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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, 15. desember 2019 
Uke 50, 2019 
Tredje søndag i advent  
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 A, Messebok 2.utgave side 100 

 

1. lesning:  Jes 35,1-6a.10: Gud kommer selv og frelser dere 

Responsoriesalme: Kom, Herre, frels oss! 

2. lesning:  Jak 5,7-10: Vær tapre, for Herrens komme er  

   nær 

Evangelium:  Matt 11,2-11: Er du den som skal komme? Eller  
      skal vi vente en annen?



MESSETIDER, UKE 51 
 

Tirsdag 17. 12 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag 18. 12 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 19. 12 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Fredag 20. 12 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk 

 

Lørdag 21. 12 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 22. 12 

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 

VASK AV KIRKEN OG 

KIRKEKAFFE 

Uke 51 Vietnamesisk gruppe 

Uke 2 Polsk gruppe 

Uke 3 Filippinsk gruppe 

 

 

 

KATEKESE  

FOR 8. OG 9. KLASSE 

 
Onsdag 4.1 

kl. 16:40 Undervisning 

kl. 18:00 Messe 

kl. 18:45 Undervisning 

 

KATEKESE 

FOR 2. - 7. KLASSE 
 

Lørdag 11.1 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:30 Lunsj 

kl. 12:00 Undervisning 

kl. 13:30 Messe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All informasjon i 

forbindelse med 

katekese finnes på 

menighetens nettside: 
www.sanktgudmund.com 

 

 

TIL FORELDRE OG 

FORESATTE 
 

Vi vil minne foreldre og 

foresatte at katekesekontingent 

må betales. Betaling av 

katekesekontingenten sendes til 

menighetens konto:1503.02.82946 
 



TUSEN HJERTELIG TAKK              

 

Tusen takk til dere alle som har vært med og 

bidratt til Lessons & Carols. Takk til dere som 

har ordnet med arrangementet. Det ble en 

god planlegging og gjennomføring 

av dagen.  

 

I løpet av loddsalg perioden 

(20.10.2019-08.12.2019) klarte vi å 

samle inn 95 055 kroner til 

orgelfond. Tusen millioner takk til dere som 

solgte og kjøpte loddene. Tusen hjertelig 

takk for deres hjelp og støtte.  

 

 

BARNEMISSIO – EPIFANI SØNDAG, 5. JANUAR  
 
Vi minner om at all kollekt søndag 5. januar skal, uten 
unntak, gå til Barnemissios virksomhet. Vi oppfordres 
på denne dag til særlig å be for barn i Kirkens periferi 
som særlig trenger vår hjelp og forbønn.  

 
 

KOLLEKT FRA MESSENE UKE 47 – 49 
 
Messe på norsk – Kr. 5 364 
Messe på polsk – Kr. 7 279 
Messe på engelsk – Kr. 828 
Messe på tamilsk – Kr. 704 
Messe på arabisk – Kr. 445 
Messe på kroatisk – Kr. 70 

 
 
 



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 
 
  

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 /  

stgudmund.menighet@gmail.com 
Hjemmeside: sanktgudmund.com, 

     parafiajessheim.com (polsk)  
 

Menigheten har 

 
 
Du kan gi til kollekten 

ved å betale til nr.19006. 

 

Andre betalinger som for 
eksempel kirkekaffe kan 

gjøres til nr. 19007. 
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