ST.SUNNIVA KIRKE
Jomfru Marias fødselsdag

,4-7,

Gud skaper hvert menneske og alle har en unik plass i Hans
rike. Hver rolle kan virke vanlig og alminnelig i andres øyne,
men uten hver enkeltperson, blir det en liten forsinkelse i
fullendelsen i Guds plan.
Omkved: Herre, du har vært oss en bolig, fra slekt til slekt.

Messetider kommende uke
Mandag 9. september
Tirsdag 10. september

Onsdag 11. september
Torsdag 12. september

Fredag 13. september

Lørdag 14. september
Søndag 15. september

kl. 17.15
Tilbedelse med rosenkrans
kl. 18.00
Messe
kl. 07.40
Laudes hos søstrene
kl. 08.00
Messe
kl.17.00
Andakt hos søstrene
kl. 17.15
Tilbedelse
kl. 18.00
Messe
Jomfru Marias hellige navn
kl. 07.40
Laudes hos søstrene
kl. 08.00
Messe
kl.17.00
Andakt hos søstrene
Den hellige Johannes Krysostomos
kl. 17.15
Tilbedelse
kl. 18.00
Messe
Korsets opphøyelse
kl. 12.30
Messe
kl. 11.00
Høymesse
kl. 13:30
Messe på polsk
kl. 15.00
Messe på engelsk
kl. 18.00
Messe på Aukra

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

Pavens bønneintensjoner for
september
Universelt
At politikere, vitenskapsmenn og
økonomer må samarbeide om å
beskytte verdens hav og sjøer.

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 Polish 1:30 pm
Mass in English 3:00 pm
Mass in Aukra 6:00 pm

Retrett
for on
unge
voksne
Bible Study
Friday
4th October.
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.

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.

Forsangergruppe
Vi prøver fremover å gjøre musikken i
høymessen bedre ved både å skaffe
pianist og danne en forsangergruppe.
Det har vært utfordrende i lang tid å
finne pianist til messen. Om noen
kjenner noen som kunne tenke seg å
spille hver søndag mot betaling, så si
gjerne ifra. Det blir ansettelse som
stilling.
Vi ønsker også å danne en forsangergruppe som vil ha ansvar for å lede
sangen i høymesse. Noen har vist
interesse. Målet er å ha maks en halv
time før messen til gjennomgang av
sangene og de faste messeleddene.
Gruppen starter opp neste søndag.
De som ønsker å være med, er
hjertelig velkommen til øving kl. 1030.
Å bli troens forsvarere
P. Dominic fra Kristiansund og jeg er i
gang med å danne en gruppe med
ungdommer som vil lære mer om Gud
og Kirken, og bli gode troens forsvarere
og formidle Guds og Kirkens lære videre
til andre mennesker.
Om noen ungdommer ønsker å delta i et
slikt opplegg, ta gjerne kontakt med p.
Khiem. Jeg ber foreldre oppmuntre sine
barn til å komme, se, høre og teste ut
om dette kan være av interesse for dem.
Neste samling er 28. september i
Kristiansund. Vi kjører fra kirken kl.
11.30 og kommer tilbake på kvelden
samme dag.
Kirken trenger flere troens forsvarere og
de unge er Kirkens nåtid og fremtid.

