
Kunngjøringer
 

 Kollektene sist uke var kr. 3.993,00.  Ekstrakollekt til «Nødhjelp  

Filippinene» innbrakte kr. 2.366,00. Hjertelig takk! 

 

 Tirsdag 5. november kl. 17.30 møtes St. Josephsøstrenes 

medvandrergruppe. 
 

 Etter formiddagsmessen på fredager er det kirkekaffe.  Alle er 

hjertelig velkomne, spesielt våre eldre medlemmer. 

 

 Neste konfirmantundervisning er torsdag 7. november kl. 18.00.  

 

 Lørdag 9. november kl. 9.45 er det katekeseundervisning. Alle 

barn er hjertelig velkomne!  Den 9. november er siste dato for 

påmelding til 1. kommunion i 2014. 

 

 Hermine Maria Kuran, Philip Emilian Henrik Kuran og Gabrielle 

Eunice Alambatang Dreyer har mottatt dåpens sakrament.  

Victoria Sofia Kunasz mottok dåpens sakrament i Polen.  

Menigheten gratulerer dem og deres familier. 
 

  Sto. Niño Chapter (filippinske gruppe) inviterer til «Recollection 

week» med emnet «Spiritual upliftment»  fra den 15. til 17. 

november i menighetslokalet. Retretten vil foregå på engelsk. Se 

oppslag. 

 

 Kirkeakademiet har møte onsdag 13. november kl.19.00 i 

menighetssalen.  Det er Stein Mydske som skal snakke om den 

arabiske våren. Se oppslag. 
 

             

 God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 

 

 



Søndagsbrev 3.november 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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31. søndag i det alm. kirkeår, år C 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 693 (ny), 615 (gml.)) 

 

Inngang:     Hen over jord et pilgrimstog   (eget ark) 

Messe:    Norsk Messe XIII                       (13)  

Første lesning:   Visd 11,22-12,2 

Salme 145 Omkved:  Jeg vil opphøye deg, min Gud, min Konge. 

 Koret synger versene          (119)      

Annen lesning:  2 Tess 1, 11-2,2 

Allelujavers:  Koret synger:  Så høyt har Gud elsket verden, at Han ga 

sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå 

fortapt, men ha evig liv. (Hovland) 

Evangelium:   Luk 19, 1 - 10       

Offertorium:   For alle helgner som til døden tro        (649) 

Fader vår:    Eget ark (Hovland) 

Kommunion:   En dag skal Herrens skaperdrømmer     (822) 

Avslutning:          O Store Gud vi lover deg         (280) 

 

Messetider  

Onsdag  6/11   18.00   Kveldsmesse 

Torsdag 7/11    18.00   Kveldsmesse/Sakramentsandakt  

Fredag   8/11      11.00   Formiddagsmesse   

Lørdag  9/11    17.30   Rosenkransandakt - Norsk 

    18.00   Kveldsmesse   

Søndag  10/11    10.00   Høymesse, 32. søndag i alm.kirkeåret 

    13.00   Vietnamesisk messe 

    16.00   Polsk messe i Sarpsborg 

    18.00   Kveldsmesse 

  NB!! 19.15   Polsk messe i Fredrikstad 

 

Pavens bønneintensjoner for november 2013  
 

Generell intensjon:  

At prester som opplever vanskeligheter, må finne trøst for sine 

lidelser, støtte gjennom sine tvil og bekreftelse av sin troskap.  

 

Misjonsintensjon:  

        At de latinamerikanske kirker, som frukt av den kontinentale 

 misjon, må sende misjonærer til andre kirker.  

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


Forbønner  
Celebranten: 

Kjære kristne!  Fortellingen om Jesus og tolloppkreveren Sakkeus 

viser oss hvordan Herren miskunner seg over alle. La oss be ham 

virke også i oss til stadig omvendelse: 

- For dem som forkynner Evangeliet, at de må bli oppmerksom på 

   alle som søker Guds rike og med Jesu egen åpenhet ta imot dem.           

 Vi ber deg… 

-  For alle i offentlig tjeneste som er kommet i konflikt med det som 

 er rett, om omvendelse for dem. Vi ber deg… 

- For alle som er offer for korrupsjon og annen misbruk av makt og 

 myndighet.  Vi ber deg… 

- For hjemmene i  vår menighet, at de må bli velsignet ved at Herren 

 tar inn hos oss slik han tok inn hos tolloppkreveren Sakkeus.  

  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:  
Allmektige, evige Gud, din Sønn lot frelsen komme til Sakkeus' hus.  

Vær nådig og barmhjertig mot oss dine barn.  Ved Kristus, vår Herre.  

Amen. 

 

Messen 3.november feires i Egil Hovlands ånd. 
Fredrikstad arrangerer i disse dager en Egil Hovland-festival med konserter og 

gudstjenester preget av hans musikk. Messen i dag i St. Birgitta er ikke en del 

av den offisielle festivalen, men vil vi hedre Egil Hovland ved å bruke hans 

musikk i messen. Egil Hovland (18.oktober 1924-5.februar 2013) var en 

anerkjent og banebrytende komponist fra Fredrikstad. Han har hatt en 

epokegjørende betydning for utbredelsen av bibelske salmer i Den norske 

kirke. Salmemelodiene hans er svært mye brukt, også i de andre nordiske land. 

Han har komponert en egen messe til bruk i den katolske kirken, og 

salmeboken vår inneholder også mange av salmemelodiene hans. Flere av de 

mest kjente salmene hans i salmeboka er relatert til Allehelgensdag som vi 

nettopp har feiret her i kirken. Det er derfor naturlig å bruke disse salmene i 

dag.  


