ST.SUNNIVA KIRKE
4. søndag i fasten (B)

I alle tider snur verden vekk fra Gud og Hans ord blir stengt
fra våre hjerter. Når vil vi kjenne Guds kjærlighet gjennom
Hans enbårne Sønn?
Omkved: Ved Babylons floder lengtet vi mot Sion.

Me s seti de r kom m en de uk e

Mandag 12. mars

Tirsdag 13. mars

Onsdag 14. mars

Torsdag 15. mars

Fredag 16. mars

Lordag 17. mars

SOndag 18. mars

kl. 17.15

Tilbedelse med rosenkrans

kl. 18.00

Messe

kl. 07.40

Laudes — hos søstrene

kl. 08.00

Messe

kl. 17.15

Tilbedelse med rosenkrans

kl. 18.00

Messe

kl. 07.40

Laudes — hos søstrene

kl. 08.00

Messe

kl. 17.30

Korsvei

kl. 18.00

Messe

Den hellige Patrick
kl. 12.00

Katekesemesse

kl. 11.00

Høymesse

kl. 13.00

Messe på polsk

kl. 15.00

Messe på engelsk

kl. 18.00

Messe på Aukra

For mer info : molde.katolsk.no

Pavens bønneintensjoner for mars

Kollekt

Formasjon av åndelig dømmekraft

Søndag 25. februar: 1664 kr

At Kirken må innse at det haster med
formasjon av åndelig dømmekraft, både på
det personlige plan og i fellesskaps-

Takk for bidraget!
Korsvei

sammenhenger.

Hver fredag før kveldsmesse er det korsvei i

Holy Mass Schedule

lidelser sammen med Kristus.

Monday, Wednesday, and Friday:

kirken. Andakten hjelper oss å bære våre

Adoration of the Blessed

Gavmildhet

Sacrament 5:15 pm

Kristus oppmuntrer alle å vise neste-

Mass 6:00 pm
Tuesday and Thursday:
Laudes 7:40 am (The sisters' chapel)
Mass 8:00 am
Saturday:
Mass 12:00 am
Sunday:
High Mass 11:00 am
Mass in Polish 1:00 pm
Mass in English 3:00 pm
Mass in Aukra 6:00 pm
Åndelig refleksjon i fastetiden
De to første refleksjonene om eukaristi
fokuserer på Kristi nærvær i den hellige
messe. Vi skal nå reflektere over
eukaristiens sentrale plass i verden.
Dato for den tredje refleksjon er 16.
mars og temaet er 'Eukaristi — offer'.

kjærlighet til de trengende.
For å gi oss selv mulighet til å hjelpe de
nødlidende, må vi først lære å leve
enklere ved å gjøre en merkbar reduksjon
av det vi spiser til daglig i fastetiden.
Målet er å bruke mindre på oss selv, slik
at vi kan gi mer til de fattige.
SMS: Nullsult til 2160 (200 kr)
Vipps: 12135. Merk innbetalingen
Nullsult
Gavekonto: 8200.01.93433.
Den hellige Patrick
Irlands nasjonalhelgen,
skytshelgen for
bergverksarbeidere,
frisører, bøttkere og
smeder; for kveg og arme
sjeler; mot frykt for
slanger, mot skadedyr og

Alle er hjertelig velkomne!

kvegsykdommer, mot det onde.

Skriftemål

«leg vet delvis hvorfor jeg ikke har ført et
perfekt liv som andre troende. Men jeg
innrømmer til min Herre, og jeg lyver
ikke, at fra den første stund jeg Iærte
Ham å kjenne, Guds kjærlighet og
frykten for Ham har vokst i meg fra min
ungdom, slik at jeg, ved Guds kraft, frem
til nå alltid har bevart troen.»

Det er anledning til skriftemål i kirken
hver dag før og etter messe. Presten er
enten i skriftestolen eller i sakristiet.
Skriftesamtaler er mulig etter avtale, på
prestens kontor.

