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

Tlf. 90129621(presten); 46715679 (vaktmester) 
 

KUNNGJØRINGER for desember 2019 
 

 

Søndag, 1. desember 2019   kl. 10.00 - messe på vietnamesisk 
1. søndag i advent – A   kl. 12.30  - høymesse 

Onsdag, 4. desember 2019   kl. 16.00 - kontortid 
     kl. 17.00 - konfirmantundervisning, anledning til skriftemål 

kl. 18.30 - aftenmesse 
kl. 19.00 - menighetsrådsmøte 

Fredag, 6. desember 2019  kl. 11.00 - høymesse i St. Birgitta kirke i Fredrikstad
 8. desember feirer Den Katolske Kirke høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse. 

Høytiden er Oblatfedrenes patronatfest. Oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad feirer denne høytid 
på fredag 6. desember 2019, med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Messen feires av 
distrikts superior p. Piotr Pisarek O.M.I. Hjertelig velkommen til messen og deretter lunsj.  
Mvh Oblatfedrene 

RETRETT PÅ POLSK FRA FREDAG TIL SØNDAG 
Fredag, 6. desember 2019  kl. 19.00 - msza z nauka rekolekcyjna,  

okazja do spowiedzi  
Lørdag, 7. desember 2019  kl. 11.00 - familiemesse, religionsundervisning 

ANLEDNING TIL SKRIFTEMÅL 
     kl. 12.00 - okazja do spowiedzi 
     kl. 13.00 - msza z nauka rekolekcyjna,  

rowniez dla dzieci chodzacych na religie po polsku, dzieci te rozpoczynaja religie o 
11.00 w salce i koncza msza sw. 

Søndag, 8. desember 2019   kl. 12.30 -  høymesse 
2. søndag i advent - A  kl. 14.00  - messe på polsk (zakonczenie rekolekcji) 

Onsdag, 11. desember 2019   kl. 18.00 - kontortid 
     kl. 18.30 - aftenmesse 
Lørdag, 14. desember 2019  kl. 16.00 - messe på engelsk 
Søndag, 15. desember 2019   kl. 12.30 -  høymesse: 3.søndag i advent – A  
Onsdag, 18. desember 2019   kl. 16.00 - kontortid 
     kl. 17.00 - konfirmantene, anledning til skriftemål 
     kl. 18.30 - aftenmesse 
Lørdag, 21. desember 2018  kl. 11.00 - familiemesse,  

- religionsundervisning, anledning til skriftemål  
21. – 22. desember barnehelg i menigheten. Hjertelig velkommen.  

Søndag, 22. desember 2018   kl. 12.30 -  høymesse: 4. søndag i advent - A 
-  etter messen inviterer vi våre barn, ungdommer og voksne til juletrefest; man kan kjøpe også noe av 
det som barna har laget i helgen. Hjertelig velkommen. 
     kl. 14.00 - ingen messe på polsk       

Julaften 24.12.2019 kl. 20.00 - julemesse 
 

Mvh 
Sognepresten 
p. Piotr Sylwester Pisarek, OMI 

Pavens bønneintensjoner for desember 2019  

Universelt: At hvert eneste land må beslutte å ta de nødvendige grep for å 
gjøre de aller yngstes fremtid – spesielt de som lider – til en prioritet. 


