
Søndagsblad 
St. Gudmund katolske menighet 
 

 

Pavens bønneintensjoner for september 2020 

Om respekt for jordens ressurser.  Vi ber om 

at jordens ressurser ikke blir utplyndret, men rettferdig og 

respektfullt delt. 
 

MESSETIDER UKE 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirken er åpen en halvtime før messen starter og stenger rett etter 

messen for rengjøring 

 

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER 
Konfirmasjon lørdag den 26. september 

kl. 10:00 (norsk gruppe)  kl. 13:00 (polsk gruppe) 

 

Konfirmantene, familiemedlemmer og gjestene er forventet å være i kirken en 

time før konfirmasjonsmesse. 

Skriftemål og sykebesøk: Avtal tid med prestene på e˗post eller mobil. 

 

Mandag  

Stengt 

 

Tirsdag 22/09 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag 23/09 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 24/09 

kl. 17:15 Sakramentstilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 
 

 
 

Fredag 25/09 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk 

 

Lørdag 26/09 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 27/09 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Høymesse 

kl. 16:00 Messe på polsk 

 

  



 

 
 

 

 

 

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:  

• 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. 

 

• Til vårt bankkontonummer 

1503.02.82946 

 

• Kollektboksen eller kollektkurven 

ved inngangen. 

 

Kollekt i uke 37:  Kr.1959.-     

 

Tusen takk for deres støtte       

 

Menighetsaktivitet som kirkekaffe er innstilt inntil videre.  

Følg oss på hjemmeside (www.sanktgudmund.com) og 

facebook (Info i St. Gudmund Menighet) for oppdateringer 



St. Gudmund kirke forandrer ikke på 

en˗meter˗regelen for de troende eller den hygieniske 

tilretteleggelsen, men vi åpner for at opptil 150 

personer kan delta i messene. Dere må fortsatt melde 

dere på billett.katolsk.no for å kunne delta i messe.  

 

 

 

Kontaktinformasjon 
 
Menighetskontor: 

Vikarierende menighetssekretær / Katekesekoordinator 

Mary Femane Apigo Cabahug  

Epost: stgudmund.menighet@gmail.com  

       jessheim@katolsk.no 

 

Menighetskontortid:  vennligst se neste side  

Telefon: 674 95 780 

Adresse: Holenbrauta 7, 2067 Jessheim 

 

Prester i menigheten: 

Sogneadministrator: p. Peter Van Nguyen 

Epost: peter.van@katolsk.no   

Telefon: 674 95 781 

Mobil: 91 11 61 07 

 

Sjelesørger for polsktalende katolikker: p. Robert Kanoza 

Epost: robert.kanoza@katolsk.no  

Mobil: 41 06 19 43 

 
 

Vi ber dere om å hjelpe til 

med desinfisering av 

benkene i kirkerommet.  
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MIDLERTIDIG KONTORTID PÅ 

MENIGHETSKONTORET  

 
Menighetssekretæren er for tiden på fødselspermisjon.  Mary 

Femane Apigo Cabahug vil i mellomtiden være vikarierende 

menighetssekretær.   

 

Følgende dager og tidspunkter er Mary Fem tilgjengelig på 

menighetskontoret:  

UKE DAG / DATO KONTORTID 
39 tirsdag 22. sept. Kl.12:00 – 16:00 

torsdag 24. sept. Kl.09:00 – 14:00 

 

40 tirsdag 29. sept. Kl. 09:00 – 14:00 

onsdag 30. sept. Kl. 09:00 – 14:00 

torsdag 01. okt. Kl. 13:00 – 16:00 

 

41 tirsdag 06. okt. Kl. 13:00 – 16:00 

torsdag 08. okt. Kl. 14:00 – 16:00 

fredag 09. okt. Kl. 12:00 – 16:00 

 

42 tirsdag 13. okt. Kl. 13:00 – 16:00 

onsdag 14. okt. Kl. 09:00 – 14:00 

torsdag 15. okt. Kl. 13:00 – 16:00 

fredag 16. okt. Kl. 09:00 – 14:00 

 

Mary Fem kan også nås via e˗post jessheim@katolsk.no eller 

stgudmund.menighet@gmail.com.  Mary Fem skal prøve å 

besvare deres henvendelser fortest mulig.  

 

Ønsker dere å kontakte p. Peter Van, er han tilgjengelig på telefon 

674 95 781, mobil 91 11 61 07, eller via e˗post peter.van@katolsk.no 

 

Takk for deres forståelse og tålmodighet. 
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