
 

Søndagsbrev 20. september 2020, St. Birgitta menighet. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollekt/gaver kan gis via Vipps # 514275 eller giro. 
 

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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25. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A 

Søndagens liturgi i Messeboken side 636 (ny), 573 gml.)) 

 Inngang:   Syng i stille morgonstunder   693 

 Messe    Norsk messe    14  

 Første lesning:  Jess 55, 6 – 9  

 Salme 145 Omkved                                    Herren er nær den som roper, 

                             som ærlig kaller på ham. 
 

 Annen lesning:          Fil 1, 20c – 24. 27a  

 Evangelium:   Matt 20, 1 – 16  

 Offertorium:   Min sjel, min sjel lov Herren   302 

 Kommunion:   Be for oss, o Krist   538  

 Avslutning:   Til himlene rekker    290 

 

Messetider 

 

 Onsdag   23/9 18.00  Kveldsmesse 

 Torsdag  24/9 18.00  Kveldsmesse og sakramentandakt 

 Fredag 25/9 11.00  Formiddagsmesse 

 Lørdag 

  

26/9  10.00 

13.30 

17.30 

18.00 

 1.kommunionmesse Gruppe A 

 1.kommunionmesse Gruppe B 

 Rosenkransandakt   

 Kveldsmesse    

 Søndag 
  

27/9 

  

10.00  

16.00 

18.00 

 Høymesse.  26. alm. søndag. Caritas-søndag 

 Engelsk messe 

 Kveldsmesse    
 

                 Pavens bønneintensjoner for september 2020 

Generell intensjon: Om respekt for jordens ressurser 

Vi ber om at jordens ressurser ikke blir utplyndret, men rettferdig og 

respektfullt delt. 

 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2020-09


 

  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne! Gud miskunner seg over hvem han vil, uten først å 

spørre etter fortjeneste.  La oss vende oss til ham i bønn:  

• For alle som forkynner Evangeliet, at de må nå ut med budskapet 

om at Gud i sin miskunn vil motta hvert menneske.  Vi ber deg… 

 

• For politikerne og dommerne i samfunnet vårt, at de må fatte 

rettferdige og rimelige avgjørelser og ikke glemme den 

guddommelige barmhjertighet.  Vi ber deg… 

 

• For folk som lider under arbeidsledighet, at de må søke og få seg et 

meningsfylt arbeid som kan gi dem livsgrunnlag ved en verdig 

inntekt. Vi ber deg… 

 

• For oss som her arbeider på Guds vinmark, om troskap, 

takknemlighet og barmhjertighet.  Vi ber deg...   

 

• For oss alle og våre familier.  Styrk vår kjærlighet til hverandre. Vær 

med oss i våre gode og vonde dager.  Måtte våre felles opplevelser av 

Eukaristien bringe oss sammen som Kristi fellesskap.  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 alle våre avdøde, at du åpenbarer din miskunn og gir dem en 

evige glede i himmelen. Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  

 

Himmelske Far, likesom himmelen er høyere enn jorden, så er dine 

tanker og veier høyere enn våre.  Vi søker deg mens du er å finne, og 

kaller på deg mens du er nær.  Ved Kristus, vår Herre. Amen.

 

 

 



Kunngjøringer 

• Kollektene i siste uke kr. 8.619,00.  Votivlys kr. 354,00.  Hjertelig takk! 

 

• Alle messer og arrangement er maks 200 personer.  I vår kirke har vi plass 

til ca. 100 personer.  Vi ber om at flere bruker kveldsmessene kl. 18.00 på 

lørdag og søndag, for at flest mulig kan delta på messer.  

 

• «Caritas gruppa begynner etter pause med norsk kurs – avislesing og 

konversasjon. Vi møttes på mandager, kl. 18.00 -19.30 i kjelleren i 

menighetshuset til St. Birgitta katolske kirke, St. Josephs gt. 17. Neste 

møte er mandag 21. september 2020. Alle er hjertelig velkommen!  

Kontaktperson: Elzbieta Hagen tel. 90719460.» 

 

• Konfirmantundervisning for neste års (2021) konfirmanter er torsdag 24. 

september kl. 18.00 med start i kirken. 

 

• Øvelse til 1.kommunionsmesse tirsdag 22. september.  Gruppe A kl. 18.00 

og gruppe B kl. 19.00. 

 

• 1.kommunionsmesse lørdag 26. september kl. 10.00 for gruppe A og kl. 

13.30 for gruppe B. 

 

• Neste søndag er det Caritas-søndag.  Kollekten den dagen vil gå til Caritas. 

 

• Kunngjøring av valg.  Det skal avholdes valg til nytt menighetsråd. 

Stemmesedler med veiledning, presentasjon av de nominerte og 

konvolutter ligger på et eget bord bak i kirken. Siste frist for innlevering av 

stemmesedler er etter kveldsmessen søndag 18. oktober. Valgresultatet 

offentliggjøres på menighetens årsmøte søndag 25.oktober etter 

høymessen. 

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

neste søndag. AVLYST.                                                                                              

Følg med på www.katolsk.no. Her vil du hele tiden bli oppdatert på 

nyheter som angår Kirken og din menighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Be for de syke og smittende.  

God søndag! 


