
 

Søndagsbrev 19. januar 2020, St. Birgitta menighet. 

 

 
 

 

 
OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD  ●  St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  

Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad  

                   Mobiltelefon: 414 68740,  E-post: jagath.gunapala@katolsk.no 

Pisarek, Piotr Sylwester O.M.I., sogneprest for Askim og Moss 

                    Mobiltelefon: 901 29621,  E-post: ppisarek@online.no 

Kunkel, Roman O.M.I., sogneprest for Halden, polsk sjelesorg i Østfold 

                     Mobiltelefon: 414 62722, E-post: kunkelomi@gmail.com 

 

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. 

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 
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2. søndag i det alm. kirkeår, år A. 

 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 439 (ny), 424 (gml.)) 

 

 Inngang:  Deg, lysets Fader, lover vi  758 

 Messe   Norsk messe    14 

 Første lesning:  Jes 49, 3.5 - 6  

 Salme 40 omkved:  Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.  162 

 Annen lesning:         1 Kor  1, 1 - 3  

 Evangelium:  Joh 1, 29 - 34  

 Offertorium:  Høylovet Jesus Kristus                                              336 

 Kommunion:  Kristus som deg selv har givet  786 

 Avslutning:  Nu lover Herrens navn  292 

 

 

Messetider 
 

 Onsdag    22/1 18.00  Kveldsmesse.   

 Torsdag    23/1 18.00  Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

 Fredag  24/1 11.00  Begravelse - Antonia Sebastiana Pereira 

 Lørdag  25/1  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt. 

 Kveldsmesse 

 Søndag 

 

     

 26/1 

  

  

10.00 

16.00 

18.00  

 Høymesse. 3. søndag i det alm. Kirkeår. 

 Engelsk messe  

 Kveldsmesse 

 

Pavens bønneintensjoner for januar 2020 

Misjonsintensjon: Arbeid for fred i verden 

Vi ber om at kristne, de med andre religioner og alle mennesker av god 

vilje må arbeide for fred og rettferd i verden. 

 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2013-06


  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne!  Gjennom Johannes Døperen ble Jesus Kristus utpekt  

som Guds lam. La oss vende oss til ham som kom til verden for å   

frelse oss:  

◆ For prestene som frembærer det hellige messeoffer, la oss påkalle 

ham som er Guds Lam.  Vi ber deg... 

 

◆ For vår konge Harald som fra mors liv av er formet til sitt oppdrag, 

la oss påkalle ham som ble unnfanget som Frelser.   Vi ber deg... 

 

◆ For alle som ved synd er kommet bort fra Gud, la oss påkalle ham 

som tar bort verdens synd.  Vi ber deg... 

 

◆ For våre konfirmanter som søker Åndens gave, la oss påkalle ham 

som Ånden - ifølge dagens Evangelium - steg ned over som en 

due.  Vi ber deg... 

 

◆ Om enhet i Guds Kirke på jord – etter Kristi vilje og under   

Åndens ledelse.  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, især Antonia Sebastiana Pereira, ta dem inn i ditt 

rike og la dem skue din herlighet.  Vi ber deg... 

  

 

Celebranten: 

Hellige Gud, himmelske Far, du som sendte din Sønn for å ta bort 

verdens synd, gi oss å søke ham i de hellige sakramenter. Han som  

lever og råder fra evighet til evighet.  Amen 

 

 



Kunngjøringer        
 

 

• Kollektene sist uke var kr. 7.064,00.  Selvklebende sedler kr. 668,00. 

Votivlys kr. 125,00.  Hjertelig takk! 

• Menighetsrådsmøte med finansrådet og nasjonale gruppeledere 

tirsdag 21. januar kl.18.00. 

 

• Konfirmantundervisning torsdag 23. januar kl. 18.00. 

 

• Begravelsen av Antonia Sebastiana Pereira finner sted ved St. Birgitta 

Kirke den 24. januar kl. 11.00 med overføring til Borge gravlund for 

jordfesting.  Vi lyser fred over hennes minne. 
 

• Katolsk Forum torsdag 30. januar kl. 19.00. TEMA: «Kvinnelige 

forbilder i oldkirken.» Foredrag ved Dagfinn Stærk.  Han er 

forfatter fra Halden og har gitt ut flere bøker om oldkirken. 

 

• Fredag 31. januar ca. kl. 11.30 (etter formiddagsmessen) organiserer 

Caritas gruppa et sosialt treff i menighetslokalet. Alle som ønsker en 

matbit og prat er hjertelig velkomne. 

 

• Ungdommens Adventsaksjon til «Fisk for fremtiden – yrkesopplæring 

for ungdom i Colombia.» innbrakte kr. 12.088,00.  Pengene blir sendt 

til Norges Unge Katolikker (NUK) som videresender pengene til 

Caritas. 

 

• Det blir valg av nytt menighetsråd i april. Alle registrerte, 

stemmeberettigede medlemmer av menigheten kan stille forslag på 

kandidater. Frist for å innlevere forslag på kandidater er torsdag 13. 

februar 2020.  Valgkomitéen. 
 

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

Vietnamesisk gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.  

            God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 
 


