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Pavens bønneintensjoner for November 2018 
 

I FREDENS TJENESTE 
 

At kjærlighetens og dialogens språk alltid må overvinne 

konfliktens språk 
 

Søndag, 18. november 
Uke 46, 2018 
33. 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 708 

1. lesning:  Dan 12,1-3: På den tid skal ditt folk bli frelst 
Responsoriesalme: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens 

fylde for ditt åsyn 
2. lesning:  Hebr 10,11-14.18: Med ett eneste offer har 

han for alltid ført dem som han helliger, til 
fullkommen frelse 

Evangelium:  Mark 13,24-32: Han skal samle sine utvalgte 
fra de fire verdenshjørner



MESSETIDER, UKE 47 
 

Tirsdag 20. 11  

kl. 18:00 Messe 

 

Onsdag 21.11 

kl. 18:00 Messe 

 

Torsdag 22. 11 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe 

 

Fredag 23.11 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk  

 

Lørdag 24.11 

kl. 14:00 Messe på arabisk 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 25.11 

kl. 09:30 Messe på engelsk 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 13:00 Messe på tamilsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

 

Skriftemål: 30 minutter før messe 

eller etter avtale med prestene 

 

 

 

 

 

KATEKESE  

FOR 2. – 7. KLASSE 
 

Lørdag 01.12 

kl. 10:00 Bønn i kirken 

kl. 10:05 Undervisning 

kl. 11:15 Lunsj 

kl. 12:00 Juleverksted 

kl. 13:30 Messe 

 

KATEKESE  

FOR 8. OG 9. KLASSE 

 
Onsdag 05.12 

kl. 16:40 Undervisning 

kl. 18:00 Messe 

kl. 18:45 Undervisning 

 

 

Til foreldre og foresatte:  

3. og 9. klasse elever MÅ levere 

dåpsattest. 

 

Fristen for å levere 

dåpsattesten er  

05. januar 2019 

 

Vi vil også minne dere at 

katekesekontingent må betales. 

Betaling av katekesekontingenten 

sendes til menighetenskonto:  

1503.02.82946 

 

 

 



VINTERDUGNAD 
 
Lørdag, 24 november fra kl. 09:00 er det 

dugnad i kirken vår. Vi skal vaske 

kirken fra topp til tå og få den til å 

skinne til advent. Ta gjerne med dere 

eget utstyr til arbeidet siden vi ikke har 

nok. Vi ønsker alle velkommen og vi 

håper og se dere. 😊 

 

ORGEL FOND  
 

Tusen takk til alle som har støtte orgel fondet.  

Ønsker du fortatt å støtte, kan du sende det på 

bankkontonummer: 1204.02.94250. 
 

Du kan også opprette en avtalegiro på Oslo 

Katolske bispedømme (OKB) sin giver konto og 

skrive hvilken menighet pengene skal til. OKBs 

kontonummer for fast givertjeneste: 3000.15.11110 

 

 

BARNE- OG UNGDOMSKOR 
 
Hvis du er glad i å synge, så er dette 

koret for deg! I koret lærer du å bruke 

stemmen din, og du får treffe andre barn 

og ungdommer som er glad i å synge.  

Barne- og ungdomskor øver hver første 

søndag i måned kl. 10:30. 

 

Kom gjerne innom på en øvelse og se om det er noe for deg, eller 

kontakt Vi Linh på e-post: vilinh.v@gmail.com  

 

VASK AV KIRKEN OG KIRKEKAFFE  
Uke 46 Filippinsk gruppe    

Uke 47 Vietnamesisk gruppe   

Uke 49 Polsk gruppe 

mailto:vilinh.v@gmail.com


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 

Kontortid:  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
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