
 

Høytidsbrev 1. november 2019, 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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Allehelgensdag 

(Dagens liturgi i Messeboken side 1018 (ny), 764 (gml.)) 

 
 

 Inngang  Den store hvite flokk    646 

 Messe XIIII  Norsk messe     14 

 Første lesning:  Åp 7, 2-4, 9-14  

 Salme 23 Omkved:                                   Dette er den ætt som søker Herren  

 Annen lesning:   1 Joh 3, 1–3  

 Evangelium:  Matt 5, 1 – 12a  

 Offertorium:  Deg Herre Jesus             Vers 1- 4    788 

 Kommunion:  Å, at jeg kunne min Jesus prise    818                                                                     

 Avslutning:  Å tenk når engang samles    814 

 

Messetider 

 
 

Lørdag 2/11 16.00 

17.30 

18.00 

Fransk messe 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse - Allesjelersmesse 

Søndag       3/11 10.00 

16.00 

18.00 

 Høymesse. 31 alm. søndag  

 Polsk messe 

 Kveldsmesse 
  
 

 

 

 

  Pavens bønneintensjoner for november 2019  

                                

Evangelisering: At Den Hellige Ånd må blåse en ny «misjonsvår» 

inn i Kirken. 

 

 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2013-04


  Forbønner 
 

 

Celebranten: 

 

Kjære brødre og søstre!  Vi er i dag samlet i glede over at alle de 

hellige går i forbønn for oss foran Guds trone.  La oss slutte oss til 

deres forbønn om miskunn:  

 

• For alle som kjemper mot onde krefter og fristelser, at de må vokse i 

hellighet.  Vi ber deg… 

 

• For våre myndigheter og vårt samfunn, at Kristi kjærlighet og 

hellighet må gjennomtrenge alt og alle.  Vi ber deg… 

 

• For de syke og lidende iblant oss, at de må kjenne trøst og hjelp ved 

alle de helliges forbønn.  Vi ber deg… 

 

• For oss og for vår menighet, at vi i lovprisning blir forent med de 

hellige, både nå og når livet i denne verden er forbi. 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...   
   

•  Gi alle våre avdøde, del i ditt rike så de kan prise deg i evighet. Vi 

ber deg… 

 

 

 

Celebranten:  
 

 

Allmektige, evige Gud, du har kalt oss fra mørket til ditt underfulle 

lys.  Deg være takk og pris i evighet.  Ved Kristus, vår Herre. Amen.

 

 



 Kunngjøringer    

 

• Lørdag 2. november er det allesjelersdag med messe kl. 18.00.  De 

som ønsker at det blir bedt for deres avdøde, må gi beskjed 

gjennom e-post eller skrive de avdødes navn som man ønsker skal 

bli bedt for på liste som henger i våpenhuset og i menighetshuset.  

Pater vil besøke kirkegårdene etter kveldsmessen. 

 

• Mandag 4. november kl. 19.00 inviterer Caritas-gruppen til språk-

café. Se oppslag. 

 

• St. Josephssøstrenes medvandrergruppe møtes tirsdag 5. 

november kl. 17.30. 

 

• Torsdag 7. november er det konfirmantundervisning kl. 18.00. 

 

• Konfirmanthelg for 8. klasse og konfirmanter fredag 8. november 

kl. 18.00 til søndag 10. november etter kirkekaffe.  Tema er: 

«Hvem er Jesus for deg? Matt  16, 13-20».  Påmeldingsblanketter 

henger i menighetslokalet. Påmelding til menighetskontoret.  

Dette er et obligatorisk program for 8.klasse og konfirmanter. 

 

• Mandag 11. november feirer Polen sin nasjonaldag- 

uavhengighetsdag.  Messe kl. 18.00. 

 

• KATOLSK FORUM, torsdag 14. NOVEMBER kl. 19.00.        

Karl Gervin har foredrag i menighetssalen om sin bok: "En dag i 

Herrens forgårder med munkene på Hovedøya i august 1197." 

 

• Årets førjulskonsert vil finne sted lørdag 14. desember kl. 18.00.  

Årets tema er: «Kristus er vår frelser».  Se oppslag. 

 

• Religiøse julekort til salgs i bokskapet. 


