
 

Søndagsbrev 12. januar 2020, St. Birgitta menighet. 

Herrens dåp 
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St. Birgitta kirke 
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Kontor: 69 30 15 20   
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VIPPS: #514275 
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Herrens dåp, År A. 

 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 152 (ny), 105 (gml.)) 

 

 Inngang:  Da Jesus Kristus ble vår bror  418 

 Messe   Norsk messe    13 

 Første lesning:  Jes 42, 1-4.6-7  

 Salme 29 omkved:  Herren signer sitt folk med lykke og fred.      

 Annen lesning:         Apg 10, 34 - 38  

 Evangelium:  Matt 3, 13-17   

 Offertorium:  Kom, følg i ånden                                             417 

 Kommunion:  Jeg er livets brød  756 

 Avslutning:  Deg lysets Fader  758 

 

Messetider 
 

 Onsdag    15/1 18.00  Kveldsmesse.  AVLYST.   

 Torsdag    16/1 18.00  Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

 Fredag  17/1 11.00  Formiddagsmesse 

 Lørdag  18/1  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt. 

 Kveldsmesse 

 Søndag 

 

     

 19/1 

NB!! 

  

10.00 

15.00 

18.00  

 Høymesse. 2. søndag i det alm. Kirkeår. 

 Filippinsk messe. Sto. Niño.  

 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!  Vi avslutter i dag årets julefeiring.  La oss med våre 

forbønner vende oss til ham som ble ett med oss for å gjøre oss til ett 

med seg:  

• For Kirkens forkynnelse for folkeslagene, at den må makte å  

bringe dem retten og lyset som han - Herrens utvalgte tjener - 

skulle komme med.  Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

• For dem som utøver samfunnsmakt, at de må formulere retten i 

respekt for Guds rett. Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

• For alle som lider under mørke og fangenskap, at de må se  

Herrens lys og frihet. Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

• For oss som er blitt ett med Herrens tjener ved hans dåp og ved   

vår dåp til ham, at vi som Guds Kirke på dette sted må forkynne 

Guds ord sant og forvalte dåpen rett.  Vi ber deg, Herre.  Frels    

oss ved din fødsel 

 

• For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å 

styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din 

fødsel 

 

•   For våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din   

herlighet. Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel 
  

Celebranten: 

Herre Gud, himmelske Far, ved dåpen viste du oss at Marias sønn er  

din Sønn, vis oss at vi gjennom dåpen blir dine barn. Ved Kristus, vår 

Herre. Amen  

 

 



Kunngjøringer        
 

 

 

 

• Kollektene nyttår kr. 1.659,00. Kollektene sist uke til Missio var kr. 

5.599,00.  Selvklebende sedler kr. 1.680,00 og julekrybben kr. 423,00 

til Missio. Votivlys kr. 191,00.  Hjertelig takk! 

• Pater Jagath er på retrett fra mandag 13. januar til og med fredag 17. 

januar.  Behov for prest?  Kontakt pater Roman på tlf. 414 46 722.  

Messen onsdag er avlyst. 

 

• Etter en gammel katolsk skikk velsigner man på festen for Herrens 

åpenbaring sine hus og leiligheter.  Det er anledning til å ta med hjem 

velsignede selvklebende sedler på påskriften  ”20 C+M+B+ 20” til å 

henge over døren.  Inntektene går til den Pavelige Misjonsvirksomhet 

(Missio).  Merkelappene ble velsignet under høymessen forrige 

søndag. 

 

• Juletrefesten lørdag 4. januar ble et vellykket arrangement med stor 

deltakelse. Takk til alle som bidro til dette. Inntekten fra loddsalg:    

kr. 2.724,00 som går til Missio. 

 

 

• Søndag 19. januar kl. 15.00 feirer den filippinske gruppen festen for 

Jesu barndom - Santo Niño.  Alle er hjertelig velkomne! 

 

• 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. 
 

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

Kaldeisk gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.  

             
 

God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 
 


