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1. søndag i advent, år A.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 82 (ny), 56 (gml.))

 Inngang:   Gjør døren høy   v 1-3.  356

 Messe XIII  Norsk messe    13

  Nå tenner vi det første lys.  v1  738

 Asperges me    24

 Første lesning:  Jes 2,1 - 5

 Salme 122 omkved:  Med frydesang vil vi gå 
 opp til Herrens hus.

   

 Annen lesning:        Rom 13, 11 - 14

  Alleluja:  201

 Evangelium:  Matt 24, 37 - 44

 Offertorium:  Å kom, å kom, Immanuel                       352

 Kommunion:  Jeg råde vil alle  812

 Avslutning:   Å tenk når en gang samles skal  814
Messetider

 Onsdag  30/11  18.00   Kveldsmesse                                                    

 Torsdag  1/12 18.00   Kveldsmesse og Sakramentsandakt.     

 Fredag  2/12  11.00   Formiddagsmesse  

 Lørdag  3/12 11.00
17.30
18.00

  Katekesemesse
  Rosenkransandakt. Norsk
  Kveldsmesse 

 Søndag  4/12
 

 10.00
 16.00
 18.00 

  Høymesse, 2. søndag i advent
  Polsk messe 
  Kveldsmesse

P  avens bønneintensjoner for november 2016                                                         

Generell intensjon:  Land som mottar flyktninger
At landene som tar inn et stort antall tvangsforflyttede mennesker og flyktninger, må 
oppleve at deres solidariske anstrengelser mottar støtte.

Misjonsintensjon: Samarbeid mellom prester og legfolk 

At prester og legfolk må samarbeide til tjeneste for fellesskapet i menigheter uten å 

gi etter for fristelsen til å bli motløse.

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


    Forbønner

Celebranten:

Kjære brødre og søstre!  I annen lesning hørte vi: «Tiden er nå inne 
til å våkne opp av søvnen;  frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom 
til troen.»  La oss be Herren vekke oss opp:

- For Guds folk over hele verden, at det til enhver tid må leve beredt til
å møte Herren.  Vi ber deg…

-  For våre  medmennesker, uansett gjøremål, at forkynnelse om Jesu 
første komme må minne dem om hans andre komme. Vi ber deg…

- For dem som lider under mørke krefter, at de må oppleve glede ved 
at noen «spenner på seg lysets våpen».  Vi ber deg...

- For vår åndelige ferd dette år mot Betlehem, at den til slutt må føre 
oss til «Herrens tempelberg» som vi hørte om i første lesning.  Vi ber
deg...

- For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å 
styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg...
  
- For alle våre avdøde, i sær pater Gijsbert Hogenes, at de må få det 
evige livs gave og himmelens glede, sammen med alle dine hellige.  
Vi ber deg…

Celebranten:

Himmelske Far, du sendte din Sønn til verden for å lære oss dine 
veier.  Gi Oss i denne adventstid å ferdes på dine stier.  Ved Kristus, 
vår Herre.  Amen.



                          Kunngjøringer       
 

                    

 Kollektene sist uke var kr. 6.091,00. Votivlys kr. 172,00.
 Hjertelig takk!

 Finansrådet møtes tirsdag 29. november kl. 18.00.

 Det blir polsk retrett fredag 2. desember  til søndag 4. desember.

 Lørdag 3. desember  kl. 9.45 er det katekeseundervisning for barn 
og ungdom.

 Fransk messe lørdag 3. desember blir i Oslo.

 Torsdag 8. desember kl. 11.00  feirer Oblatfedrene (OMI) Jomfru 
Marias uplettede unnfangelse med messe  i St. Birgitta kirke og 
deretter lunsj. Høytiden er Oblatfedrenes patronatfest. Hjertelig 
velkommen. Mvh Oblatfedrene.

 St. B. Unge starter Adventsaksjon 2016 denne helgen: Tema er: 
«Inkluderende utdanning i Vietnam»  Ungdommen vil stå ved 
utgangen med bøsser.  Inntekter fra salg av julepynt og julekort i 
menighetslokalet etter messen skal gå til dette formål. Pater Jagath 
ber dere om å støtte opp om årets Adventsaksjon!

 Årets førjulskonsert vil finne sted lørdag 17. desember kl. 18.00.  
Årets tema er «Lyset har kommet!».   Se oppslag.

                                        

 

                                       

God søndag! Velkommen til kirkekaffe!

http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/ordener/omi
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