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Kristi Kongefest, år C.

(Søndagens liturgi i Messeboken side 749 (ny), 635 (gml.))

 Inngang:  O store Gud vi lover deg  280

 Messe XIII  Norsk messe    13

 Første lesning:  2 Sam 5,1 - 3

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

   

 Annen lesning:        Kol 1, 12 - 20

  Alleluja:  201

 Evangelium:  Luk 23, 35 - 43

 Offertorium:                                                                 
Adorate te devote

 456

 Kommunion:  Kongers konge  345

 Avslutning:  Himlens konge vil vi prise  289

Messetider
 Onsdag  23/11  18.00   Kveldsmesse                                                    

 Torsdag  24/11 18.00   Kveldsmesse og Sakramentsandakt.     

 Fredag  25/11  11.00   Formiddagsmesse  

 Lørdag  26/11 17.30
18.00

  Rosenkransandakt. Norsk
  Kveldsmesse 

 Søndag  27/11
 

 10.00
 13.00
 16.00
 18.00 

  Høymesse, 1. søndag i advent
  Kaldeisk messe
  Engelsk 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!  Jesus, Guds Sønn, Herrens Salvede og 
Davids etterkommer, gikk gjennom kors og død for å åpne Paradis   
for oss, hans folk.  La oss i bønn vende oss til ham vår Konge:

- For alle Evangeliets budbærere, at de med overbevisning må nå frem
med budskapet om hans fornedrelse og opphøyelse.  Vi ber deg…

- For dem som disponerer så mye jordisk makt at de har vanskelig for 
å se den sanne Konge.  Vi ber deg…

- For dem som synes Herrens makt er smertelig langt borte, at de må 
bli faste i troen.  Vi ber deg...

- At Jesus må huske på oss når han kommer med sitt rike. 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 Halina Theresa Hov og pater Haakon 
Kielland Bergwitz, at de må få det evige livs gave og himmelens 
glede, sammen med alle dine hellige. Vi ber deg…

Celebranten:

Allmektige Gud, himmelske Far, du som har gitt din Sønn 
herredømme, ta på hans forbønn imot oss i ditt rike. 
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.



                          Kunngjøringer       
                     

 Kollektene sist uke var kr. 6.662,00. Votivlys kr. 279,00. Pengene 
sendes til Bonifatiuswerk.  Hjertelig takk!

 KATOLSK FORUM, tirsdag 22. november kl. 19.00.  Pater Arne 
Marco Kirsebom har foredrag i menighetssalen med temaet: 
"Laudato Si'. Pave Frans' Encyklika i møte med vår tids 
økologiske utfordringer og problemer".

 Kateketene møtes onsdag 23. november kl. 18.30.

 Konfirmanthelg for 8. og 9. klasse fredag 25. til søndag 27. 
november. Dette er et obligatorisk program i forberedelsene til 
ferming.  

 Halina Theresa Hov begraves fredag 25. november kl. 11.00 i St. 
Peter kirke i Halden.

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

 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.

 Adventsaksjonen i år går til «Inkluderende utdanning i Vietnam».

 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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