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Pavens bønneintensjoner for Mai 2020 

 

For diakoner 
 

Vi ber om at de diakonene, som er trofaste i sin tjeneste for 

Ordet og for de fattige, må være et styrkende symbol for 

verdenskirken 

 

Søndag, 17. mai 2020 
Uke 20, 2020 

6. søndag i påsketiden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKENS ÅPNINGSTIDER OG MESSETIDER 

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han på mitt ord, sier 

Herren; så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig 

hos ham. Halleluja. 



KIRKENS ÅPNINGSTIDER OG MESSETIDER 

KIRKEN ER ÅPEN EN HALVTIME FØR 

MESSEN STARTER  

 

KIRKEN STENGER RETT ETTER MESSEN 

AVSLUTTER FOR RENGJØRING 

 

Åpningstider og messetider gjelder  

f.o.m. 8. mai og t.o.m. 14. juni 

 

MESSETIDER 

Maks 50 personer under hver messe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du må melde deg på billett.katolsk.no 

for å kunne delta på messe. 
 

 

Mandag 

Stengt 

 

Tirsdag 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag  

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Fredag 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:30 Messe på polsk 
 

Lørdag 

kl. 16:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 

kl. 08:00 Messe på polsk 

kl. 10:00 Messe på engelsk 

kl. 12:00 Messe på norsk  

kl. 14:00 Messe på polsk 

 

 

  

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

 

Menighetsaktiviteter som 

kirkekaffe og korøvelser er innstilt 

inntil videre.  

Følg oss på hjemmeside 

(www.sanktgudmund.com) og 

facebook (Info i St. Gudmund 

Menighet) for oppdateringer. 



BESTILLING AV BILLETTER TIL MESSE 

 

Fra 8. mai åpnet vi dørene for messefeiring. Det er strenge 

smitteverntiltak og det er kun 50 troende som kan være tilstede 

under hver messe. Da er det nødvendig å melde seg for å delta på 

messe. Nå kan dere bestille plass i kirken fra bispedømmets 

billettbestillingssystem – billett.katolsk.no 

 

KOLLEKT OG GAVE TIL MENIGHETEN 

 

Kollekt uke 19: Kr. 3 910 

Gi gjerne kollekt via vipps til nr.19006 Menigheten har  

eller vår bankkontonummer 1503.02.82946 

Tusen takk for deres støtte        

 

ARABISK OG KROATISK MESSE 
 
Det er messe på arabisk, lørdag 30. mai kl. 14:00 og  

messe på kroatisk, søndag 7. juni kl. 17:00. 



TILTAK OG RÅD FOR Å HINDRE OG BEGRENSE 

KORONA-SMITTE I MENIGHETEN 

 
For alle som ønsker å besøke kirken gjelder følgende: 

• Bli hjemme om du er syk, hoster mye eller har symptomer på 

forkjølelse.  Dere som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.   

• Hold god avstand. Spre dere i kirkerommet. Vent for 

eksempel med å tenne lys til andre er ferdige. 

• Følg kirkevertens anvisninger. 

• Man skal ikke håndhilse. 

• Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for 

å bli smittet. 

• Etter messen må alle forlate kirkerommet fortest mulig. Det er 

satt tid til renhold og luftrensing av kirkerommet mellom 

messene.    

• Ingen skal samle seg i kirkerommet og kirkegangen.  

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

Telefon: 674 95 781 / 674 95 780 

Adresse: Holenbrauta 7 2067 Jessheim 

Prester i menigheten: 

Sogneprest: P. Tan Peter Duc Do 

Epost: Tan.Peter@katolsk.no eller jessheim@katolsk.no  

Mobil: 97 72 60 03 

Kapellan: P. Waldemar Bozek 

Epost: isawaldemar@gmail.com 

Mobil: 93 93 20 93 

Ansatte på kontoret: 

Menighetssekretær: Carmel Rose Lund 

Epost: stgudmund.menighet@gmail.com 

Katekesekoordinator: Mary Femane Cabahug  

Epost: stgudmund.menighet@gmail.com 

For henvendelser, kontakt oss gjerne på e-post eller mobil.  
 


