
Kunngjøringer
 

 Kollektene sist uke var kr. 5.153,00.  Av dette går kr. 5.001,00 til 

Missio Norge. Hjertelig takk! 

 

 Det blir ekstrakollekt ved utgangen til nødhjelp til jordskjelvofre 

på Filippinene etter høymessen og engelsk messe.  Bidrag til 

nødhjelpsarbeidet kan settes inn på Caritas Norge på konto 

8200.01.93433.  Merk bidraget med «Nødhjelp Filippinene - 

jordskjelv».  Se oppslag. 
 

 Det vil ikke være formiddagsmesse fredag 1. november.  Det 

blir Allehelgensmesse kl. 18.00 i stedet. 

 

 Lørdag 2. november feirer vi Allesjelersdag med messe            

kl. 18.00.  I denne messen leser vi navnene til avdøde.  De som 

ønsker at det blir bedt for deres avdøde, må gi beskjed gjennom 

e-post eller skrive de avdødes navn som man ønsker at det skal 

bli bedt for på liste som henger i våpenhuset og i menighetshuset. 

 

 Søndag 3. november før høymessen, kl. 9.45, vil kirkekoret øve 

 med menigheten Egil Hovlands Fader Vår. 

 

 Den 17. oktober har biskop Bernt Eidsvig gjenutnevnt Henri 

Maatje til kirkelig assistent og Bente Heiseldal til 

ekstraordinær kommunionsutdeler. Utnevnelsene gjelder frem 

til 17. oktober 2016. 
 

 Taizébønn i Østre Fredrikstad kirke tirsdag 29. okotber kl. 19.00. 
 

            

  
God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 

 



 

 

 

Søndagsbrev 27.oktober 2013, St. Birgitta menighet    

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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30. søndag i det alm. kirkeår, år C 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 684 (ny), 609 (gml.)) 

 

 

Inngang:     Gud har fra evighet     (338) 

Messe:    Norsk Messe XIIII                 (14)  

Første lesning:   Sir 35,15b-17.20-22a 

Salme 34 Omkved:   Den elendige roper, og Herren gir svar. 

Annen lesning:  2 Tim 4, 6 – 8. 16 - 18 

Evangelium:   Luk 18, 9 - 14       

Offertorium:   Alt står i Guds faderhånd   (318) 

Kommunion:   Maria, bred din kåpe ut      (571) 

Avslutning:          Vær hilset, Herrens Moder   (572) 

 

Messetider  

 

Mandag 28/10  18.00  Rosenkransandakt - Afrikansk 

gruppe  

Tirsdag  29/10  18.00   Rosenkransandakt -Irakisk gruppe  

Onsdag  30/10  17.15   Rosenkransandakt - Vietnamesisk 

    18.00   Kveldsmesse 

Torsdag 31/10   17.00   Rosenkransandakt - Polsk 

   18.00   Kveldsmesse/Sakramentsandakt  

Fredag   1/11    NB!! 18.00   Kveldsmesse – Allehelgensdag 

Lørdag  2/11    17.30   Rosenkransandakt - Norsk 

    18.00   Kveldsmesse – Allesjelersdag 

Søndag  3/11      9.45   Øvelse av Egil Hovlands Fader Vår   

    10.00   Høymesse, 31. søndag i alm.kirkeåret 

    16.00   Polsk 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.  

 

 

 

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


Misjonsintensjon:  

        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 kristne!  Gud ser ikke på ytre fromhet, men gransker hjertene 

og dømmer med rettferdighet og barmhjertighet. La oss be ham 

miskunne seg over oss syndere, og være oss nådig: 

 

- For alle som når langt i å tjene Gud på ytre vis, at de også må oppnå 

 hjertets indre ydmykhet. Vi ber deg… 

 

-  For dem som innehar høye posisjoner og heder i det borgelige 

 samfunn, at de ikke må glemme at de skal svare overfor Gud. 

 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… 

 

- For alle med sønderbrutt hjerte, at de må finne trøst og håp i    

 beretningen om tolloppkreveren i templet.  Vi ber deg… 

 

- For de fattige og foreldreløse, for dem som er blitt alene, og for alle 

 iblant oss med bitter klage til Herren.  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:  
 

Barmhjertige Gud, du som har lovet en seierskrans på den ytterste 

dag, gi at vi alt i dette liv må få et velfundert håp.  Ved Kristus, vår 

Herre.  Amen. 

 

HUSK Å STILLE KLOKKEN TILBAKE!!! 

 


