
Søndagsbrev 25. september 2016, St. Birgitta menighet.
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26. alm. søndag i kirkeåret, år C.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 650 (ny), 584 (gml.)

 Messe XI:  Orbis factor    11

 Første lesning:  Am 6, 1a.4-7

 Salme 146 omkved  Lov Herren, min sjel!   

 Annen lesning:        1 Tim 6,11-16

 Evangelium:  Luk 16, 19-31

 Avslutning:   Salve Regina  554

Messetider

 Onsdag  28/9  18.00  Kveldsmesse.                                                         

 Torsdag  29/9 18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt.   

 Fredag  30/9  11.00  Formiddagsmesse

 Lørdag  1/10 16.00
17.30
18.00

  Fransk messe
  Rosenkransandakt. Norsk
  Kveldsmesse 

 Søndag  2/10
 

 10.00
 16.00
 18.00 

   Høymesse, 27. Alm. Søndag. 
   Polsk messe
   Kveldsmesse

Mandag  3/10   18.00   Rosenkransandakt. Filippinsk gruppe

Tirsdag  4/10   18.00   Rosenkransandakt.  Kaldeisk gruppe

P  avens bønneintensjoner for september 2016 

Generell intensjon:   Enkeltmennesket i sentrum

At enhver må bidra til det felles beste og til å bygge et samfunn som setter 
enkeltmennesket i sentrum.

Misjonsintensjon:   Evangeliseringsoppdrag

At kristne må bli seg mer bevisst på sitt evangeliseringsoppdrag ved å ta del i 
sakramentene og reflektere over Skriften.

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


    Forbønner

Celebranten:

 Brødre og søstre, i solidaritet med verdens fattige og alle som lider av 
urettferdighet, legger vi frem våre bønner til Gud. 

- For Kirkens biskoper, prester og diakoner - at de alltid må ha mot til å
  forkynne kjærlighetens evangelium og tjene de fattige og marginaliserte
  gjennom bønn og handling. Vi ber deg… 

- For våre statsledere, at de styrket av brorskapets ånd i kjærlighet må se
  verdens lidelse og utrettelig arbeide for å lindre de fattiges nød. Vi ber 
  deg..

-  Vi ber for alle som er tvunget til å forlate sine hjem. Vær du med dem, slik  
du var med Guds folk på vandring gjennom ørkenen. Vi ber deg…

- Vi ber for alle frivillige og ansatte i Caritas, både i våre menigheter, i
  Norge og i verden. Måtte de, i Deg, finne den styrke de trenger for
  utrettelig å arbeide for rettferdighet. Gi de å glede seg over fruktene av
  det arbeid som gjøres og håp om en dag å få erfare en verden uten lidelse
  og nød. Vi ber deg..

- Vi ber om at du må inspirere hver og en av oss til å støtte opp om Kirkens
  arbeid for de trengende. Gi oss mulighet og styrke til å gi av oss selv, slik
  at vi kan aktiv del i Kirkens diakonale oppdrag. 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 våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din herlighet. Vi ber   
deg…

Celebranten:

Allmektige, himmelske Far. Du har skapt oss for å leve som brødre og søstre 
med deg som Far. Lytt i nåde til disse og alle våre bønner. Du som, med din 
Sønn, lever og råder i Den hellige ånds enhet, fra evighet til evighet. Amen
                           
 



Kunngjøringer       
                     

 Kollekt sist uke kr. 5.546,00. Votivlys kr. 129,00. Hjertelig takk!

 I dag er det Caritas-søndag.  Kollektene går til Caritas. Etter høymessen vil
det bli solgt «Caritas-mat» i menighetslokalet.

 Onsdag 28. september kl. 18.30 er det kateketmøte.

 Pater Jagath er på prestemøte fra mandag 3. oktober til og med torsdag 6. 
oktober.  Messe onsdag 5. oktober er avlyst.

 Tirsdag 4. oktober kl.17.30 møtes St. Josephsøstenes medvandrergruppe.

 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.  

 7. -9. oktober er det Høstsamling på Mariaholm, som er en del av NUKs 
ledertreningsopplegg for ungdom mellom 15-18 år. Påmeldingsfrist: 1. 
oktober. Kontakt pater for mer informasjon.

 Katekesen trenger flere kateketer /assistenter og vikarer.   Personer som 
kunne tenke seg å hjelpe kan melde seg til menighetskontoret på e-post 
fredrikstad@  katolsk.no eller til Elzbieta Hagen, mobil 907 19 460 eller 
elzbieta.hagen@gmail.com  .  Vi oppfordrer spesielt polsktalende personer 
til å melde seg som assistenter/vikarer.           
                                                                                                                        

                                                       

God søndag! Velkommen til kirkekaffe!
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