
St. Torfinn Katolske Kirkes

SØNDAGSBLAD

Kalender for kommende uker:
SØNDAG 26. Februar 11:00

14:00
HØYMESSE, 1. SØNDAG I FASTEN
Filippinsk messe

Mandag 27. Februar 15:30 Finansutvalg
Onsdag 29. Februar 18:00 Messe

Mødre i bønn
Menighetsrådsmøte

Torsdag 1. Mars 18:00 Messe
Innføring i katolsk tro og kristenliv

Fredag 2. Mars Ingen messe p.g.a. møte i Pastoralrådets Arbeidsutvalg 
Lørdag 3. Mars 10:30

13:30
Katekese (alle klasser)
Familiemesse

SØNDAG 4. Mars 11:00
14:00
16:00

HØYMESSE, 2. SØNDAG I FASTEN
Messe på norsk
Messe i Elverum

Onsdag 7. Mars 18:00 Messe
Torsdag 8. Mars 18:00 Messe
Fredag 9. Mars 17:30

18:00
Korsvei
Messe

Lørdag 10. Mars 18:00 Messe på engelsk / anticipated Sunday Mass in English
SØNDAG 11. Mars 11:00

14:00
HØYMESSE, 3. SØNDAG I FASTEN
Messe på vietnamesisk

Ingen hverdagsmesser i uke 11
Lørdag 17. Mars 12:00 St. Sunniva Café

SØNDAG 18. Mars 11:00
14:00

HØYMESSE, 4. SØNDAG I FASTEN, Laetaresøndag
Messe på norsk

Onsdag 21. Mars 18:00 Messe
Mødre i bønn
Menighetsråd

Torsdag 22. Mars 18:00 Messe
Innføring i katolsk tro og kristenliv

Fredag 23. Mars 17:30
18:00

Korsvei
Messe
NUK - Ungdomshelg i regi av Distrikt ØST (varer t.o.m. søndag)

Lørdag 24. Mars 12:30
16:00
17:00

Messe i Alvdal
Mulighet for skriftemål på polsk
Messe på polsk

1. LESNING:    1 Mos 9,8-15       
GRADUALE: Sal 25(24),4-5. 6-7. 8-9    
OMKVED:   Herre, alle dine stier er troskap og miskunn 
   for dem som holder din pakt.   
2. LESNING:       1 Pet 3,18-22        
EVANGELIUM:  Mark 1,12-15

1. SØNDAG I FASTEN (B) Søndag 26. februar 2011 AD



 

St Torfinn Katolske Kirke og Menighet

PAVENS BØNNEINTENSJONER FOR FEB 2012:

At alle folk må ha tilgang til vann og andre ressurser 
som de trenger i sine daglige liv.
At Herren må bistå helsearbeiderne som hjelper syke 
og eldre i verdens fattigste områder.

KOMMUNION / NATTVERD 
En konsekvens av at den kristne kirke er delt, er at kommu-
nion/nattverd i katolske kirker kun er tilgjengelig for katolik-
ker og ortodokse. De som ikke kan motta den hellige kommu-
nion/nattverd er velkommen til å motta en velsignelse. Legg 
da høyre hånd på venstre skulder som et tegn til presten.

Post: Torggaten 113, 2317 Hamar 
Telefon: 625 23 751         Bank: 1800.22.10300
Epost: hamar@katolsk.no     
www.sankttorfinn.com

Driftsansvarlig: Olav Øien
Mobil: 47 23 76 27
Sogneadministrator: p. Ragnar Leer Salvesen
Epost: ragnar.leer.salvesen@katolsk.no
Mobil: 47 46 04 96

Sekretær: Eva F. Bruun-Rasmussen
Kontortid: Søndager etter høymessen
Katekesekoordinator: Marie Bang
Kontortid: Katekeselørdager 10:30-14:30
Barne- og Ungdomskontakt: Duy Le (mobil: 48 60 66 13)
Menighetsnytt:
Redaksjon: Solange Denais, solange.denais@c2i.net
Innleveringsfrister: 15.2, 15.5, 15.8, 15.11
Menighetsrådets Arbeidsutvalg:
Ulf Sæter, Terje F. Godager, Olav Øien (vara), p. Ragnar
Post til Menighetsrådet: hamar@katolsk.no

MENIGHETSNYTT
Uke 10 er frist for innlevering av materiale til kom-
mende utgave av menighetsbladet.

Dersom du har informasjon eller artikler eller stoff 
som du mener kan være til nytte for alle medlemmene 
i St. Torfinn menighet, kan du sende dette til redaks-
jonen på epost: hamar@katolsk.no

Vær vennlig å sende tekst og bilder i et format som lett 
kan bearbeides. Dersom du har spørsmål om dette kan 
du ta kontakt med redaksjonen.

MEDLEMSTALL (1.2.2012/31.12.2011)
(katolikker registrert med fødselsnummer i Hamar og Norge)

1.262  +34
(katolikker som bor i utlandet er ikke medregnet)

103.430 +2.969
(katolikker som bor i utlandet er ikke medregnet)

FASTETIDEN 2012
I sitt budskap til Verdens fredsdag 1. januar 2011 sa 
Benedikt XVI: “For tiden er kristne den religiøse gruppe 
som lider mest under forfølgelse grunnet sin tro. Mange 
kristne erfarer daglig krenkelser og ofte lever de i frykt 
fordi de søker sannheten og tror på Jesus Kristus...”

Biskop Grgic av Tromsø stifte skriver følgende i sitt 
fastebudskap: “Hvem kan redde oss fra bombeangrepene 
og væpnede menn?” roper våre søstre og brødre i mange 
muslimske land. De lider og blir massakrert fordi de tror på 
Jesus Kristus. 

Han fortsetter: Jeg ønsker at vi i denne fastetiden ber for 
dem, at vi har dem i våre tanker og i våre hjerter. Vi kan 
ikke redde dem, men vi kan lide med dem, og vi ønsker og 
håper at også de skal få leve i rettferd og varig fred. Mens vi 
ber for dem, må vi huske Jesu ord: “ Vær ikke redde for dem 
som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller 
ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete” (Matt 
10,28). 

Men jeg ønsker også at de virkelige makthavere stopper disse 
massakrene, at den vestlige verden med våre politikere gjør 
noe mer for å beskytte dem. Fanatisme, fundamentalisme og 
handlinger som står i motsetning til menneskelig verdighet, 
kan aldri bli rettferdiggjort.

Jeg ønsker oss alle en rolig fastetid og at vi står djevelen og 
hans engler imot, faste i troen. Vend om og tro på evangeliet!

Hele fastebudskapet fra biskop Grgic kan leses på www.
katolsk.no og her kan du også finne fastebudskapet til 
biskop Bernt I. Eidsvig, som ble opplest i messene for-
rige søndag.

KORSVEI
Hver fredag går vi korsveien kl 17:30. På korsveien 
møter vi små kors på de forskjellige stasjoner, og mot 
slutten det store korset som Jesus blir festet til. Hele 
tiden er det lidelsesaspektet ved korset som opptar oss.

Selv en ensom korsvandring skjer sammen med utal-
lige mennesker som samtidig fanges opp i korsets 
mysterium.

Messen starter etter korsveiandakten.


