
 
Søndagsblad 
St. Gudmund katolske menighet 
 

 
 

MESSETIDER  
 
Mandag 09/11    Fredag  13/11 
kl. 18:00 Messe på norsk         kl.18:00  Messe på vietnamesisk 
             kl.19:00 Messe på polsk 
 
Tirsdag  10/11                    Lørdag  14/11  
kl. 18:00 Messe på norsk     kl. 14:30 Messe på filippinsk 
       kl. 16:00 Messe på vietnamesisk 
       kl. 17:30 Anledning til skriftemål 
Onsdag  11/11    kl. 18:00 Messe på norsk kl. 
17:30 Anledning til skriftemål Kl. 19:00 Messe på polsk  
kl. 18:00 Messe på norsk  
  
Torsdag  12/11    Søndag  15/11 «Drive-in messer» 
kl. 17:15 Sakramentstilbedelse  kl. 11:00  Høymesse på norsk 
kl. 18:00 Messe på norsk    kl. 16:00  Messe på polsk   
    
        
November-måneden: I november minner Kirken oss om livets skjønnhet 
og skjørhet. Vi oppfordres spesielt til å be for de avdøde. 
 

 

Pavens bønneintensjoner for november 2020 
 

Misjonsintensjon: Om kunstig intelligens 
Vi ber om at utviklingen av roboter og kunstig intelligens alltid må tjene 
menneskeheten. 

 



 
KUNNGJØRINGER 

 
Ø Kollekt sist uke: kr. 5.865,- Tusen takk! 
Ø Natalie Loncaric (01/11) og Nolawi Habteab Andemichael (07/11) har 

mottatt dåpens sakrament. Menigheten gratulerer begge dåpsfamiliene! 
Ø Ungdomskveld er avlyst. 
Ø Katekese på polsk for førstekommunionsbarna (3. klasse) blir lørdag 

21. november, fra kl. 10:00 til kl. 13:30.  
Ø Ullensaker kommunen har den siste tiden strammet ytterligere inn 

lokale smitteverntiltak. Munnbind skal benyttes i kirkerommet og andre 
offentlige steder. Antall messedeltagere innendørs reduseres fra 50 til 
20. I den forbindelse ser menigheten nødt til å komme med et 
ekstraordinært tiltak dvs. fra neste søndag (15/11) vil vi ha to «drive-in 
messer» kl. 11:00 på norsk og kl. 16:00 på polsk. Dette betyr i praksis 
at disse to nevnte messene vil bli feiret utendørs (i parkeringsplassen). 
Messedeltagere forblir sittende i bilen under hele messen. Presten, 
diakonen og kommunionsutdelere vil administrere kommunionen til der 
dere sitter. Husk å ta med teppe for å holde varmen. Vi ber dere om å 
registrere dere på billett.katolsk.no med deres bil-skiltnummer og 
mobilnummer. Hverdagsmessene mandag-lørdag forblir i kirken med 
20 personer som maksimalt antall. 

Ø Menighetskontorets betjeningstid førstkommende uke: mandag 09.11 
fra kl. 10:00 til kl. 15:00. 
 

Ønsker dere en riktig god søndag! 
 

Maks. 20 personer kan være tilstede i messene i St. 
Gudmund kirke. En˗meter˗regelen gjelder fortsatt for 

de som ikke er i samme husstand. For å lette på 
sporingsarbeid i tilfellet smitteutbrudd 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 etter messene. 

 


