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Pavens bønneintensjoner for Mai 2019 
 

EVANGELISERING 

At Kirken i Afrika gjennom de troendes engasjement 

kan være enhetens frø iblant folkeslagene og et 

håpets tegn for dette kontinentet 

Søndag, 26. mai 2019 
Uke 21, 2019 
6. søndag i påsketiden 
Kl. 09:30 Messe på engelsk 
Kl. 11:00  Messe på norsk 
Kl. 13:00 Messe på tamilsk 
Kl. 15:00  Messe på polsk 
 

Søndagstekster År C, Messebok 2.utgave side 399 

1. lesning:  Apg 15,1-2.22-29: Den Hellige Ånd og vi har 
   besluttet ikke å legge noen annen byrde på  
   dere enn helt nødvendige ting 
Responsoriesalme: Måtte folkene takke deg, Gud, alle  
    folkeslag love deg 

2. lesning:  Åp 21,10-14.22-23: Han viste meg den hellige 
      by som steg ned fra himmelen 
Evangelium:  Joh 14,23-29: Den Hellige Ånd skal la dere  
      minnes alt hva jeg har sagt 



MESSETIDER, UKE 22 
 

Tirsdag 28. 5 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Onsdag 29. 5 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Torsdag 30. 5 

Kristi himmelfartsdag 

kl. 11:00 Første 

kommunionsmesse 

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Fredag 31. 5 

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk 

kl. 19:00 Messe på polsk 

 

Lørdag 1. 6 

kl. 10:00 Katekesemesse 

kl. 18:00 Messe på norsk 

 

Søndag 2. 6 

kl. 11:00 Messe på norsk 

kl. 15:00 Messe på polsk 
 

Skriftemål: 30 minutter før 

messe eller etter avtale med 

prestene 

VASK AV KIRKEN OG 

KIRKEKAFFE 

Uke 23 Polsk gruppe 

Uke 24 Filippinsk gruppe 

Uke 25 Vietnamesisk gruppe 

 

KATEKESE AVSLUTNING 

LØRDAG, 1. JUNI KL. 10:00 

FOR 2. – 7. KLASSE 

 

 

 

 

 
 

 

Vi inviterer alle barn til 

katekese avslutning lørdag,  

1. juni kl. 10:00 for 2.- 7. klasse. 

Vi begynner med messe kl. 10:00 

etterfulgt av grillfest. Det vil 

også være aktiviteter for barna. 

Foreldre tar med frukt eller 

kaker. Menigheten sørger for 

drikke og grillmat. Vel møtt! 

 

 

 

 

 

 

KOLLEKT FRA MESSENE 

UKE 21 
Messe på norsk – Kr. 1 979 

Messe på polsk – Kr. 1 996 

Messe på vietnamesisk – Kr. 716 

 
 

Det er generaløvelse til 

første kommunionsmesse 

tirsdag, 28. mai kl. 18:00 
 



KRISTI HIMMELFARTSDAG / FØRSTE 
KOMMUNION PÅ NORSK TORSDAG, 30. MAI 
Torsdag, 30. mai kl. 11:00 feirer vi Kristi himmelfartsdag og 

første kommunion (norsk gruppe). Vi håper derfor at mange av 

dere kan bidra med kaker som vi kan nyte etter messen for å 

feire våre første kommunikanter.  
FAMILIEMESSE SØNDAG, 2. JUNI 
Søndag, 2. juni skal vi ha en dobbelfeiring. Vi skal 

feire at St. Gudmund kirke ble vigslet for 3 år siden 

og feire patronal fest for St. Gudmund. I den 

anledning vil vi invitere alle til takksigelse messe kl. 

11:00. 

 

Etter høymessen vil det være salg av 

internasjonale matretter, kaker og kaffe. I 

tillegg vil det være loddtrekning.  All inntekt 

denne dagen skal gå til orgelfond.  

 

Alle er hjertelig velkommen! 😊 

FERMINGSMESSE SØNDAG, 9. JUNI 
Det er ferming søndag, 9. juni kl. 11:00 og Biskop Bernt Eidsvig 

skal feire messe. Ta gjerne med kaker til kirkekaffen.  

TENNE LYS I KIRKEN 
Vi er glade at dere tenner lys og ber en bønn ved St. 
Antoni, Santo Nino, St. Gudmund og Maria statuene. 
Vi ber om at dere ikke tenner mer lys hvis det er 

ikke lenger plass i lysalteret da dette er svært 

brannfarlig. Barna må ikke tenne lys alene. En 

voksen må være sammen med barna for å tenne 

lys. Pass på at barna ikke leker med lysene også.  
 

Vennligst ikke kast søppel direkte oppi 

containerne som står utenfor kirken. Bruk gjerne 

søppelbøttene i menighetssalen.  

 



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: 67495780 / 

67495781 

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: isawaldemar@gmail.com 
 

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 
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