
 
Søndagsblad 
St. Gudmund katolske menighet 
 

 

 
MESSETIDER  

 
 
Mandag            Fredag  16/10 
Stengt            kl.18:00  Messe på vietnamesisk 
             kl.19:00 Messe på polsk 
 
Tirsdag  13/10                            Lørdag  17/10  
kl. 18:00 Messe på norsk         kl. 18:00 Messe på norsk  
 
Onsdag  14/10    Søndag  18/10 
kl. 17:30 Anledning til skriftemål kl. 08:00 Messe på polsk          
kl. 18:00 Messe på norsk   kl. 09:30 Messe på engelsk 
       kl. 11:00 Messe på norsk 
Torsdag  15/10    kl. 13:00  Messe på vietnamesisk 
kl. 17:15 Sakramentstilbedelse    kl. 16:00  Messe på polsk 
kl. 18:00 Messe på norsk  

 
Rosenkransmåned: Tradisjon tro, anbefaler Kirken sine barn å be 
rosenkransen i oktober. 

 
 

Pavens bønneintensjoner for oktober 2020 
 

Misjonsintensjon: For legfolkets arbeid 
Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament 
stadig kan få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken. 



KUNNGJØRINGER 
 
 

o Kollekt siste uke: kr. 2.832,- Tusen takk! 
o På grunn av koronasituasjonen, tilbyr St. Gudmund menighet katekese 

kun til 3. klasse og 9. klasse i dette skoleåret 2020/2021.  
o Katekese for 3. klasse på polsk blir lørdag 24. oktober fra kl. 10:00 til 

13:30. Vel møtt! 
 

Ø Påmelding til katekeseundervisning kan gjøres digitalt. Skjemaet 
finner dere i vår nettside: 
https://www.sanktgudmund.com/katekese  

 
o Kirkekaffe er innstilt inntil videre. Følg oss på Facebook og 

hjemmeside for oppdateringer. 
o Menighetskontorets betjeningstid for førstkommende uke:  

 
Ø Onsdag 14.10  kl. 09:00 - 15:00   
Ø Torsdag 15.10  kl. 09:00 - 15:00 
Ø Fredag 16.10   kl. 09:00 - 15:00  

 
Ønsker dere en riktig god søndag! 

 
 

OBS! Maks. 50 personer kan være tilstede i messene i 
St. Gudmund kirke. Husk en˗meter˗regelen for de som 

ikke er i samme hustand. For å lette på sporingsarbeid i 
tilfellet smitteutbrubb oppstår, ber vi Dere om å 

registrere dere på billett.katolsk.no. 
 

 
 

 

Vi ber dere om å hjelpe til med 
desinfisering av benkene i 

kirkerommet. 
 



KOLLEKT 
 
Kollekt og økonomiske bidrag er menighetens hovedinntektskilde. På 
grunn av covid-19, har det ført til mindre inntekter i menigheten, men 
driftskostnader er fortsatt de samme. Derfor ber vi dere, kjære troende, om 
deres økonomiske støtte for å finansiere driften i vår menighet. 
 
Deres økonomiske støtte kan gis via:  
 

Ø VIPPSGO: Vippsnummeret vårt 19006 og 19007 er nå blitt en 
VippsGo tjeneste. Med VippsGo kan kollekter og gaver gi fradrag i 
skattepliktig inntekt for giverne. 
 

Ø Til vårt bankkontonummer 1503.02.82946 
 

Ø Kollektboksen eller kollektkurven ved inngangen. 
 
 

Hjertelig takk for deres støtte! 
 

 

  



 
 
 

Kontaktinformasjon 
 

 

Menighetskontor 
Vikarierende menighetssekretær / Katekesekoordinator: 
Mary Femane Apigo Cabahug  
E-post:  stgudmund.menighet@gmail.com  
        jessheim@katolsk.no  
 
Menighetskontortid (vennligst se kunngjøringer)  
Telefon:  674 95 780 
Adresse:  Holenbrauta 7, 2067 Jessheim 
 
 
Prester i menigheten 
 
Sogneadministrator: p. Peter Van Nguyen 
E-post:  peter.van@katolsk.no     
Telefon:  674 95 781 
Mobil:  911 16 107 
 
Kapellan: p. Sławomir Krzysztof Czuba 
E-post:  slawomir.czuba@katolsk.no    
Mobil: 954 12 921 
 
Geistlige i sognet: p. Robert Kanoza 
E-post:  robert.kanoza@katolsk.no    
Mobil: 410 61 943 
 
 


