
 

Søndagsbrev 12. 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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32. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A 
 (Søndagens liturgi i Messeboken side 696 (ny), 617 gml.)) 

 

 Inngang   Alt står i Guds faderhånd   318 

 Messe XIII   Norsk messe     13 

 Første lesning:   Visd 6, 12 -16  

 Salme 63 Omkved                                 Min sjel tørster etter den levende Gud, 

 når kan jeg tre frem for hans åsyn?   
 

 Annen lesning:   1 Tess 4, 13 – 18  

 Evangelium:   Matt 25, 1 – 13  

 Offertorium:   Min hjertens glede kommer   806 

 Kommunion:    Som spredte korn ble samlet   787                                                                     

 Avslutning:   Å tenk når engang samles   814 

 

Messetider 

 Onsdag  15/11  18.00    Kveldsmesse       

 Torsdag    16/11 18.00  Kveldsmesse og sakramentsandakt                                                                                                                                                     

 Fredag  17/11   11.00  Formiddagsmesse - med kirkekaffe 

 Lørdag  18/11  

     

11.00 

17.30 

18.00 

 Katekese-/Familiemesse 

 Rosenkransandakt - norsk  

 Kveldsmesse 

 Søndag  19/11 

  
  10.00 

   

  16.00 

  18.00 

 Høymesse. 33. alm. Søndag -

Bonifatiussøndag 

 Filippinsk messe  

 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 kristne!  Gud gir oss visdom og forstand for dette og for det 

evige liv.  La oss be om å bli som de kloke terner:  

 

• For alle forkynnere og sjelesørgere, at de må fremme klokhet og 

forstand i menneskene. Vi ber deg… 

 

• For dem som er opptatt av dette livs gjøremål, at de ikke må glemme 

Herrens komme den siste dag.  Vi ber deg… 

 

• For dem som i uforstand ødelegger eget og andres liv, om hjelp til å 

finne, velge og følge en forstandig livsvei.  Vi ber deg… 

 

• For hver av oss som søker den hellige visdom slik at vi kan leve et 

godt og hellig liv, samt å ta beslutninger med integritet og leve med 

tro og kjærlighet.  Vi ber deg... 

 

• For alle de som er involvert i kateketisk tjeneste: Vi takker for alle 

de som tjener Kirken i troens dannelsesministerier rundt om i 

verden. Må de bli styrket og oppmuntret i deres troskap. 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 Fader, du bruker troen og sakramentene til å forene oss - 

din Kirke, Bruden – med Kristus, han som er Brudgommen.  Gi oss 

å bli med inn til den store bryllupsfest.  Ved ham, Kristus, vår Herre. 

Amen.

 



 Kunngjøringer    

• Kollektene siste uke innbrakte kr. 7.760,00. Votivlys kr. 274,00.  

Hjertelig takk! 

 

• I dag er det innsamling av såkalte «Peterspenger».  Kollektene 

denne uke går til Den hellige stol (Vatikanet). 

 

• Søndag 19. november er det Bonifatiussøndag.  Kollektene går til 

Bonifatiuswerk. 
 

• Menighetsrådet har møte tirsdag 14. november kl. 18.00.  

Finansrådet har møte kl. 17.00. 

 

• Nasjonale gruppeledere har møte onsdag 15. november kl.18.30 

(etter kveldsmessen) om førjulskonserten 16. desember. 

 

• Fredrikstad Kirkeakademi onsdag 15. november kl. 19.00 om 

«Dåpens sakrament – hva er vitsen?»  i kapellet i Fredrikstad 

Domkirken. 

 

• Konfirmantundervisning torsdag 16. november kl. 18.00. 

 

• Trosundervisning - katekese lørdag 18. november kl. 9.45. 

 

• 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. 

 

• St. Birgitta Unge inviterer ungdom fra 7. klasse og oppover til 

Adventaksjonshelg fra fredag 1. desember kl.18.00 til søndag 3. 

desember kl. 13.00.  Påmelding innen 20. november til Hilda 

Gorges, mobil: 457 93 070, e-post: Hilda_96@live.no. 

 

• Vietnamesisk gruppe har ansvaret for vask av kirken neste uken.  

Norsk gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.                    

Riktig god søndag! Velkommen til kirkekaffe!   


