
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndagsblad 
ST. GUDMUND KATOLSKE MENIGHET 

 

 
Vi ønsker dere en god og velsignet jul  

og et godt nytt år! 
 



 
 

 
 

MESSETIDER  
 

UKE 52 
 

Julaften 24. desember 
kl. 15:00 Familiemesse 

kl. 19:00 Messe på polsk 

kl. 22:00 Midnattsmesse  

 
 

1. juledag 25. desember 
kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

 

2. juledag 26. desember 
kl. 18:00 Messe på norsk 
 

 

Fredag 27. desember  
kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk 
 

 

Lørdag 28. desember 
kl. 14:00 Messe på arabisk 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 
 

Søndag 29. desember 
kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 13:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKE 1 
 

Mandag 30. desember 
Ingen messe 

 
 

Tirsdag 31. desember 
kl. 15:00 Messe på norsk 
 

 

Nyttårsdag 01. januar 
kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

 

Torsdag 02. januar 
kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 
 

 

Fredag 03. januar 
kl. 17:30 Andakt Jesu hjerte 

kl. 18:00 Messe på norsk 

kl. 19:00 Messe på polsk 

 

 

Lørdag 04. januar  
kl. 18:00 Messe på norsk 
 

 

Søndag 05. januar 
kl. 11:00 Familiemesse 

kl. 15:00 Messe på polsk 

kl. 17:00 Messe på kroatisk 
 

 

 

 



 
 

 
 

KATEKESE 

FOR 2.- 7. KLASSE 
 

 

Lørdag 11.01.20 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:30 Lunsj 

kl. 12:00 Undervisning 

kl. 13:30 Messe 

 

 

KATEKESE 

FOR 8. OG 9. KLASSE 
 

Onsdag 08.01.20 

kl. 16:40 Undervisning 

kl. 18:00 Messe 

kl. 18:45 Undervisning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TIL FORELDRE OG 

FORESATTE 
 

3. og 9.klasse elever MÅ levere 

dåpsattest. 
 

 

Fristen for å levere er 

dåpsattesten er på 

foreldremøtet: 

3. klasse: 01. februar 

 9. klasse: 05. februar 

 

 

Vi vil også minne foreldre og 

foresatte at katekesekontingent 

må betales. Betaling av 

katekesekontingenten sendes til 

menighetens konto: 

1503.02.82946 
 

All informasjon i 

forbindelse med 

katekese finnes på 

menighetens nettside: 
www.sanktgudmund.com 
 



 
 

 
 

 

Pavens bønneintensjoner for Desember 2019 
 

UNIVERSELT 
 

At hvert eneste land må beslutte å ta de nødvendige grep for å 

gjøre de aller yngstes fremtid – spesielt de som til lider – til en 

prioritet 

 
 

 
Søndag, 22. desember 2019 
Uke 51, 2019 
Fjerde søndag i advent 
Kl. 11:00  Messe på norsk  
Kl. 13:00 Messe på tamilsk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 
 
 
Søndagstekster år A, Messebok 2. utgave side 108 
 
1. lesning:  Jes 7,10-14: Se, en jomfru skal bli med barn 

Responsoriesalme: Herren kommer, han er herlighetens konge 

2. lesning:  Rom 1,1-7: Jesus Kristus, båren av Davids ætt, 

Guds Sønn 

Evangelium: Matt 1,18-24: Jesus skal fødes av Maria, 

troloveden til Josef, Davids sønn 



 
 

 
 

Julaften, 24. desember 
Uke 52, 2019 
Kl. 15:00  Familiemesse  
Kl. 19:00  Messe på polsk 
Kl. 22:00  Midnattsmesse  
 
Midnattsmesse  
Messebok 2. utgave side 121 
 
1. lesning:  Jes 9,2-7: En sønn er oss gitt 

Responsoriesalme: En frelser er oss født i dag. Han er Kristus 

Herren 

2. lesning:  Tit 2,11-14: Guds nåde har stått synlig frem for 

alle mennesker 

Evangelium: Luk 2,1-14: I dag er en Frelser født for dere  

 

Første juledag, 25. desember 
Kristi fødselsfest 
Kl. 11:00  Messe på norsk  
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 
Messebok 2. utgave side 127 
 
1. lesning:  Jes 52,7-10: Hele den vide jord 

får se frelsen fra vår Gud 

Responsoriesalme: Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud 

2. lesning:  Hebr 1,1-16: Gud har talt til oss gjennom Sønnen 

Evangelium: Joh 1,1-18: Ordet ble menneske av kjøtt og blod, 

og oppslo sin bolig blant oss 



 
 

 
 

Søndag, 29. desember 
Den hellige familie  
Kl. 11:00 Familiemesse 
Kl. 13:00 Messe på vietnamesisk 
Kl. 15:00 Messe på polsk 
 
Søndagstekster år A, Messebok 2. 
utgave side 131 
 

 

1. lesning:  Sir 3,2-6. 12-14: Den som frykter Herren, ærer 

sine foreldre 

Responsoriesalme: Salig den som frykter Herren, som vandrer     

     på hans veier  

2. lesning:  Kol 3,12-21: Familielivet i Herren 

Evangelium: Matt 2,13-15. 19-23: Ta barnet og dets mor med  

         deg, og dra til Egypt 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
Pavens bønneintensjoner for Januar 2020 

 
Misjonsintensjon 

 

Vi ber om at kristne, de med andre religioner og alle 

mennesker av god vilje må arbeide for fred og rettferd i verden.  

 

 
Nyttårsdag, 01. januar  
Uke 1, 2020 
Guds hellige mor Maria  
kl. 11:00 Messe på norsk 
kl. 15:00 Messe på polsk 
 
Messebok 2. utgave side 141 
 

1. lesning:  4 Mos 6,22-27: Når du 

uttaler mitt navn over 

israelittene, vil jeg velsigne dem 

Responsoriesalme: Gud være oss nådig og velsigne oss 

2. lesning:  Gal 4,4-7: Gud sendte sin Sønn, født av en kvinne 

Evangelium: Luk 2,16-21: De fant både Maria og Josef, og 

barnet. Da åtte dager var gått, gav de ham navnet 

Jesus 

 
 
 
 



 
 

 
 

Søndag, 05.  januar  
kl. 11:00 Messe på norsk 
kl. 15:00 Messe på polsk 
kl. 17:00 Messe på kroatisk 
 
Messebok 2. utgave side 144 
 
1. lesning:  Sir 24,1-2.2a.2b.8-12: Guds visdom har tatt bolig i 

      det utvalgte folk 

Responsoriesalme: Ordet ble menneske av kjøtt og blod og 

       oppslo sin bolig blant oss    

2. lesning:  Ef 1,3-6. 15-18: Han har forutbestemt å gi oss 

plass som sønner ved Jesus 

Evangelium: Joh 1,1-18: Ordet ble menneske av kjøtt og blod, 

og oppslo sin bolig blant oss



 
 

 
 

ADVENTAKSJON 2019  
 

Adventaksjonen 2019 vil 

sikre ungdommer 

mellom 15 og 17 år i 

Caquetá, et tidligere 

geriljaområde i 

Colombia, 

yrkesopplæring for økt 

inntekt og bedre levekår. 

Dette vil minske risikoen 

for at ungdommene 

rekrutteres til aktiviteter som truer freden i området.  

 

Ved å gi ungdom utdanning i fiskeoppdrett får de muligheter 

for arbeid og en stabil inntekt. Det bidrar også til bedre 

ernæring på landsbygda der ungdommene og deres familier 

bor. 

 

Ungdommene bor i et område der mange har vært rekruttert 

til geriljakrig eller kriminell aktivitet. Prosjektet bidrar til 

fredsbygging ved å gi ungdommene et alternativ der de kan 

skape seg en bedre fremtid med egen inntekt. De vil også få 

opplæring i fredelige løsninger av konflikter, hvordan løse 

uenighet om rettigheter til jorda og hvordan å delta i 

samfunnet rundt seg. Dette vil byge fred for alle i området.    

 

Send en donasjon til 3000.16.91410 eller vipps til 

93083 

 
  

  



 
 

 
 

BARNEMISSIO – EPIFANI, SØNDAG 05. JANUAR 

 

All kollekt på søndag, 5. januar skal gå til Barnemissio Den 

Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio). Missio har barnehjem 

rundt om i verden og forskjellige prosjekter for barn. Vi 

oppfordres på denne dag til særlig å be for barn i Kirken periferi, 

som særlig trenger vår hjelp og forbønn.  

 

JULETREFEST SØNDAG, 05. JANUAR 

 

Søndag 05. januar inviterer vi store og 

små, familie og venner til juletrefest på 

menighetssalen. Vi skal synge julesanger 

og gå rundt juletreet, før vi runder det hele 

av med lotteri. Kanskje kommer julenissen 

med en overraskelse i sekken? Ta gjerne 

med kaker til denne festen. Håper vi sees 

på festen! 😊 
 

SANTO NINO FEIRING SØNDAG, 12. JANUAR 

 

Søndag, 12. januar inviterer vi dere til feiring 

av Santo Nino i St. Gudmund menighet. 

Feiringen, også kalt Sinulog festival, er til 

ære for Jesusbarnet. Etter høymessen er det 

fest i menighetssalen med variert 

underholdning, utlodning og hyggelig prat. 

Ta gjerne med kaker eller annet godt til 

denne festen.  

  



 
 

 
 

JESU HELLIGE HJERTE ANDAKT 
 

Andakten holdes hver 1. fredag i måneden kl. 

17:30, etterfulgt av messe på norsk kl. 18:00. 

Oppstart etter nyttår er 03. januar 2020 kl. 17:30 i 

kirken. 

 

Vi ønsker alle velkommen! 

 

 

VASK AV KIRKEN OG KIRKEKAFFE 
 

Uke 2 Polsk gruppe 

Uke 3 Filippinsk gruppe 

Uke 4 Vietnamesisk gruppe 
 

KOLLEKT UKE 50 
 
Engelsk messe – 350 kr. 

Filippinsk messe – 714 kr.  

Norsk messe – 1186 kr. 

Polsk messe – 2736 kr. 

Vietnamesisk messe – 892 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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 

Kontortid:  

kl.09:00 – 15:00 (tir-fre) 

Telefon: 67495780 / 

67495781 

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: isawaldemar@gmail.com 
 

Diakon: Thanh Huu Nguyen 

Epost: nht1966@yahoo.no 

 

Ansatte på kontoret:  

 

Menighetssekretær:  

Carmel Rose Lund 

Epost: 

stgudmund.menighet@gmail.com 

 

Menighetsrådet:  

 

MR leder: Justyna Brzykca 

E-post: justynabrzykca@hotmail.com 
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