
 

Søndagsbrev 9. desember 2018, St. Birgitta menighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD  ●  St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  
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St. Birgitta kirke 
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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2. søndag i Advent, år C 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 97(ny), 66(gml.)) 
 

 Inngang:  Mens frost og vinter  363 

 Messe: VIII  De Angelis     8 

  Nå tenner vi det andre lys  738 

 Asperges      23 

 Første lesning:  Baruk 5, 1 - 9  

 Salme 126 Omkved:            Herren har gjort store ting mot oss,  

 og vi ble fulle av glede. 
   95 

 Annen lesning:   Fil 1, 4 - 6, 8 - 11  

 Evangelium:  Luk 3, 1 - 6  

 Credo:     22 

 Offertorium:  Sjå, Jerusalem  359 

 Kommunion:   Det lid med natta  364           

 Avslutning:  Kom, Konge, kom i morgenglans  362 

Messetider 

 Onsdag  12/12  18.00  Kveldsmesse  

 Torsdag    13/12  18.00  Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

  St. Lucia   

 Fredag  14/12  11.00  Formiddagsmesse 

 Lørdag  15/12 

  NB!! 

16.45 

18.00 

 Kveldsmesse 

 Førjulskonsert  

 Søndag  16/12  10.00 

 16.00 

 18.00 

 Høymesse. 3. søndag i ADVENT, År C. 

 Filippinsk messe  

 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: 

Gud kalte Johannes Døperen til å rydde vei for Herren. Allmektige 

Gud, se nådig til ditt folk, som i denne adventstid i tro og håp venter 

på festen for Kristi fødsel. Gjør vårt hjerte beredt for forløsningens 

gave, slik at julen kan bli en fest fylt av glede og tillit. Lytt til våre 

bønner i dag: 

 

• Herre, vi ber for Kirken i de vestlige land, at den i denne 

adventstid på nytt lar seg fylle med håp og tro på at det er Du 

som leder den. La den forventningsfull vente på ditt komme.  

Vi ber deg… 

 

• Herre, vi ber for regjeringer og myndigheter i den vestlige 

verden, at de må holde fast på at feiringen av Din fødsel er en 

gave for verden og verd å feire. Vi ber deg… 

 

• At vi aldri må vende oss bort fra fellesskapet i Kristus, 

fellesskapet vi får del i gjennom Kirken. Vi ber deg... 

 

• Herre, vi ber for vår menighet, at denne adventstid vil bringe 

oss nærmere Deg, vis oss det du har kalt oss til og gi oss mot til 

å følge det kallet ved omvendelse og bot. 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 brødre og søstre, gi dem den evige hvile, og la 

det evige lys skinne for dem. Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  
 

Allmektige, evige Gud, full av tiltro venter ditt folk at Frelseren 

kommer og bringer fred. Se den lengsel som fyller både dine troende 

og hele skapningen, og fullend ditt verk ved Kristus, vår Herre. 

Amen. 



                            Kunngjøringer 

• Kollektene sist uke var kr. 7.202,00. Votivlys kr. 158,00.  

Hjertelig takk! 

• Under adventstiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv 

time før høymessen og kveldsmessen på søndager. 

 

• Mandag 10. desember kl. 18.30 inviterer Caritas-gruppen til språk-café. 

Bindende påmelding til Elzbieta Hagen, SMS til 907 19 460 innen søndag 

9. desember kl. 18.00.  Alle interesserte er hjertelig velkommen!  

 

• Bønnegruppe på engelsk, neste gang tirsdag 11. desember kl. 18.00 i St. 

Josephsalen.  For informasjon, kontakt Juliana Dourado på e-post 

juhdourado2@gmail.com.  The new prayer group in English, next time on 

Tuesday 11th of Desember at 18 o'clock in St. Birgitta parish. Everyone is 

welcome. For information, contact Juliana Dourado 

(juhdourado2@gmail.com). Se plakat. 

• Undervisning for konfirmanter på torsdag 13. 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! 
 

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

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

 

• Menighetsbladet er nå trykket og kan hentes i våpenhuset!  
 

• I bokskapet har vi fått inn katolske almanakker for 2019.             

De koster kr. 200,00. 

 

• Vietnamesisk 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. 
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