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KUNNGJØRINGER for juni og juli 2017 
 

Lørdag, 3. juni 2017  kl. 11.00 - familiemesse 
- Deretter avslutning med katekese, grillfest... ? 
Alle er hjertelig velkommen J  

Søndag, 4. juni 2017  kl. 10.00  - messe på vietnamesisk 
PINSE    kl. 12.30 -  høymesse 
Mandag, 5. juni 2017 kl. 12.30 - messe: 2. Pinsedag 
Onsdag, 7. juni 2017   kl. 17.00 - kontortid 

kl. 18.30  - messe deretter andakt til Jesu Hl. Hjerte 
    kl. 19.15 - menighestrådsmøte  
Søndag, 11. juni 2017  kl. 12.30 -  høymesse: Festen for Den Hellige Treenighet  
    kl. 14.00 - messe på polsk (msza po polsku) 

kl. 17.00 - messe på kroatisk 
Onsdag, 14. juni 2017  kl. 18.30  - ingen messe 
Søndag, 18. juni 2017  kl. 12.30 -  høymesse: Festen for Kristi Legeme og Blod  
Onsdag, 21. juni 2017  kl. 18.30  - ingen messe 
Fredag, 23. juni 2017  kl. 11.00  - høymesse: Jesu Hjertefest? 
Søndag, 25. juni 2017  kl. 12.30 - høymesse 
    kl. 14.00 - messe på polsk (msza po polsku) 
Onsdag, 28. juni 2017  kl. 18.30  - ingen messe 

 

Juli2017 
Søndag, 2. juli 2017  kl. 10.00 - messe på vietnamesisk 

kl. 12.30  - høymesse 
Onsdag, 5. juli 2017   kl. 17.00  - messe på engelsk ? 

kl. 18.30  - ingen messe  
Søndag, 9. juli 2017   kl. 12.30  - høymesse  

kl. 14.00 - messe på polsk (msza po polsku)   
Onsdag, 12. juli 2017  kl. 18.30  - ingen messe  
Søndag, 16. juli 2017  kl. 12.30 - høymesse 
Onsdag, 19. juli 2017  kl. 17.00 - kontortid 

kl. 18.30  - messe  
Søndag, 23. juli 2017  kl. 12.30 - høymesse  
     kl. 14.00 - messe på polsk (msza po polsku) 
Onsdag, 26. juli 2017  kl. 17.00 - kontortid 
    kl. 18.30 - messe 
Søndag, 30. juli 2017  kl. 12.30 - høymesse  
 

RIKTIG GOD SOMMER!!! 
 

Pavens bønneintensjoner for juni og juli 2017  
Nasjonale ledere 
At nasjonale ledere fullt og fast må forplikte seg til å gjøre slutt på våpenhandelen, som går ut over så 
mange uskyldige mennesker. 
 
Frafalne kristne 
At våre brødre og søstre som har forvillet seg bort fra troen, på nytt må oppdage Herrens barmhjertige 
nærhet og skjønnheten i det kristne liv, gjennom våre bønner og vitnesbyrd om evangeliet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Sognepresten 


