ST.SUNNIVA KIRKE
3. søndag i fasten

,4-7,

La oss lytte til Faderens røst og gå sammen med Kristus til
Jerusalem. La oss lære av Kristus å bære vårt eget kors og følge i
hans fotspor

Messetider kommende uke
Mandag 9. mars
Tirsdag 10. mars
Onsdag 11. mars

Torsdag 12. mars
Fredag 13. mars
Lørdag 14. mars
Søndag 15. mars

kl. 17.15
Tilbedelse med rosenkrans
kl. 18.00
Messe
kl. 07.40
Laudes – hos søstrene
kl. 08.00
Messe
Votivmesse til den hellige Sunniva
kl. 17.15
Tilbedelse med rosenkrans
kl. 18.00
Messe
kl. 07.40
Laudes – hos søstrene
kl. 08.00
Messe
kl. 17.15
Korsvei
kl. 18.00
Messe
kl. 12.30
Messe
kl. 11.00
Høymesse
kl.13.30
Messe på engelsk
kl. 16.15
Messe i Aukra

For mer info: molde.katolsk.no
Kontaktinfo: 48396189, paul.opata@katolsk.no

Holy Mass Schedule

Fasteaksjon
Caritas fokuserer på barns fremtid i
Monday, Wednesday:
årets fasteaksjon. For at barna kan få en
Adoration of the Blessed
fremtid, trenger de først nok mat og
Sacrament 5:15 pm
riktig ernæring. Støtt Caritas så de kan
For mer infoolde.katolsk.no
Mass 6:00 pm
hjelpe
de små.
paul.opata@katolsk.no
Tuesday and Thursday: Kontaktinfo: 48396189,
SMS: nullsult til 2160 (200kr)
Lauds 7:40 am (The sisters‘chapel)
VIPPS: 12135 (merk betalingen
Mass 8:00 am
«Fasteaksjonen»)
Saturday: Mass 12:30 am
Gavekonto: 8200.01.93433 (merk
Sunday:08.03.2020
betalingen «Fasteaksjonen»)
High Mass 11:00 am
Mass in Aukra 4:15 pm

Every Friday in Lent, there will be
stations of the cross before Mass at
5.15

Skriftemål
Fastetiden er også tiden for skriftemål,
renselsen for sjelen, slik at man kan
skille mellom det gode og onde, og
lytte bedre når Gud taler til oss i
hverdagen.
skriftemål er alltid mulig når det
gjelder Sakramentstilbedelse, før
høymesse, og ved å ta kontakt med
presten og gjøre avtale.
For confession contact the Priest.

Ministranttreff i Kristiansund
Trondheim stift arrangerer treff for
ministrantene. Dato: 13.-15. mars.
Deltageravgift er 100 kr og
menigheten dekker resten. Ta
kontakt med p. Paul.
Kollekt:
1. mars:1,520kr
Takk for bidraget!
Kollekt
Søndag

11.

februar:
1716
kr
Takk
for
bidraget!

Det ligger også fastebøsser på bordet
bak i kirken som kan tas med hjem.
Pengene vil gå til årets fasteaksjon.
Bøssene kan leveres inn igjen fra
påskedagen.
HUSK:
Konfirmasjon 2020: 23, mai, kl.12.00
Førstekommunion 2020: 6, juni, kl.12.00

Tiltak og råd for å hindre og begrense
korona-smitte-fra Folkehelseinstituttet og
OKB.
Faste
Når det gjelder feiring av messe,
anbefales
følgende
Mange
lar være
å spise tiltak:
kjøtt i fastetiden,
spesielt på fredager. Denne tradisjonen
1. vanlig
Fredshilsen:
bukk
eller er
nikk
høflig
er
i noen land.
I Norge
dette
vennlig til hverandre
ikke etog
påbud.
i én skikkelse
(kun
I2.
NorgeKommunion
er fisk vanligvis
dyrere enn
kjøtt.
hostien)
Ta på
denom
imot
hånden er
Flere lurer
derfor
deti fortsatt
3.
Tomme
vievannskar
(vedKirken
bedre
å spise fisk
på fredager.
inngang/utgang).
anbefaler
fortsatt den gamle skikken.
Likevel kan man isteden prøve å ha et
For
videremåltid,
informasjon,
enklere
og det følg
sommed
manpå
har
katolsk.no.
spart, kan gå til de fattige.

