
Sta Maria Katolske Kirke i Askim 
Furusethvn. 2, 1811 Askim 
Tlf. presten: 90 12 96 21  
Vaktmester: 95 36 66 26 

 
KUNNGJØRINGER for oktober 2021  

Oktober er rosenkransmåned som er spesielt dedikert til Maria, Guds Mor 

 
Lørdag, 2. oktober 2021: Religionsundervisningen faller bort pga. høstferie 
Søndag, 3. oktober 2021  kl. 10.00 - messe på vietnamesisk 

kl. 12.30  - høymesse 
Onsdag, 6. oktober 2021  kl. 16.00 - kontortid 
    kl. 17.00 - konfirmantundervisning faller bort 
    kl. 18.00 - tilbedelse avsluttes med rosenkransandakt 

kl. 18.30 - messe  
Lørdag, 9. oktober 2021  kl. 17.00  - messe på kroatisk 
Søndag, 10. oktober 2021  kl. 12.30  - høymesse 

kl. 14.00 - messe på polsk (msza po polsku) 
Onsdag, 13. oktober 2021  kl. 16.00  - kontortid 
    kl. 18.00 - tilbedelse avsluttes med rosenkransandakt 

kl. 18.30 - messe  
kl. 19.00 - menighetsrådsmøte  

Lørdag, 16. oktober 2021  kl. 11.00  - familiemesse  
deretter religionsundervisning frem til kl. 13.30 

katekese på polsk har sin egen plan. Ta kontakt med kateketen.  
 

kl. 16.00 - messe på engelsk  
Søndag, 17. oktober 2021 kl. 12.30  - høymesse  

• Misjonssøndag: kollekten går til misjonsarbeid 
Onsdag, 20. oktober 2021  kl. 18.30 - messe faller bort 

20. oktober kommer bp. Erik Varden til Fredrikstad for å holde foredrag «Om tro og 
troløshet) kl. 19.00. Kl. 18.00 feirer han messen i St. Birgitta kirke. Velkommen 

Søndag, 24. oktober 2021  kl. 12.30  - høymesse  
kl. 14.00 - messe på polsk (msza w jez. polskim) 

Onsdag, 27. oktober 2021  kl. 16.00  - kontortid 
    kl. 18.00 - tilbedelse avsluttes med rosenkransandakt 

kl. 18.30 - messe  
Søndag, 31. oktober 2021 kl. 12.30  - høymesse 
 

 
Med vennlig hilsen 
Soknepresten 

Pavens bønneintensjoner for oktober 2021 
Misjonsintensjon: Om misjonerende disipler   

Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i 
oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft. 

 

 


