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7. Søndag i påsketiden, år A
(Søndagens liturgi i Messeboken side 409 (ny), 298(gml.))

 Inngang   Om alle mine lemmer    312

 Messe XIIII   Norsk messe      14

 Første lesning:   Apg. 1, 12 – 14

Salme 27 omkved:                              Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet
 i de levendes land

Annen lesning:      1 Pet 4, 13 – 16

 Evangelium:  Joh 17, 1 – 11a   

 Offertorium:   Kjærlighet er lysets kilde    793

 Kommunion:   Syng lovsang, hele jorden    751

 Avslutning:   I Nasaret satt der en jomfru i lønn    582

Messetider
 Mandag  29/5   18.00  Rosenkransandakt - Afrikansk

 Tirsdag  30/5   18.00  Rosenkransandakt - Kaldeisk

 Onsdag  31/5   17.30
  18.00

 Rosenkransandakt–Norsk
 Festmesse - Jomfru Marias gjesting         
hos Elisabeth. Kirkekaffe

 Torsdag
  

 1/6 18.00
18.30

 Kveldsmesse  
 Sakramentsandakt

 Fredag  2/6   11.00  Formiddagsmesse 

 Lørdag  3/6 17.30
18.00

 Rosenkransandakt - norsk
 Kveldsmesse - Pinsevigilie

 Søndag  4/6   10.00
  16.00
  18.00

 Høymesse. Pinsedagen
 Polsk messe
 Kveldsmesse

  Mandag   5/6   11.00  Høymesse. 2. pinsedag

   
   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!  Etter at Kristi forherligelse var blitt fullendt i 
himmelen, ventet apostlene, Jesu brødre, Maria og noen andre 
kvinner i trofast bønn på Ånden.  La også oss be om Herrens 
Ånd:

 For Kirken i vår tid, at den fylt av håp må være et bønnens 
fellesskap.   Vi ber deg…

 For dem som er gitt statsmakt, at de må la sin gjerning 
gjennomtrenge av bønn.  Vi ber deg…

 For alle som med rette lider for egne forbrytelser, at de må 
omvende seg og finne håp i Kristi lidelse. Vi ber deg…

 For oss selv i vårt oppdrag med å gjøre Kristus kjent, at vi ved 
Ånden og Ordet må erkjenne hvem han er.  Vi ber deg…

 For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at de blir styrket
og trøstet av troen på Jesus Kristus.  Vi ber deg... 

 Gi alle våre avdøde, del i ditt rike så de kan prise deg i evighet. 
Vi ber deg…

Celebranten: 

Allmektige Gud, himmelske Far, din Sønn har gitt oss til deg for at 
vi skal være dine.  Hør våre bønner og send oss din Ånd.  Ved 
Kristus, vår Herre.  Amen.

                  



  Kunngjøringer   

 Kollektene siste uke  kr. 6.472,00.  Votivlys kr. 315,00.   Hjertelig 
takk!

 Onsdag 31. mai er det norsk rosenkransandakt, ikke vietnamesisk.
Messen denne dagen er festmesse - Jomfru Marias gjesting hos 
Elisabeth.  Etter festmessen er det kirkekaffe.                                 

 Kateketene har møte onsdag 31. mai kl.18.45 (etter festmessen)

 St. Josephssøstrenes medvandrergruppe møtes tirsdag 6. juni kl. 
17.30.

 Søndag 25. juni kl. 11.00 skal menigheten ha menighetsfest.  Se 
eget oppslag.

 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!  


