,4-7,

ST.TORFINN KIRKE

SØNDAGSBLAD
Da alt var taust
og natten var kommet midtveis i sitt løp,
kom ditt allmektige Ord, Herre,
fra sin kongelige trone i himmelen.

2. SØNDAG ETTER JUL

02. Januar 2022

1. LESNING: Sir 24,1–2.2a.2b.8–12
OMKVED: Ordet ble menneske av kjøtt og blod og oppslo sin bolig blant oss.
2. LESNING: Ef 1,3–6. 15–18
EVANGELIUM: Joh 1,1–18

Messetider kommende uke:
Onsdag 5. januar

kl. 18.00 Messe
HERRENS ÅPENBARING

Torsdag 6. januar

kl. 18.00 Messe
kl. 18.30Tilbedelse

Fredag 7. januar

kl.17.30 Anledning til skriftemål
kl. 18.00 Messe
Den hellige Torfinn

Lørdag 8. januar

kl. 11.30 Messe
Herrens DÅP

Søndag 9. januar

kl. 11.00 Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
kl. 16.00 Messe på polsk

Pavens bønneintensjoner for januar 2022
For ekte menneskelig felleskap

Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at
deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er
brødre og søstre i den menneskelige familie.
Katekese undervisning i
januar

Dagens kollekt går til:

• 1.Kommunion 8.januar
• Konfirmanter – 15. januar

Den Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio)
•
(Brukerdenne
https://billett.katolsk.no
Missio
sidenlinken:
1922 det
offisielle organ for Den )katolske
kirkes virksomhet innen omsorgen for fattige
bispedømmer over hele verden, for barn i fattige
menigheter, og for prestestudenter i områder der man
rår over få midler til deres opphold og utdannelse.
Således arbeider Missio for å bygge opp Kirken innefra
og derved gjøre den i stand til å være Kirke overalt. Dens
indre liv blir i seg selv en forkynnelse av Evangeliet.
Missio finnes nå i omtrent 120 land i verden. I Norden
arbeider de på oppdrag fra Den nordiske
bispekonferanse.

Vipps

Nummeret vårt er:

546037

Nye nasjonale råd og regler
fra 9. desember 2021
•
•
•

Siden det et kun 50 plasser til hver
messe i St. Torfinn Kirke.
Alle deltakere skal registreres med
navn og telefonnummer.
Påmelding til alle messer som feires
på søndager må nå gjøres gjennom
billettsystemet på katolsk.no

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

