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6. Søndag i påsketiden, år A
(Søndagens liturgi i Messeboken side 394 (ny), 284(gml.))

 Inngang   Den blomstertid nå kommer    513

 Messe XIII   Norsk messe      13

 Første lesning:   Apg. 8, 5 – 8. 14 – 17

Salme 66 omkved:                             Juble for Herren, all jorden.

Annen lesning:       1 Pet 3, 15 – 18

 Evangelium:   Joh 14, 15 – 21   

 Offertorium:   O Gud i verdens ørkenland    789

 Kommunion:   Confittemini Domino    753

 Avslutning:   Fryd deg du himmeldronning    551

Messetider
 Mandag  22/5   18.00  Rosenkransandakt - Afrikansk

 Tirsdag  23/5   18.00  Rosenkransandakt - Kaldeisk

 Onsdag  24/5   17.15
  18.00

 Rosenkransandakt–Vietnamesisk 
 Kveldsmesse 

 Torsdag
  

 25/5 10.00
18.00
19.00

 Høymesse - Kristi Himmelfart
 Kveldsmesse og sakramentsandakt-AVLYST
 Rosenkransandakt - Filippinsk

 Fredag  26/5   11.00
  18.00

 Formiddagsmesse
 Rosenkransandakt - Polsk

 Lørdag  27/5 18.00
18.30

  Kveldsmesse
  Rosenkransandakt - norsk

 Søndag  28/5
 

  10.00
  16.00
  18.00

 Høymesse. 7.søndag i påsketiden
 Engelsk messe
 Kveldsmesse

    
   Pavens bønneintensjoner for mai 2017 

Kristne i Afrika

At kristne i Afrika må bære profetisk vitnesbyrd om forsoning, rettferdighet
og fred og slik etterligne den barmhjertige Jesus. tjeneste.

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2013-04


  Forbønner

Celebranten:

Kjære kristne!  Jesus lovet at han skulle be sin Far om å gi oss 
Talsmannen, Sannhetens Ånd.  La oss be om miskunn for alle 
dem som gjennom dåpens og konfirmasjonens sakrament får 
del i Ånden:

 For alle Kristne som blir krevd til regnskap for det håp som bor 
i dem, at de må kunne svare for seg – stillferdig og med respekt.
Vi ber deg…

 For statsmaktene, at de må spare folk for å lide for det gode.      
Vi ber deg…

 For alle troende som nå lider slik Kristus gjorde. Vi ber deg…

 For våre døpte som venter på å motta konfirmasjonen, at de må 
lengte etter Åndens gave i dette sakramentet.  Vi ber deg…

 For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å 
styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg..  

 For alle våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din 
herlighet. Vi ber deg…

Celebranten: 

Himmelske Far, allmektige evige Gud, du som ikke ville la oss  bli 
alene da din Sønn vendte tilbake til deg.  Gi at Talsmannen fortsatt 
må virke i oss.  Ved Kristus, vår Herre.  Amen.

                  



  Kunngjøringer   

 Kollektene siste uke  kr. 9.146,00.  Votivlys kr. 288,00.   Hjertelig 
takk!

 Menigheten takker alle som har vært involvert i 17. mai 
kirkekaféen. Dere har gjort et strålende arbeid.  

 Mai måned er Marias måned.  Vi har rosenkransandakt i mai fra 
mandag til lørdag på forskjellige språk.

 Santo Niño Gruppen i menigheten vil som i tidligere år, feire 
filippinsk Santacruzan i dag til ære for den Hellige Guds Mor 
Maria i Fatima.  Samling til prosesjon starter kl. 14.15.  Selve 
prosesjonen starter ca. kl. 14.30. Prosesjonen avsluttes med messe
kl. 15.00.  Deretter blir det sammenkomst i menighetslokalet. 
Alle er hjertelig velkomne!

 Menighetsrådet har møte tirsdag 23. mai kl. 18.00.

 Ministranthelg fredag 26. mai til søndag 28. mai for ministranter 
og alle som har lyst til å bli minstrant, fra tredje klasse og 
oppover. Påmelding til: Hilda Gorges: E-post: hilda_96@live.no 
eller tlf: 457 93 070. Skjemaer til påmelding ligger i våpenhuset. 
Frist: 21. mai.

 Norges Unge Katolikker arrangerer sommerleirer for barn og 
ungdom mellom 8 og 18 år. Dette er en flott mulighet for unge å 
komme i kontakt med andre katolikker over hele landet og 
tilbringe en sommeruke i et trygt, katolsk fellesskap. Leirstedene 
er i naturrike omgivelser og vi kan love en aktivitetsrik uke med et
overhengende kristent tema. Leirene arrangeres i starten av 
skoleferien, og er lagt i forskjellige deler av landet. Dette kommer 
til å bli et minne for livet. For mer informasjon, se nuk.no. 
Brosjyrer ligger i våpenhuset.

                                                                                                          
              Riktig god søndag! Velkommen til kirkekaffe!  
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