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

mobil 90129621(presten), 93655649 (vaktmester) 
 

KUNNGJØRINGER for mars 2021 
 

Onsdag, 3. mars 2021  kl. 16.00 - kontortid 
    kl. 17.00 - konfirmantundervisning 
    kl. 18.00 - tilbedelse avsluttes med litani til hl. Josef 

kl. 18.30 - aftenmesse 
Lørdag, 6. mars 2021  kl. 11.00 - familiemesse deretter religionsundervisning. 
    Religionsundervisning på polsk er fordelt i diverse grupper 
Søndag, 7. mars 2021     kl. 10.00 - messe på vietnamesisk 

kl. 12.30 -  høymesse, korsveiandakt 
Onsdag, 10. mars 2021 kl. 16.00 - kontortid 
    kl. 17.00 - konfirmantundervisning 

kl. 18.00 - tilbedelse avsluttes med litani til hl. Josef 
kl. 18.30 - aftenmesse 
kl. 19.00 - menighetsrådsmøte  

Lørdag, 13. mars 2021 kl. 11.00 - religionsundervisning. 
    Religionsundervisning på polsk er fordelt i diverse grupper 
 

kl. 17.00 - messe på kroatisk 
Søndag, 14. mars 2021  kl. 12.30  - høymesse med korsveien. 

kl. 14.00 -  messe på polsk (msza po polsku) 
Onsdag, 17. mars 2021 kl. 16.00 - kontortid 
    kl. 17.00 - konfirmantundervisning 

kl. 18.00 - tilbedelse avsluttes med litani til hl. Josef 
    kl. 18.30 - aftenmesse 
Lørdag, 20. mars 2021 kl. 11.00 - familiemesse deretter religionsundervisning. 

- anledning til skriftemål 
    Religionsundervisning på polsk er fordelt i diverse grupper  
    Kl. 12.00 - DÅP. Gratulerer. 
    kl. 16.00 - messe på engelsk 
Søndag, 21. mars 2021     kl. 12.30 -  høymesse, korsveiandakt 
    kl. 14.00  - messe på polsk  
Onsdag, 24. mars 2021 kl. 16.00 - kontortid 
    kl. 17.00 - konfirmantundervisning + messe-retrett 

kl. 18.00 - tilbedelse avsluttes med litani til hl. Josef 
kl. 18.30 - aftenmesse avslutter en dags retrett 

STILLE UKE  
Palmesøndag, 28. mars 2021 (messebok, side 222) 

kl. 12.30 – høymesse med vigsel av palmegrener  
kl. 14.00 – messe på polsk 

Onsdag, 31. mars 2021  
kl. 11.00 messe på norsk 
kl. 16.00 retrett på vietnamesisk? 

FASTEAKSJONEN 2021: Koranapandemien forverrer sultkrisen. Du kan hjelpe 
familier som er utsatt for sult og fattigdom under pandemien Vipps: 12135 (merk «faste») 
Pavens bønneintensjoner for mars 2021 
Misjonsintensjon: Om skriftemålet 
La oss be om at vi kan oppleve en fornyet dybde i forsoningens sakrament, og slik erfare Guds 
uendelige miskunn.  

En velsignet fastetid 
Mvh  
Sognepresten  


