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KUNNGJØRINGER for november 201KUNNGJØRINGER for november 201KUNNGJØRINGER for november 201KUNNGJØRINGER for november 2012222    

 
Torsdag, 1. november 2012  kl. 12.00  –  høymesse   

ALLEHELGENSDAG      
Fredag, 2. november 2012  kl. 12.00 - messe for alle avdøde 
  ALLESJELERSDAG     

Lørdag, 3. november 2012: Religionsundervisning fra kl. 11.00 – 13.300. 
     kl. 11.00 - familiemesse 

Søndag, 4. november 2012  kl. 10.00 - messe på vietnamesisk 

kl. 12.30  - høymesse  
Onsdag, 7. november 2012   kl. 16.00 - kontortid  

kl. 17.00 - konfirmantundervisning 
  kl. 18.30 - messe  

Lørdag, 10. november 2012   kl. 17.00 - messe på kroatisk 
Søndag, 11. november 2012  kl. 12.30  - høymesse  

kl. 14.00 - messe på polsk  med dåp 
(msza po polsku z chrztem sw.)  

Onsdag, 14. november 2012   kl. 16.00 - kontortid  
 kl. 18.30 - messe  

kl. 19.00  -  menighetsrådsmøte 
Lørdag, 17. november 2012: Religionsundervisning fra kl. 11.00 – 13.30. 
     kl. 11.00 - familiemesse 

Søndag, 18. november 2012  kl. 12.30  - høymesse 
• etter Kommunionen tar vi opp ekstra kollekt. 

• Tilbedelse etter messen 
Onsdag, 21. november 2012   kl. 16.00 - kontortid 

kl. 17.00 - konfirmantundervisning 
kl. 18.30 - messe 
kl. 19.00 - foreldremøte til våre Konfirmanter 

Søndag, 25. november 2012  kl. 12.30  - høymesse: Kristi Kongefest 

kl. 14.00 - messe på polsk (msza w jez. polskim) 
Onsdag, 28. november 20112  kl. 16.00 - kontortid  

 kl. 18.30 - messe 

Pavens bønneintensjoner for november 2012  
Generell intensjon: 

At biskoper, prester og alle som tjener evangeliet, modig må vitne om trofasthet mot den korsfestede 
og oppstandne Herre. 

Misjonsintensjon: 
At pilegrimskirken på jorden må skinne som et lys for folkene. 

 

 

Herre, gi dem den evige hvile, 
og la det evige lys skinne for dem.  

De hvile i fred. Alle troendes sjeler hvile  
ved Guds miskunn i fred.  

 

Med vennlig hilsen 
Soknepresten 
 


