
Søndagsblad
St. Gudmund katolske menighet

MESSETIDER

Mandag 28/12 Fredag 01/01 Høytid: Guds Mor
kl. 18:00 Messe på norsk kl. 11:00 Messe på norsk

kl. 13:00 Messe på tamilsk
Tirsdag  29/12 kl. 16:00 Messe på polsk
kl. 18:00 Messe på norsk

Lørdag 02/01
Onsdag  30/12 kl. 17:30 Anledning til skriftemål
kl. 17:30 Anledning til skriftemål  kl. 18:00 Messe på norsk
kl. 18:00 Messe på norsk

Søndag  03/01
Torsdag  31/12 – Nyttårsaften kl. 09:30 Messe på engelsk
kl. 18:00 Messe på norsk kl. 11:00 Høymesse på norsk

kl. 16:00 Messe på polsk
kl. 17:30 Messe på kroatisk

Pavens bønneintensjoner for desember 2020

Misjonsintensjon: Om bønnelivet

Vi ber om at vårt personlige forhold til Jesus Kristus finner næring fra
Guds Ord og et liv fylt av bønn.

Ønsker dere en riktig god søndag!



Kunngjøringer

Ø Alan Szejna mottok dåpen i går, lørdag 26/12. Gratulerer!
Ø Onsdag 06. januar 2021 er det igjen konfirmantundervisning på

norsk fra kl. 16:40 til kl. 19:30. Vel møtt!
Ø Katekese på norsk for 1. kommunionsbarna (3. klasse) vil finne

sted lørdag 09. januar fra kl. 10:00 og avslutter med barnemesse kl.
13:00. Velkommen!

Ø Lørdag 16. januar vil det bli katekese på polsk for
1.kommunionsbarna. Vel møtt!

§ Direktesending av søndagsmesser til menighetsalen

Det er nå teknisk mulig å delta i søndagsmesser fra menighetsalen
med direktesending av messefeiring som finner sted i kirkerommet.
Vennligst registrer deg på billett.katolsk.no (maks. 50 deltakere).
Eller send en e-post med navn, mob.nr, antall deltakere og spesifiser
hvilken messe du ønsker å delta til jessheim@katolsk.no.
De som registrer seg med e-post bes gå rett til menighetsalen.
Messedeltakeren vil bli anvist sin faste seteplassering i
menighetsalen og bli bedt om å forbli der under hele messen.
Kommunionutdeling vil skje der du står.

Strenge smittvernsregler må overholdes:

Ø Bli hjemme hvis du er syk
Ø Bruk munnbind
Ø Håndvask før og etter messebesøk
Ø Husk en-meter-avstand

Hjelp oss
desinfisere kirkebenkene etter messene.

Hjertelig takk for hjelpen!


