
Kunngjøringer
 

 Kollektene sist uke var kr. 5.509,00.  Kollekt til «Det nye 

tusenårs Legat» var kr. 1.277,00.  Hjertelig takk! 

 

 Neste konfirmantundervisning er torsdag 24. oktober 

 kl. 18.00. Den starter i kirken med messe. 
 

 Etter formiddagsmessen på fredager er det kirkekaffe.  Alle 

er hjertelig velkomne, spesielt våre eldre medlemmer. 

 

 Søndag 20. oktober er det verdensmisjonssøndag.  Kollektene 

vil da gå til Missio Norge. 

 

 Pater Jagath inviterer alle ungdommer til valg av nytt styre i 

St. Birgitta Unge, lørdag den 26. oktober kl. 19.00 i 

menighetssalen. 

 

 Caritas høstaksjon går til støtte for Caritas arbeid med 

voldsbekjempelse og voldsforebygging i Latin-Amerika. 

 

 Søndag 20. oktober på NRK1, viser NRK en 30 minutter lang 

dokumentar om livet til pater Arnfinn Haram OP.   Filmen er 

første del i en serie med tittelen «Omvendelse». 

 

 Oktober er rosenkransmåned som er spesielt dedikert til 

Maria, Guds Mor. Vi har rosenkransandakt fra mandag til og 

med lørdag på forskjellige språk. Se messetidene og oppslag.   
  

 

            

  

God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 

 



 

Søndagsbrev 20.oktober 2013, St. Birgitta menighet    

 

Misjonssøndag 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD  ● St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  

Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneadministrator for Fredrikstad  

                   Mobiltelefon: 414 68 740,  E-post: jagath.gunapala@katolsk.no 

Pisarek, Piotr Sylwester O.M.I., sogneprest for Askim og Moss 

                    Mobiltelefon: 901 29 621,  E-post: ppisarek@online.no 

Kunkel, Roman O.M.I., sogneprest for Halden, polsk sjelesorg i Østfold 

                     Mobiltelefon: 414 62 722, E-post: kunkelomi@gmail.com 

 

St. Birgitta kirke 

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad 

Kontor: 69 30 15 20   
  Fax: 69 30 15 21 

Prest: 69 30 15 22  
  

 Giro: 0530.22.52930 

Giro: 6105.05.58176 

 

 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

 

Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no. 
∞ 
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29. søndag i det alm. kirkeår, år C 

Misjonssøndag 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 676 (ny), 603 (gml.)) 

 

Inngang:     Nu lover Herrens navn    (292) 

Messe:    Norsk Messe XIII                (13)  

Første lesning:   2 Mos 17, 8 -13 

Salme 121 Omkved:   Vår hjelp er i Herrens navn,  

  han som skapte himmel og jord.  
Annen lesning:  2 Tim 3, 14 – 4,2 

Evangelium:   Luk 18, 1 - 8       

Offertorium:   Guds kjærleik       (680) 

Kommunion:   Jeg er livets brød            (756) 

Avslutning:          Lovsangen toner og jorden får høre (578) 

 

Messetider  

Mandag 21/10  18.00  Rosenkransandakt - Afrikansk 

gruppe  

Tirsdag  22/10  18.00   Rosenkransandakt -Irakisk gruppe  

Onsdag  23/10  17.15   Rosenkransandakt - Vietnamesisk 

    18.00   Kveldsmesse 

Torsdag 24/10   17.00   Rosenkransandakt - Polsk 

   18.00   Kveldsmesse/Sakramentsandakt  

Fredag   25/10      11.00   Formiddagsmesse  

    18.00   Rosenkransandakt - Filippinsk 

Lørdag  25/10   17.15   Rosenkransandakt - Norsk 

    18.00   Kveldsmesse  

Søndag  26/10   10.00   Høymesse, 30. søndag i alm.kirkeåret 

    16.00   Engelsk messe 

    18.00   Kveldsmesse 

 

Pavens bønneintensjoner for oktober 2013  

Generell intensjon:  

At de som føler seg så knust av livet at de ønsker å gjøre slutt på 

det, må fornemme at Guds kjærlighet er nær.  

 

Misjonsintensjon:  

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2013-06


        At feiringen av Verdensmisjonsdagen må hjelpe alle kristne til å 

 innse at vi ikke bare er mottagere, men forkynnere av Guds ord.    
 

Forbønner  
 

Celebranten: 

 

Kjære medkristne!  Inntil Menneskesønnen kommer, kreves det av 

oss bønn, rettferdighet og utholdenhet.  La oss be om nåde til dette: 

 

- For alle ordensfolk og andre som har et særskilt kall til å be i Guds  

 Kirke, at de må få nåde til vedholdenhet i sitt kall. Vi ber deg… 

 

-  For dem som på grunn av fattigdom eller andre forhold har 

 vanskelig for å hevde sin rett, om den støtte og bistand som de 

 har krav på fra oss.  Vi ber deg… 

 

- La oss be for ofrene etter jordskjelvet og tyfonene som har rammet       

 Filippinene den siste tiden.  For den enkelte som er rammet av 

 katastrofene, at hver og en må finne lindring og trøst og se et 

 godt håp i tiden fremover. Vi ber deg… 

 

- Om utholdenhet i bønnen også i vår menighet.  Vi ber deg… 

 

- For det kristne misjonsarbeid og misjonærene og for vårt eget 

 misjonsengasjement.  Vi ber deg… 

 

 

- For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at de blir styrket og     

 trøstet av troen på Jesus Kristus.  Vi ber deg.   

 

- For alle våre avdøde, at du åpenbarer din miskunn og gir dem  

    den evige glede i himmelen. Vi ber deg… 

 
 

 

Celebranten:  
 



Himmelske Far, du som er rettferdig og barmhjertig, gi oss å 

etterligne deg mens vi venter på din Sønn.  Han som lever og råder  

fra evighet til evighet.  Amen. 


