
 

Søndagsbrev 8. september 2019, St. Birgitta menighet. 

Jomfru Marias fødsel 
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23. alm. søndag i kirkeåret, år C. 
 (Søndagens liturgi i Messeboken side 623 (ny), 563 (gml.) 

 Inngang:  Hellig, hellig   288 

 Messe:  De Angelis       8 

 Første lesning:  Visd 9, 13 -18  

 Salme 90 omkved   Herre, du har vært oss en bolig,  

  fra slekt til slekt.   
   Se 

nedenfor 

 Annen lesning:         Filem 9b - 10. 12 -17  

 Evangelium:  Luk 14, 25-33   

 Offertorium  Vårt altebord er dekket  Vers  1-4   749 

 Kommunion:  Vårt alterbord er dekket  Vers  5-6   749 

 Avslutning:  Vær hilset, Herrens Moder   572 

 

Messetider 
Onsdag  11/9 18.00 Kveldsmesse 

Torsdag 12/9 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt.   

Fredag 13/9 11.00 Formiddagsmesse 

Lørdag 14/9   17.30 

18.00 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag       15/9 10.00 

16.00 

18.00 

 Høymesse.  24. alm. søndag. 

 Filippinsk messe 

 Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for september 2019 

Universelt:  

At politikere, vitenskapsmenn og økonomer må samarbeide om å 

beskytte verdens hav og sjøer.    

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2019-01


 

Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne! Å følge etter Jesus, dét koster. La oss derfor be om  

hjelp til å forbli hans etterfølgere:  

- For dem som avgir løfte om fattigdom og lydighet, og for alle andre  

 som vil være Jesu Kristi etterfølgere, om innsikt til å oppdage 

 kallet og hjelp til å følge det. Vi ber deg… 

 

- Om at vi som er blitt ett i Kristus, også må bli ledet til forsoning i                

 denne verden.  Vi ber deg… 

 

- For dem som må bære konflikter med egen familie, om hjelp fra    

 Herren selv. Vi ber deg… 
 

- For alle oss og våre nærmeste som er pålagt oppdrag som virker 

 uløselig, om hjelp til å forstå og handle rett.  Vi ber deg … 

 

- Om at Marias moderkjærlighet må prege mødrene på dette sted.  Vi 

ber deg … 

 

- For vår søster Kristin som vi i dag har tatt opp i vårt fellesskap, at              

hun ved Den hellige ånds hjelp trofast må holde sitt løfte.  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 våre avdøde, samt sogneprest pater Peter Maesch, la dem erfare 

din kjærlighet i ditt rike, hvor også vi håper å komme.  Vi ber deg… 

 

 

 

Celebranten:  
Allmektige, evige Gud, Din Sønn har kalt oss til etterfølgelse.  Gi oss 

nåde til å følge kallet.  Ved ham, Kristus, vår Herre.  Amen 

 



Kunngjøringer 

 

 
• Kollektene i siste uke kr. 7.191,00. Votivlys kr. 266,00.  Hjertelig takk! 

 

• I dag, søndag 8. september under høymessen, blir Kristin Vattekar 

tatt opp i den katolske Kirkens fulle fellesskap.   

 

• Mandag 9. september kl. 19.00 inviterer Caritas-gruppen til språk-

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

innen søndag 8. september kl. 18.00.  Alle interesserte er hjertelig 

velkommen! OBS! Ny tid. 

 

• Menighetsrådsmøte tirsdag 10. september kl. 18.00. 

 

• Første konfirmantundervisning er torsdag 12. september kl. 18.00.   
 

• Den filippinske gruppen planlegger å arrangere barnearrangement 

for de filippinske barna den 15/9. Vi har tenkt å begynne med det 

ved 13-tiden før den filippinske messen kl. 16.00. Det vil bli ulike 

typer barnelek og servering av pølse i brød/lompe og drikke til.  
 

• Katolsk Forum torsdag 19. september kl. 19.00.  Tema: "Tror den 

katolske kirke på noe i tillegg til Bibelen." Foredrag ved Pater 

Arne Marco Kirsebom, SS.CC.  Sogneprest i Mariakirken på 

Stabekk. 

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

Afrikansk/Eritreisk gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste 

søndag.    

               

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 


