ST.SUNNIVA KIRKE
22. søndag i det alminnelig kirkeår

,4-7,

Ydmykhet er den største dyden. Hele Jesu liv handler om å
vise menneskene å være ydmyk og slik vil Gud opphøye oss
til å ta del i Hans rike.
Omkved: Herre, i din godhet har du beredt en bolig for ditt folk.

Messetider kommende uke
Mandag 2. september
Tirsdag 3. september

Onsdag 4. september
Torsdag 5. september

Fredag 6. september
Lørdag 7. september
Søndag 8. september

kl. 17.15
Tilbedelse med rosenkrans
kl. 18.00
Messe
Den hellige Gregor den store
kl. 07.40
Laudes hos søstrene
kl. 08.00
Messe
kl.17.00
Andakt hos søstrene
kl. 17.15
Tilbedelse
kl. 18.00
Messe
Den hellige Teresa av Calcutta
kl. 07.40
Laudes hos søstrene
kl. 08.00
Messe
kl.17.00
Andakt hos søstrene
kl. 17.15
Tilbedelse
kl. 18.00
Messe
Den salige Jomfru Maria
kl. 12.30
Messe
Jomfru Marias fødsel
kl. 11.00
Høymesse
kl. 15:30
Messe i Åndalsnes

For mer info: molde.katolsk.no
Kontaktinfo: 416 17 862, nguyen.duc.khiem@katolsk.no

Pavens bønneintensjoner for august
Evangelisering
At familier gjennom sine liv i bønn og
kjærlighet stadig klarere må bli «skoler
for sann menneskelig vekst».

Holy Mass Schedule
Monday, Wednesday and Friday:
Adoration of the Blessed
Sacrament 5:15 pm
Mass 6:00 pm
Tuesday and Thursday:
Lauds 7:40 am (The sisters‘ chapel)
Mass 8:00 am
Adoration 5:00 pm
Saturday:
Mass 12.30 am
Sunday:
High Mass 11:00 am
Mass in Åndalsnes 3:30 pm

Bible Study on Friday 6th September.

Retrett for unge voksne
Norges Unge Katolikker arranger
retrett, 8.-10. november, for 18+ på
Mariaholm, Oslo.
Menigheten støtter dem som ønsker å
dra. Ta kontakt med presten for mer
informasjon.

Jomfru Marias fødsel
Kirken feirer vår felles Mor sin
fødselsdag 8. september og den faller på
søndag i år.
Alle bes å ta med roser til henne som
kan legges på hennes alter etter
velsignelsen av blomstene.

Konfirmasjon & Førstekommunion
Katekeseundervisning er en måte for
barn å bli mer kjent med Gud og lære
å ha et godt forhold med Ham.
Katekesen starter igjen lørdag 7.
september kl. 10.00.
Menigheten tilbyr også egen gruppe
for dem i 4.-7. klasse. Mange av barna
mister mye av det grunnleggende av
sin tro når de kommer til
konfirmasjonsalderen. Derfor er det
viktig at troen får mulighet til å bli
sterkere og dypere ved hjelp av
kunnskap og lærdom, både i hjemmet
og i kirken.
Bible Study
Fra og med september blir det Bible
Study hver første fredag i måneden rett
etter 18-messen. Opplegget blir
hovedsakelig på engelsk.
Målet med opplegget å gi dem som
ønsker mulighet til å bli bedre kjent med
bibelen, Kirkens liv og lære, og viktigst av
alt: en sterkere og dypere relasjon med
Kristus.
Om noen har spørsmål, ta kontakt med
presten. Ta gjerne din bibel med på
studiet.

Overnatting og barn og unge
Det arrangeres overnatting for
ministranter og andre barn lørdag 21.
september. Vi starter med messen kl.
12.30. Påmelding til p. Khiem.

Kollekt
Søndag 18. august: 1139 kr
Takk for bidraget!

