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26 alm. søndag i kirkeåret, år C. 
 (Søndagens liturgi i Messeboken side 650 (ny), 584 (gml.) 

 Inngang:  Guds kirkes grunnvoll   533 

 Vievann:  Da Jesus Kristus led vår død   779 

 Messe:  Norsk messe     14 

 Første lesning:  Am 6, 1a.4-7  

 Salme 146 omkved  Lov Herren, min sjel!      

 Annen lesning:         1 Tim 6,11-16  

 Evangelium:  Luk 16, 1-13   

 Offertorium  Fast skal min dåpspakt   534 

 Kommunion:  Jeg folder mine hender små   734 

 Avslutning:  Nu lover Herrens navn   292 

Messetider 
Onsdag  2/10 17.15 

18.00 

18.30 

Rosenkransandakt - Vietnamesisk 

Kveldsmesse - AVLYST 

Rosenkransandakt - Polsk 

Torsdag 3/10 17.00 

18.00 

Rosenkransandakt- Afrikansk gruppe 

Kveldsmesse og Sakramentandakt  

Fredag 4/10 11.00 Formiddagsmesse 

Lørdag 5/10 16.00 

17.30 

18.00 

Fransk messe 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag       6/10 10.00 

16.00 

18.00 

 Høymesse.  27. alm. søndag.   

 Polsk messe 

 Kveldsmesse 

Mandag 7/10 18.00 Rosenkransandakt - Filippinsk gruppe 

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


           SYNDSBEKJENNELSEN 

Ritual for vigsel av vann og stenking med vievann 

    

 Høytelskede brødre og søstre, la oss bønnfalle Herren, vår Gud, at 

han vi velsigne dette vann som han har skapt, og som vi skal 

stenkes med til minne om vår dåp. Han hjelpe oss å forbli tro mot 

den Ånd som vi har mottatt.   

  

Allmektige, evige Gud,  

du vil at vannet,   

som er livets utspring og 

renselsens kilde,  også skal 

rense sjelene   

og gi dem det evige liv.   

Vi ber deg, Herre: Velsign + 

dette vann som skal stryke oss på 

denne din dag. La det fornye din 

nådes levende kilde i oss og 

verne oss mot alt ondt på sjel og 

legeme, så vi kan tre frem for 

deg med rene hjerter og verdig 

motta din frelse. Ved Kristus, vår 

Herre. Amen   

  

Etter dette tar presten vievannskosten og stenker vievann på 

folket.    Da Jesus Kristus led vår død - LH 779 - synges 

 Gloria intoneres.  

 

Det blir velsignet større mengder vann som de troende kan ta 

med seg hjem etter messen eller senere.   

  



TROSBEKJENNELSEN 

Fornyelse av dåpspakten med tente lys. 

 Celebranten: Kjære kristne.   

Ved dåpen ble vi kalt til å gå ut og forkynne Jesu Kristi 

evangelium. Fast bestemt på å forbli trofast mot Gud og bli 

fornyet i den nåde som ved dåpen gjorde oss til disipler, la oss 

fornye vår hellige dåpspakt. Ved den har vi engang gitt avkall på 

Satan og hans verk, og vi har lovet å tjene Gud i den hellige 

katolske kirke.  

Derfor spør jeg dere:  

Celebranten: Forsaker dere 

djevelen?  

Alle: Ja.  

Celebranten: og alle hans gjerninger?  

Alle: Ja.  

Celebranten: og all hans prakt?  

Alle: Ja.  

Celebranten fortsetter:  

Celebranten: Tror dere på Gud Fader, den Allmektige, 

himmelens og jordens skaper?  

Alle: Ja, vi tror.   

Celebranten: Tror dere på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår 

Herre, som ble født av Jomfru Maria, led og ble gravlagt, 

oppstod fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd?  

Alle: Ja, vi tror.  

Celebranten: Tror dere på Den Hellige Ånd, den hellige katolske 

Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets 

oppstandelse og det evige liv?  

Alle: Ja, vi tror.  

Celebranten avslutter:  

Gud Herren, Den Allmektige, vår Herres Jesu Kristi Far, som lot 

oss fødes påny av vann og Den Hellige Ånd, og gav oss 

syndenes forlatelse, verne oss med sin nåde i Jesus Kristus, vår 

Herre, til det evige liv.   

Alle: Amen.  

  



Forbønner 

Celebranten: 

Brødre og søstre, i solidaritet med verdens fattige og alle som lider 

av urettferdighet, legger vi frem våre bønner til Gud.  

- For Kirkens biskoper, prester og diakoner - at de alltid må ha mot til 

å forkynne kjærlighetens evangelium og tjene de fattige og 

marginaliserte gjennom bønn og handling. Vi ber deg…  

 

- For det kristne misjonsarbeid og misjonærene, og for vår egen iver 

for misjonen. Vi ber deg… 

 

-  At utbredelsen av Evangeliet i hele verden må skape en universell 

omsorg for å oppfylle hverandres behov. Vi ber deg… 

                                                                                                                                                                 

- Vi ber for alle frivillige og ansatte i Caritas, både i våre menigheter, 

i Norge og i verden. Måtte de, i Deg, finne den styrke de trenger for 

  utrettelig å arbeide for rettferdighet. Gi de å glede seg over fruktene 

av det arbeid som gjøres og håp om en dag å få erfare en verden uten 

lidelse og nød. Vi ber deg.. 

 

-  For oss i denne menighet, om åpenhet for det Gud kaller oss til, 

også når det innebærer nye utfordringer og muligheter.  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, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din herlighet. 

Vi ber deg… 

 

 

Hellige Maria, Guds Mor, be for oss.  

Hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael, be for oss.   

Hellige Olav, du som kristnet folk og land, be for oss.  

Hellige Sunniva, be for oss.   

Hellige Frans av Assisi, be for oss.  

Hellige Franciskus Xaverius, be for oss.   



Hellige Therese av Jesusbarnet, be for oss.  

Salige Paulus Manna, be for oss.  

Salige Benedict Daswa, be for oss.  

Salige Kyprian Mikael Iwene Tansi, be for oss.  

Salige Lucian Botovasoa, be for oss.  

Salige Peter To Rot, be for oss.  

Salige Pierre Claverie, be for oss.  

Salige Titus Brandsma, be for oss.  

Salige Victoire Rasoamanarivo, be for oss.  

Alle engler og hellige, be for oss.  

  

Celebranten avslutter:  

 

Himmelske Far,  

da din enbårne Sønn, Jesus 

Kristus, stod opp fra de døde, ga 

han sine disipler i oppdrag å «gå 

ut og gjøre alle folkeslag til 

disipler». Du minner oss på at vi 

ved dåpen ble gjort til deltagere i 

Kirkens misjon.  

Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til å være modige og 

ivrige vitner for Evangeliet, slik at det oppdrag som er betrodd 

Kirken, og som fortsatt er langt fra å være fullført, må finne nye 

og virksomme uttrykk som gir liv og lys til verden.  

Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker  

å erfare Jesu Kristi frelsende 

kjærlighet og barmhjertighet, 

han som lever og råder med 

deg i Den Hellige Ånds enhet, 

Gud, fra evighet til evighet.  

 

Alle: Amen.  

 

 

 



AVSLUTNING 

Celebrant: Herren være med dere.  

Alle: Og med din Ånd.   

 

Celebrant: Ta imot Herrens velsignelse.  

Celebrant: Herre, la det folk som bekjenner seg til deg, vokse i 

tall ved din nåde, og gi at det alltid må følge dine bud.   

Alle: Amen  

 

Celebrant: Den Allmektige Gud velsigne 

dere, Faderen…  

Alle: Amen  

 

Celebrant: Gå ut og forkynn Evangeliet!  

Alle: Gud være lovet.  

  

UTGANG 

Utgangsprosesjonen går til kirkens Maria-figur, hvor følgende 

bønn bes:  

  

Celebrant: Hellige Jomfru Maria, menneskers og folkeslags 

Mor, du som kjenner deres lidelser og håp; omfavn med din 

kjærlighet som Mor og Herrens tjenerinne denne vår 

menneskelige verden, som vi betror og tilegner deg. Maria, 

Kirkens Mor, lys for Guds folk på troens, håpets og 

kjærlighetens veier. Bruk din forbønnskraft, salige Jomfru, og 

utbe og form mange tjenere for Evangeliet; måtte de nå alle 

steder, bringe frelsens gaver, og bygge og styrke din Sønns 

Kirke.   

Alle: Amen  

 

Celebrant: Maria, evangeliseringens stjerne.  

Alle: Be for oss.  



Kunngjøringer 

• Kollektene i siste uke kr. 4.631,00. Votivlys kr. 416,00.  Hjertelig takk! 

 

• I dag er det Caritas-søndag. All kollekt vil gå til Caritas sitt arbeid.  

Alle oppfordres også til å bli faste givere til dette arbeidet. Du kan blant 

annet melde deg på www.caritas.no. Etter høymessen vil det bli solgt 

«Caritas-mat» i menighetslokalet. 

• Pater Jagath er på prestemøte fra mandag 30. september til og med torsdag 

3. oktober.  Messe onsdag 2. oktober er avlyst. 

• Mandag 30. september kl. 19.00 inviterer Caritas-gruppen til språk-café. 

Se oppslag.   

 

• Tirsdag 1. oktober kl.17.30 møtes St. Josephsøstrenes medvandrergruppe. 

 

• Tirsdag 1. oktober kl.18.00 er det kateketmøte. 

• Oktober er rosenkransmåned som er spesielt dedikert til Maria, Guds Mor. 

Vi har rosenkransandakt fra mandag til og med lørdag på forskjellige 

språk. Se messetidene og oppslag.   

• I år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt 

XV sendte ut sin apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet 

Kirkens misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave 

Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober 2019 skal vies spesielt 

til Kirkens misjon.  

• Det blir velsignet større mengder vann i dag, søndag 29. september, 

som de troende kan ta med seg hjem etter messen eller senere.   

• Polsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  Kaldeisk 

har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.          

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 

 


