,4-7,

ST.TORFINN KIRKE

SØNDAGSBLAD
Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.
3. SØNDAG i det alminnelige kirkeår (C)

27. januar 2019

1. LESNING: Neh 8,1b–4a.5–6.8–10
OMKVED: Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv.
2. LESNING: 1 Kor 12,12–30 (kortere form 12,12–14.27)
EVANGELIUM: Luk 1,1–4; 4,14–21

Messetider kommende uke:
Onsdag 30. januar

kl. 17.30 Rosenkransandakt
kl. 18.00 Messe

Fredag 1. februar

kl.17.00 Anledning til skriftemål
kl. 18.00 Messe på polsk
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET

Lørdag 2. februar

kl. 11.30 Messe

Søndag 3. februar

kl. 9.00 Messe på polsk
kl. 11.00 Høymesse

Pavens bønneintensjoner for februar 2019
Universelt: For at ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og
vold må bli tatt sjenerøst imot.
Bokskapet
i Menighetshuset
Vi har fått inn nye varer til
bokskapet. Det er mange fine
og nyttige ting som kan gis bort
som gave eller til selvbruk.
Er du interessert i å kjøpe noe,
vennligst kontakt:
Tram tlf. 950 36 258
Iwona tlf. 968 67 748

Forandring av messetid i 2019
Det blir forandringer av
messetid
f.o.m. januar t.o.m. mars.
Messe kl. 18.00 blir kun
på onsdag og fredag i uka.
Les mer om dette på nettside
side.

Herrens fremstilling i tempelet
Festen «Herrens fremstilling i templet» den 2. februar, førti dager etter juledag, er
forbundet med evangelisten Lukas' beretning om Jesu fremstilling i templet i
Jerusalem (Luk 2,22-39). I denne beretningen er det helt klart Jesus snarere enn
hans mor Maria som er sentrum for oppmerksomheten. Dette er en stor festdag
som vi feirer med messe lørdag 2. februar.
Katekese undervisning i februar 2019:

* klasse 2.-7.
- 02. februar
* Konfirmanter - 09. februar

Vipps
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