
 

Søndagsbrev 5. november 2017, St. Birgitta menighet. 
 

 

 

 
 

 
OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD  ●  St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  

Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest 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 gt. 17, 1606 Fredrikstad 

 

Kontor: 69 30 15 20   

  Fax: 69 30 15 21 

Prest: 69 30 15 22 

 

  Giro: 0530.22.52930 

 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no. 

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 
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31. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A 
 (Søndagens liturgi i Messeboken side 688 (ny), 611 gml.)) 

 

 Inngang   Til himlene rekker    290 

 Messe XIII   Norsk messe     13 

 Første lesning:   Mal 1,14b-2, 2b.  8 - 10  

 Salme 131Omkved                                   Bevar meg, Herre, i din fred.  

 Annen lesning:   1 Tess 2, 7b – 9. 13  

 Alleluja     201 

 Evangelium:   Matt 23, 1 – 12  

 Offertorium:   Lær meg å kjenne dine veier    662 

 Kommunion:   Kristus som deg selv har givet    786                                                                     

 Avslutning:   Nå la oss takke Gud    304 

Messetider 

 Onsdag    8/11  18.00    Kveldsmesse       

 Torsdag      9/11 18.00  Kveldsmesse og sakramentsandakt -                                    

Laterankirkens vigselsfest                                                                                                                      

 Fredag  10/11   11.00  Formiddagsmesse - med kirkekaffe 

 Lørdag  11/11  

     

16.00 

17.30 

18.00 

 Polsk messe 

 Rosenkransandakt - norsk  

 Kveldsmesse 

 Søndag  12/11 

  
  10.00 

  13.00 

  16.00 

  16.00 

  18.00 

 Høymesse. 32. alm. Søndag 

 Vietnamesisk messe 

 Kaldeisk messe 

 Polsk messe i Sarpsborg 

 Kveldsmesse 

  
  Pavens bønneintensjoner for november 2017  

                              Kristne i Asia 

At kristne i Asia må bære vitnesbyrd om evangeliet i ord og 

handling ved å fremme dialog, fred og gjensidig respekt, særlig i 

forhold til dem som tilhører andre religioner. 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2013-04


  Forbønner 
 

Celebranten: 

Kjære brødre og søstre i Kristus!  Gud henter sine tjenere blant 

mennesker som fremdeles er underveis mot ham.  La oss be om hjelp 

til å forstå Guds ord til å gjøre etter det:  

 

• For dem som er satt til å rettlede etter Guds vilje, at de ikke må gjøre 

forskjell på folk, og at de selv i ydmykhet må følge hans vilje. Vi ber 

deg… 

 

• For kvinner og menn som er gitt høye embeter i staten, at de aldri må 

sette seg selv over lov og rett.  Vi ber deg… 

 

• For alle som har tatt skade av sin høye posisjon eller store heder.     

Vi ber deg… 

 

• Om at feil hos våre egne hyrder ikke må forhindre Guds ord i å 

trenge inn i oss. Vi ber deg… 

 

• For dem som har deltatt i pilegrimsreise, at de må medbringe og dele 

med andre de gode åndelige opplevelser knyttet til de stedene som 

de har besøkt.  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 de må få det evige livs gave og himmelens 

glede, sammen med alle dine hellige. Vi ber deg… 
 

 

Celebranten:  
 

Himmelske Far, du som lar mennesker ta plass i Jesu sted, hjelp dem 

til å leve som de lærer, og hjelp oss til å være lydige mot budskapet 

fra deg.  Ved Kristus, vår Herre. Amen.

 



 Kunngjøringer    

• Kollektene siste uke innbrakte kr. 4.890,00. Votivlys kr. 268,00.  

Hjertelig takk! 

 

• St. Josephsøsterenes medvandrergruppe møtes tirsdag 7. 

november kl. 17.30 - 19.30 i St. Josephsalen. 

 

• Onsdag 8. november er det kateketmøte kl. 18.30, etter 

kveldsmessen. 

 

• Konfirmantundervisning torsdag 9. november kl. 18.00. 

 

• Neste søndag er det innsamling av såkalte «Peterspenger» 

Kollektene neste uke går til Den hellige stol (Vatikanet). 

 

• Katolsk Forum torsdag 23. november kl. 19.00.  Tema: Fra 

munkecellen til storpolitikken.  Katolsk perspektiv på Luther og 

reformasjonen.  Foredrag ved Professor Bernt T. Oftestad.  Se 

oppslag. 

 

• Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har nedsatt en arbeidsgruppe som 

skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i 

Oslo katolske bispedømme.  Hva trenger vi at bispedømmet 

iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og 

styrke de troende?  Alle troende kan bli med på å hjelpe oss med å 

avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen 

(link under).   Undersøkelsen er anonym.  Svarfrist: 7. november 

2017.   Nettsiden er:  https://jobb.typeform.com/to/GA4Sg0. 

 

• Filippinsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  

Afrikansk gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag. 

                         

Riktig god søndag! Velkommen til kirkekaffe!   

https://jobb.typeform.com/to/GA4Sg0

