så stiller vi opp for drikke og 

grill. Vi håper det blir fint vær og vi gleder oss til 

denne dagen.   
 

 

 

 

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! 😊  

 



ORGELFOND 

 

Vi har kjøpt et brukt orgel fra Tyskland og vi håper at den 

kommer i oktober/november. Vi prøver å samle inn 750 000 

kr og menigheten trenger deres støtte. 

 

Ønsker du å støtte oss? 

Du kan sende din støtte på bankkontonummer: 

1204.02.94250.  

 

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.  

 

Du kan også støtte oss ved å kjøpe strikketøy (genser/luer) 

fra Borgny Skattebo Hornæs. Alle inntektene går til 

betalingen av orgelet.   

 
 

 

Tusen hjertelig takk for støtten vi har fått! 

 

 

 

 

Lurer du på noe, kan du ta kontakt med 

sognepresten på epost og mobil: 

jessheim@katolsk.no / 977 26 003 

 
 

 
 
 
 

   

 

mailto:jessheim@katolsk.no


 

 

Det er viktig for oss å holde 

kirkeområdet rent og trivelig. Vennligst 

ikke kast sigarettsneiper på bakken.  

 

 

 

 

Vi har kjøpt bordtennis til alle som kan 

spille. Vi håper at dere kan rydde og 

sette ting på plass etter bruk. 

 

 

Vennligst ikke sitt på bordet og ikke knus ballene og 

racketene. 
 

  
 

 

Her kan vi sitte, be, meditere … 
 
 
 
 

 
 

 

VASK AV KIRKEN OG KIRKEKAFFE  
 

Uke 20 Filippinsk gruppe Uke 21 Vietnamesisk gruppe 

Uke 22 Menighetsrådet  Uke 23 Polsk gruppe 



 



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

