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KUNNGJØRINGER for mars 2018 
 
Lørdag, 3. mars 2018  kl. 11.00 - familiemesse deretter religionsundervisning. 
    kl. 13.10 - korsveiandakt 
Søndag, 4. mars 2018     kl. 10.00 - messe på vietnamesisk 

kl. 12.30 -  høymesse, korsveiandakt 
Onsdag, 7. mars 2018  kl. 16.00 - kontortid 
    kl. 17.00 - messe på engelsk  

kl. 17.00 - konfirmantundervisning 
kl. 18.30 - aftenmesse 
kl. 19.00 - menighetsrådsmøte  

Lørdag, 10. mars 2018 kl. 17.00 - messe på kroatisk 
Søndag, 11. mars 2018  kl. 12.30  - høymesse med korsveien. Dåp. gratulerer 

kl. 14.00 -  messe på polsk (msza po polsku) 
Onsdag, 14. mars 2018 kl. 16.00 - kontortid 
    kl. 17.00 - konfirmantundervisning 

kl. 18.30 - aftenmesse 
Lørdag, 17. mars 2018 kl. 11.00 - familiemesse deretter religionsundervisning. 

- anledning til skriftemål 
    kl. 13.10 - korsveiandakt 
Søndag, 18. mars 2018     kl. 12.30 -  høymesse, korsveiandakt 
Onsdag, 21. mars 2018 kl. 16.00 - kontortid 
    kl. 17.00 - botsandakt, anledning til skriftemål  

kl. 17.00 - konfirmantundervisning + retrett 
kl. 18.30 - aftenmesse avslutter en dags retrett 

STILLE UKE OG PÅSKETIDEN 
Palmesøndag, 25. mars 2018 (messebok, side 222) 
kl. 12.30 – høymesse med vigsel av palmegrener og prosesjon til kirken 
kl. 14.00 – messe på polsk 
Tirsdag, 27. mars 2018 kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo 
Onsdag, 28. mars 2018  

kl. 11.00 messe på norsk 
kl. 16.00 retrett på vietnamesisk  

En velsignet fastetid 

Fasteaksjonen 2018: Mat er mer enn føde 

FASTEAKSJONEN: En verden uten sult er mulig. #nullsult. 
Foto: Isabel Corthier/Caritas 

Fasten forbinder vi med å gi avkall på noe. Dessverre er det 
folk som ikke har et valg om å spise - de sulter. Årets 

fasteaksjon i regi av Caritas Norge, vil bidra til å hjelpe sårbare bønder med å tilpasse seg 
endringene som kommer av tørke, flom og ekstremvær.   

Pavens bønneintensjoner for mars 2018 
Formasjon av åndelig dømmekraft 
At Kirken må innse at det haster med formasjon av åndelig dømmekraft, både på det personlige plan og i 
fellesskapssammenhenger. 
Mvh Sognepresten  


