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St. Josephs gt. 17, 1606 Fredrikstad 

 

Kontor: 69 30 15 20   

Prest: 69 30 15 22 

 

  Giro: 0530.22.52930 

VIPPS: #514275 

 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no. 
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1. søndag i Advent, år C 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 88(ny), 59(gml.)) 

 

 Inngang:   Folkefrelsar, til oss kom  348 

 Messe: VIII   De Angelis     8 

   Nå tenner vi det første lys  738 

 Asperges      23 

 Første lesning:   Jer 33, 14 - 16  

 Salme 25 Omkved:            Til deg løfter jeg mine øyne,     

  du som troner i himmelen.                     
 174 

 Annen lesning:    1Tess 3, 12 – 4.2  

 Evangelium:   Luk 21, 25 – 28, 34 - 36  

 Credo:     22 

 Offertorium:  Å kom, å kom, Immanuel.  Vers 1-5  352 

 Kommunion:    Ditt skaperljos  349           

 Avslutning:   Gjør døren høy, vers 1.-3  356 

Messetider 

 Onsdag   5/12  18.00  Kveldsmesse  

 Torsdag     6/12  18.00  Rosenkransandakt   

 Fredag  7/12  11.00 Messe. Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Høytid. 

 Lørdag  8/12 17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse  

 Søndag  9/12  10.00 

 13.00                            

16.00 

 16.00 

 18.00 

 Høymesse. 2. søndag i ADVENT, År C. 

 Vietnamesisk messe 

  Kaldeisk messe 

 Polsk messe i Sarpsborg 

  Kveldsmesse 

  Pavens bønneintensjoner for desember 2018 

 

I trosoverleveringens tjeneste 

At folk som er involvert i trosoverleveringens tjeneste gjennom dialog med 

sin kultur, må finne et språk som er tilpasset nåtidens omstendigheter. 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2018-11


    Forbønner 

Celebranten: 

Vi retter våre tanker til Kristus, som er kommet til verden for å redde 

den fra hat og død, og som er den vi venter på og som samtidig er til 

stede for oss. La våre bønner innlede det nye kirkeåret: 

 

- Herre, fyll din Kirke med din Hellige Ånd, slik at den i det nye 

  kirkeåret med stor frimodighet kan forkynne Evangeliet for 

  verden. Vi ber deg… 

 

- Herre, forbarme deg over alle som lider av sykdom og mangel på 

  omsorg. Vi ber deg… 

 

- Herre, hjelp oss å sette av tid til bønn og fordypelse i denne 

  adventstid og før oss på omvendelsens vei. Vi ber deg… 

 

- Herre, gjør vår menighet til et aktivt redskap for din frihet og din 

  fred som vi kan formidle til verden rundt oss. Vi ber deg… 

 

- At alle som nå innser sitt kall, vil være på vakt og besvarer  

  Kristi invitasjon. 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, spesielt pater Haakon Kielland Bergwitz og 

  Gijsbert Hogenes, gi dem den evige hvile, og la det evige lys 

  skinne for dem.  Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  
 

Allmektige Gud, hjelp verden til å følge din plan for fred og 

rettferdighet, og la oss med tillit og glede forvente din Sønns 

gjenkomst, Han som med deg lever og hersker i evighet. Dette ber vi 

om ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 



                             Kunngjøringer 

 

• Kollektene sist uke var kr. 5.301,00. Votivlys kr. 347,00.  

Hjertelig takk! 

 

• Mandag 3. desember kl. 18.30 inviterer Caritas-gruppen til språk-

café. Bindende påmelding til Elzbieta Hagen, SMS til 907 19 460 

innen søndag 2. desember kl. 18.00.  Alle interesserte er hjertelig 

velkommen!  

• St. Josephsøstrenes medvandrergruppe møtes tirsdag 4. desember  

     kl. 17.30 – 19.30 i St. Josephsalen. 

• Caritas gruppen har møte onsdag 5. desember kl. 18.30. 

• Undervisning for konfirmanter på torsdag 6. desember kl. 18.00. 

 

• St. Birgitta Unge starter Adventsaksjon 2018 denne helgen:  

Tema er: Jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.  

Ungdommene 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! 
 

• 8. desember feirer Den Katolske Kirke høytiden for Jomfru 

Marias uplettede unnfangelse. Høytiden er Oblatfedrenes 

patronatfest. Oblatfedrenes Fredrikstadkommunitet feirer denne 

høytid på fredag 7. desember, med messe kl.11.00 i St. Birgitta 

kirke i Fredrikstad.  Hjertelig velkommen til messen og deretter 

lunsj.  

• Årets førjulskonsert vil finne sted lørdag 15. desember kl. 18.00.  

Årets tema er: «Immanuel = Gud med oss».  Se oppslag. 

 

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

Ungdommen selger kaffe og kaker til inntekt for adventsaksjonen 

neste søndag.  

                                             

Riktig god søndag!   Velkommen til kirkekaffe. 


