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Pavens bønneintensjoner for Oktober 2018 
 

ORDENSFOLKETS SENDELSE 
 

At menn og kvinner som hat viet sitt liv til Gud, må 

engasjere seg for å være til stede blant fattige, 

marginaliserte og dem som ikke har noen stemme 
 

Søndag, 14. oktober 
Uke 41, 2018 
28. søndag i det alminnelige kirkeår 
Kl. 09:30 Messe på engelsk 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 13:00 Messe på vietnamesisk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 

Søndagstekster år B, Messebok 2.utgave side 665 

1. lesning:  Visd 7,7-11: Rikdom regnet jeg for intet mot 
visdommen 

Responsoriesalme: Mett oss med din miskunn ved daggry, og 
vi skal juble alle våre dager 

2. lesning:  Hebr 4,12-13: Guds ord dømmer hver 
bevegelse, hver tanke i hjertets innerste 

Evangelium:    Mark 10,17-30: Selg  alt du eier, og følg meg



MESSETIDER, UKE 42 
 

Tirsdag 16. 10  

kl. 18:00 Messe 

 

Onsdag 17.10 

kl. 18:00 Messe 

 

Torsdag 18. 10 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe 

 

Fredag 19.10  

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

Sakrament tilbedelse og 

skriftemål på polsk etter polsk 

messen 

 

Lørdag 20.10 

kl. 18:00 Messe 

 

 

Søndag 21.10 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

Skriftemål: 30 minutter før messe 

eller etter avtale med prestene 

 

GRATULERER TIL 

NYDØPT 

06.10 Zuzanna Miszczak 

KATEKESE  

FOR 2. – 7. KLASSE 
 

Lørdag 03.11 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:15 Lunsj 

kl. 12:00 Undervisning 

kl. 13:30 Messe 

 

KATEKESE  

FOR 8. OG 9. KLASSE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Til foreldre og foresatte:  

Dere er hjertelig velkommen på 

katekesemessene. 😊  

 

All informasjon i forbindelse med 

katekese finnes på menighetens 

nettside: www.sanktgudmund.com 

 

Katekesekoordinator / barne - og 

ungdomskontakt:  

Martin Nguyen 

Epost: uig.katekese@gmail.com

mailto:uig.katekese@gmail.com


VERDENS MISJONSSØNDAG 21. OKTOBER 
 

Den Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio) er den siden 

1922 det offisielle organ for Den katolske kirkes 

virksomhet innen omsorgen for fattige bispedømmer 

over hele verden, for barn i fattige menigheter, og 

for prestestudenter i områder der man rår over få 

midler til deres opphold og utdannelse.  Budskapet i 

år er rettet spesielt til ungdommen. Den 21. oktober 

feirer vi Misjonssøndag. På denne søndag skal all kollekt går til 

Den Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio). Vi oppfordres på 

denne dag til særlig å be for våre søstre og brødre i Kirkens 

periferi som særlig trenger vår hjelp og bønn.  

Bidra med DIN bønn eller en gave til kontonr.: 3000.30.92522 

TUSEN HJERETLIG TAKK! 

 

Da var relikviebesøket i St. Gudmund Kirke over og 

for en fantastisk helg det ble! Vi takker alle som stilte 

opp. Deres innsats betydde alt for oss. Det ble et godt 

samarbeid og et vellykket arrangement. En blomst til 

alle dere – og tusen millioner takk for alle bidrag! 😊  

MINISTRANT DAG 20. OKTOBER 2018 

“Du har kalt oss til tjeneste ved ditt alter” 
 

Har du lyst til å lære om å bli en ministrant eller en 

altertjener? Kan du ministrere fra før av, men ønsker å 

lære mer og utdype deg i liturgien. Det å være en 

ministrant handler ikke bare om å ha på noen fine klær 

og stå opp med presten, men det handler om å hjelpe og 

det handler om en tjeneste til Gud. Gjennom 

ministrering vil du få et innblikk i den hellige liturgien 

og om hvorfor vi gjør slik som vi gjør? Høres dette 

spennende ut??! Da inviterer vi til ministrant dag 

20.10.2018 her på St. Gudmund Kirke kl. 10:00 – 15:00. 

Påmelding sendes til uig.katekese@gmail.com Det vil bli servert mat. 😊 

VASK AV KIRKEN OG KIRKEKAFFE  
 

Uke 43 Vietnamesisk gruppe  Uke 44 Menighetsrådet 

Uke 45 Polsk gruppe  Uke 46 Filippinsk gruppe  



Betaling og gaver til 
menigheten 
 
 

Vi vil takke alle 

som bidrar til 

liturgien, 

kirkekaffen og 

vedlikehold av 

kirken. Vi vil 

også takke alle i 

menigheten for 

bidragene til 

kollekten.  

 

Menigheten har  

Du kan gi til kollekten ved å 

betale til nr.19006. 

Andre betalinger som for 

eksempel kirkekaffe kan gjøres 

til nr. 19007. 

 

Vil du støtte menigheten? 

Menigheten trenger flere faste 

givere. Du kan enten opprette 

en avtalegiro eller sende 

bidraget inn på OKB sin giver 

konto og skrive hvilken 

menighet pengene skal til. 

Avtalegiro finner man liggende 

ved inngangen. Fyll ut og legg 

den i en av postkassene til 

menigheten. Man kan få 

skattefradrag for gaver de gir 

til menigheten fra begge 

alternativene.  
Oslo Katolske bispedømme (OKB) 

Kontonummer for fast givertjeneste: 

3000.15.11110 

Kontaktinformasjon 

Kontorttid:  kl.09:00 – 15:00 (tir-fre) 

Telefon: 674 95 781 

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 

Hjemmeside: sanktgudmund.com, 

parafiajessheim.com 

(polsk)  

 

Prester i menigheten: 

Sogneprest: P. Tan Peter Duc Do 

Epost: Tan.Peter@katolsk.no 

 

Kapellan: P. Waldemar Bozek 

Epost: Waldemar.Bozek@katolsk.no 
 

Diakon: Thanh Huu Nguyen 

Epost: nht1966@yahoo.no 

Ansatte på kontoret:  

Menighetssekretær:  

Carmel Rose Lund 

Epost: 

stgudmund.menighet@gmail.com 

 

Katekesekoordinator / Barne- og 

ungdomskontakt:  

Martin Nguyen 

Epost: 

uig.katekese@gmail.com 

Menighetsrådet:  

MR leder: Justyna Brzykca 

E-post: 

justynabrzykca@hotmail.com 

mailto:jessheim@katolsk.no
mailto:stgudmund.menighet@gmail.com

