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Pavens bønneintensjoner for November 2019 

 

UNIVERSELT 
 

At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning 

trer frem i det nære Østen, hvor ulike religiøse 

fellesskap deler livet med hverandre 

 

Søndag, 24. november 2019 
Uke 47, 2019 
Kristi kongefest 
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 C, Messebok 2.utgave side 749 

1. lesning:  2 Sam 5,1-3: Da salvet David til konge over  

   Israel 

Responsoriesalme: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus  

2. lesning:  Kol 1,12-20: Han har ført oss over i sin elskede  

   Sønns rike 

Evangelium:  Luk 23,35-43: Jesus, husk på meg når du   
      kommer i ditt rike!



MESSETIDER, UKE 48 
 

Tirsdag 26. 11 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag 27. 11 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 28. 11 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Fredag 29. 11 

kl. 18:00 Messe på norsk 

kl. 19:00 Messe på polsk 

 

Lørdag 30. 11 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 1. 12 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 

Skriftemål: 30 minutter før messe 

eller etter avtale med prestene 

VASK AV KIRKEN OG 

KIRKEKAFFE 

Uke 49 Polsk gruppe 

Uke 50 Filippinsk gruppe 

Uke 51 Vietnamesisk gruppe 

 

 

 

 

 

KATEKESE 

FOR 8. OG 9. KLASSE 

 
Onsdag 4.12 

kl. 16:40 Undervisning 

kl. 18:00 Messe 

kl. 18:45 Undervisning 

 

KATEKESE 

FOR 2. - 7. KLASSE 
 

Lørdag 14.12 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:30 Lunsj 

kl. 12:00 Juleverksted 

kl. 13:30 Messe 

 
 

 

All informasjon i 

forbindelse med 

katekese finnes på 

menighetens nettside: 

www.sanktgudmund.com 

 

KOLLEKT FRA MESSENE  

UKE 46 
 

Messe på vietnamesisk – Kr. 1 049  

Messe på engelsk – Kr. 862 

Messe på norsk – Kr. 1 069 

Messe på polsk – Kr.   2 874



A SERVICE OF NINE LESSONS AND CAROLS 

 
Sanger, lesninger og bønner ved Jesu fødsel i 

St. Gudmund kirke på                                  

lørdag, 7. desember kl.18:00 

 

Sammenkomst i menighetslokalet etterpå. 

• Salg av mat og drikke 

• Kaffe og kaker 

• Alt inntekt går til orgel 

 

LODDSALG TIL ORGELFOND 
 
Vi er i gang med loddsalget som koster 10 kroner. Vi 
håper derfor at dere fortsetter å støtte oss ved å selge 
loddene eller eventuelt kjøpe dem selv. Dere kan enkelt 
betale gjennom vipps til 19007 og husk å skrive orgel på 
meldingen. Vi trekker ut vinneren søndag, 8. desember. 
 

STRIKKEKURS FOR NYBEGYNNERE ANNEN HVER 
TIRSDAG I ST. GUDMUND KIRKE 
 

Har du lyst til å lære å strikke eller 
friske opp kunnskapen? Da kan du 
bli med Borgny Skattebo og Thuy 
Therese Nguyen annen hver tirsdag 
(oddetallsuker) i St. Gudmund kirke 
kl. 18:30 – 21:00 for å komme i gang 
med strikking. De kan også vise dere 
hvordan man hekler. Symaskin og 
noen bøker er tilgjengelig, men ta 
gjerne med dere utstyr.  

Neste kurs er tirsdag, 03. desember kl. 18:30. 
For spørsmål, kontakt Borgny Skattebo på epost: 
borgny.skattebo@gmail.com eller mobil: 97567823. 

 



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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