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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, 16. september 
Uke 37, 2018 
24. søndag i det alminnelige kirkeår 
Kl. 09:30 Messe på engelsk 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 13:00 Messe på vietnamesisk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 

Søndagstekster år B, Messebok 2.utgave side 629 

1. lesning:  Jes 50,5-9a: Min rygg bød jeg frem til dem som 
slo 

Responsoriesalme: Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de 
levendes land. 

2. lesning:  Jak 2,14-18: Troen er død, om den ikke får 
vise seg i handling 

Evangelium:      Mark 8,27-35: Du er Messias … 
Menneskesønnen skal få meget å lide 



MESSETIDER, UKE 38 
 

Tirsdag 18.9 

kl. 18:00 Messe 

 

Onsdag 19.9 

kl. 18:00 Messe  

 

Torsdag 20.9 

kl. 17:15 Sakramenttilbedelse 

kl. 18:00 Messe 

 

Fredag 21.9  

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

Sakramenttilbedelse og 

skriftemål på polsk etter polsk 

messen 

 

Lørdag 22.9 

kl. 18:00 Messe 

 

Søndag 23.9 

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 

 

 

 

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


HELLIGE THÉRÈSE, LOUIS OG ZÉLIE 
MARTIN KOMMER TIL ST. GUDMUND 
6. – 7. OKTOBER  
 
Relikvie: Lørdag, 6. oktober kl.22:00   

Messe: Søndag, 7. oktober kl. 07:00 
 

Det er første gang den hellige Thérèses relikvier 

reiser sammen med hennes hellige foreldre 

som pave Frans helligkåret i 2016. Vi gleder oss 

til dette besøket og synes det er en stor ære for 

oss alle. Dette er en god anledning til å få 

inspirasjon og hjelp i det kristne liv. Etter kl. 

07:00 messen blir de kjørt videre til St. 

Johannes i Oslo.  

 

Vi inviterer alle til å komme til denne viktige dagen! 

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 

VASK AV KIRKEN OG KIRKEKAFFE  
Uke 38 Vietnamesisk gruppe 

Uke 39 Ungdomslaget (kun kirkekaffe) 

Uke 40 Menighetsrådet 

Uke 41 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 / Barne- og 

ungdomskontakt:  

Martin Nguyen 

Epost: 

uig.katekese@gmail.com 

Menighetsrådet:  

MR leder: Justyna Brzykca 

E-post: 

justynabrzykca@hotmail.com 

mailto:jessheim@katolsk.no
mailto:stgudmund.menighet@gmail.com

