
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messetider kommende uke:      

Tirsdag  16. oktober  kl. 18.00 Messe 
 

Onsdag 17. oktober  kl. 17.30 Rosenkransandakt 
kl. 18.00 Messe 

 

Torsdag 18. oktober  kl. 18.00 Messe 
      Kl. 18.30 Tilbedelse   

 

Fredag 19. oktober  kl.17.30 Anledning til skriftemål 
kl. 18.00 Messe 

 

 Lørdag 20. oktober  kl. 11.30 Messe 
 

Søndag 14. oktober  kl. 9.00 Messe på polsk  

kl. 11.00 Høymesse 

 

    

 

 

ST.TORFINN KIRKE 

SØNDAGSBLAD 
Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre, 

Herre, hvem kunne da bli stående? 
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud. 

 

       28. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)                   14. oktober 2018  
1. LESNING: Visd 7,7–11 

OMKVED:  Mett oss med din miskunn ved daggry, og vi skal juble alle våre dager.  

2. LESNING: Hebr 4,12–13 

EVANGELIUM:  Mark 10,17–30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ha en riktig god søndag! 
 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 
 
 

Ha en riktig god søndag! 
                                           

                                              

 
 

Gravstøtten til p. Duin 

 
Gravstøtten til p. Duin er rettet opp  
av Ho Thi My Tram og venner.  
 
Tusen hjertelig takk for hjelpen!!! 
 

Katekese undervisning i oktober: 
 

* klasse 2-7        - 20. oktober  
          etter katekese foreldene møte 

* Konfirmanter - 27. oktober  
          før katekese foreldrene møte 

  

Rosenkrans 
Oktober er måneden 
Kirken spesielt til 
rosenkransbønn. 
Ordet Rosarium er latin 
og betyr «rosehage». 

På 1200-tallet pleide adelsmenn å krone 
sin elskede med en krans av roser. 
Samtidig var det vanlig for riddere å 
forplikte seg ved sin ære til Jomfru 
Maria. Av disse to skikkene utviklet 
praksisen seg med å «krone» Guds 
Mor, enten ved å plassere en krans av 
roser på en avbildning av henne eller 
ved å ofre en «åndelig krans av roser» 
til henne gjennom Rosenkransbønnen. 

Pavens bønneintensjoner for oktober 2018 
Ordensfolkets sendelse 

At menn og kvinner som har viet sitt liv til Gud, må engasjere seg for å være til 
stede blant fattige, marginaliserte og dem som ikke har noen stemme. 

 

ST. TORFINN MENIGHET 
Post: Sigrid Undsets plass, 
Torggata 113, 2317 Hamar 

 
Nettside: www.sttorfinn.com 
 
Kontonummer:   1800.22.10300 
 

Sogneprest: p. Łukasz Gruchała 
                        405 57 822        
Kapellan:   p. Peter Van Nguyen  
              911 16107 
 
 


