
Sta Maria Katolske Kirke i Askim 
Furusethvn. 2, 1811 Askim 

Tlf. 90129621(presten); 41448486 (vaktmester) 
 

KUNNGJØRINGER for november 2016 
 

Mandag 31. oktober 
Kl. 09.00: Avreise for påmeldte med buss til Malmö og pavens messe neste dag. 
Kl. 10.00: Avreise fra Moss for påmeldte med buss til Malmö. 

Kl. 10.30: Avreise fra Borg Amfi senter for påmeldte... 
Kl. 18.00: De reisende deltar i messe i kirken Sankta Maria i Rosengård i Malmö. 
 
Tirsdag 1. november 
Kl. 09.30: Messe med pave Frans på Swedbank Stadion i Malmö. 
Buss tilbake til Moss og Askim har avreise snarest mulig etter messen. 

• NRK overfører pavemessen i Malmø tirsdag den 1. november direkte.  
Onsdag, 2. november 2016  kl. 16.00 - kontortid 

kl. 17.00 - messe på engelsk  
kl. 18.30 - messe for alle avdøde 

ALLESJELERSDAG: Vi som lever i tiden og de som er gått ut av tiden, er forenet med kjærlighetens bånd i 
de helliges samfunn. Gjennom Kirkens bønn i himmelen og på jorden vil Gud formidle fruktene av Kristi seier over 
døden. Derfor ber vi for de avdøde og styrker på den måten fellesskapet mellom dem og oss. Lysene som settes på 
gravene, er symboler på samhørigheten ut over døden. 

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.  

Lørdag, 5. november 2016: Religionsundervisning fra kl. 11.00 – 13.30.    
kl. 11.00 - familiemesse  

Søndag, 6. november 2016  kl. 10.00  –  messe på vietnamesisk   
ALLEHELGENSDAG  kl. 12.30 - høymessen 
Onsdag, 9. november 2016   kl. 16.00 - kontortid 
     kl. 17.00 - konfrimantundervisning 

  kl. 18.30 - messe  
 kl. 19.00 - foreldremøte for konfirmantforeldre 

Lørdag, 12. november 2016 kl. 16.00 - dåpsmesse 
     kl. 17.00 - messe på kroatisk 
     kl. 18.00 - messe på Mariaholm for Foccolare 
Søndag, 13. november 2016  kl. 12.30  - høymesse:  Laterankirkens vigselsfest 
Innsamling av Peterspenger  kl. 14.00 - messe på polsk med dåp (msza po polsku) 
   

Onsdag, 16. november 2016   kl. 16.00 - kontortid 
kl. 18.30 - messe  
kl. 19.00  -  menighetsrådsmøte  

Lørdag, 19. november 2016: Religionsundervisning fra kl. 11.00 – 13.30. 
kl. 11.00 - andakt  

Søndag, 20. november 2016 kl. 12.30  - høymesse  
Bonifatiussøndag      Velkommen til kirkekaffe 
Onsdag, 23. november 2016   kl. 17.00 - konfirmantundervisning 

kl. 18.30 - messe 
Retrett på polsk fra 25. – 27. november 2016  Rekolekcje adwentowe:  
Fredag/ Piatek, 25. nov 2016 17.00  - okazja do spowiedzi 

18.00  - messe på polsk (msza po polsku z nauka rekolekcyjna) 
Lørdag/ Sobota, 26. Nov 2016 kl. 17.00  - okazja do spowiedzi 

kl. 18.00  - messe på polsk (msza po polsku). Spotkanie.  
Søndag, 27. november 2016  kl. 12.30  - høymesse: 1. Søndag i Advent - år C 

kl. 14.00  - msza po polsku z nauka rekolekcyjna. Zakonczenie rekolekcji 
 
Med vennlig hilsen 
Sognepresten 


