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Jessheim 1.april 2020 

 

Kjære menighet, 

“Hos Herren er barmhjertighet, 

og hos ham er forløsningens fylde.” 

 

Med disse ordene fra omkvedet femte søndag i fasten ønsker jeg å forene meg med dere i bønn. 

Jeg hilser dere og håper at alt står bra til med dere. Jeg har tenkt på dere og bedt for dere når 

jeg ber og feirer messe. 

 

Vi har allerede innstilt messene 3 søndager og skal dessverre fortsette med dette inntil videre 

pga. koronaepidemien. Kirken er fortsatt åpent til vanlig tid, dvs. når vi pleier å ha messe på 

hverdager og søndager, for dere som ønsker å ha bønn i stillhet eller skrifte. Vennligst se 

denne link: https://www.sanktgudmund.com/ 

 

 

Vi kommer snart til den stille uke og påskefeiringen. Jeg anbefaler dere å følge messene med 

biskopen som sendes direkte fra St. Olav domkirke, for mer informasjon følg denne linken slik 

at dere får riktig tid om messene www.katolsk.no  

Palmesøndag 5.april:   kl.11.00 

Skjærtorsdag 9.april:   kl.18.00 

Langfredag 10.april:   kl.15.00 

Påskeaften 11.april:   kl.21.00 

Påskemorgen 12.april:  kl.11.00 

 

Vi forenes med hverandre i bønn i denne tiden. Vi ber om at resten av fasten blir til velsignelse 

og forbereder oss til å feire Herrens oppstandelse. En nådetid for hver og en av oss slik at vårt 

liv kan bære rik frukt og vi kan preges av tro, kjærlighet og håp. Og la oss åpne våre hjerter og 

la ham tre inn i vårt liv fordi det er i Kristi nærhet vi finner vår glede og vårt håp. 

 

La oss be og reflektere sammen med en bønn som hentet fra “En liten katolsk bønnebok” 

Lengten etter deg 

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er tilstede i det aller helligste sakramentet.  

Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. 

 Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte.  

Jeg forener meg helt med deg, tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen 

 

La oss be om Guds nåde over oss i denne tiden og vi ber Gud om gi oss tro slik at vi blir i stand 

til å stole på Gud og erfare at Han er med oss slik som Jesus sier:  

 

“Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Mt 28,20). 

 

In Christo. 

 

p. Tan Peter Duc Do 

Sogneprest 
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