
 

Søndagsbrev 4. oktober 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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27. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 654 (ny), 586 gml.)) 

 Inngang:   Herre Gud ditt navn og ære   310 

 Messe    Norsk messe    13  

 Første lesning:   Jes 5, 1 – 7  

 Salme 80 Omkved                                                            Herrens vingård er Israels hus.      

 Annen lesning:          Fil 4, 6 – 9  

 Evangelium:   Matt 21, 33 – 43  

 Offertorium:   Guds kirkes grunnvoll ene   533 

 Kommunion:   Kristus som deg selv har givet   786  

 Avslutning:   Maria moder kjær   574 

 

Messetider 

Mandag  5/10 18.00 Rosenkransandakt - Filippinsk gruppe 

 Onsdag    7/10 17.15 

18.00 

Rosenkransandakt – Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse - AVLYST 

 Torsdag   8/10 17.00 

18.00 

19.00 

 Rosenkransandakt – Afrikansk gruppe 

 Kveldsmesse og sakramentandakt.  

 Rosenkransandakt – Polsk gruppe 

 Fredag  9/10 11.00  Formiddagsmesse.  

 Lørdag 

  

10/10 11.00 

17.30 

18.00 

 Katekese-/Familiemesse 

 Rosenkransandakt - norsk  

 Kveldsmesse.  

 Søndag 
  

11/10 

  

10.00  

13.00 

16.00 

16.00 

18.00 

 Høymesse.  28 alm. søndag.  

 Vietnamesisk messe 

 Kaldeisk messe 

 Polsk messe i Sarpsborg Kirke 

 Kveldsmesse    

                 Pavens bønneintensjoner for oktober 2020 

Misjonsintensjon: For legfolkets arbeid 

Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament 

stadig kan få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken. 

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


 

  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne!  «Den sten som byggmestrene vraket, den er blitt til 

husets hjørnesten.»  La oss be om hjelp og visdom til å velge og satse 

rett:  

 

• For jødene som først ble satt til å tjene i Guds vingård, om nåde til å 

lytte når Abrahams Gud vender seg til dem, og om visdom og vilje til 

å rette seg etter hans gode vilje.  Vi ber deg… 

 

• For alle i samfunnet med makt til å slå i hjel, at de heller må bruke 

makten til å verne og bygge.  Vi ber deg… 

 

• For Guds tjenere som lider fordi det finnes dårlig forpaktere og 

tjenere i Guds vinhave.  Vi ber deg… 

 

• At vi må satse på alt som er sant, alt som er edelt, alt som er rett, alt 

som er rent, alt som er verd å bli elsket og satt pris på.  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, spesielt for pater Johan J. van Vugt, at du 

åpenbarer din miskunn og gir dem en evige glede i himmelen. Vi ber 

deg… 

 

 

Celebranten:  

 

Barmhjertige Gud, du har i godhet anlagt din åndelige vingård på 

jorden.  Gi oss med glede og troskap å tjene i denne vingård.  Ved 

Kristus, vår Herre. Amen.

 

 

 

 



Kunngjøringer 

• Kollektene i siste uke til Caritas Norge kr. 5.273,00.  

1.kommunionsmessene kr. 1.950,00. Votivlys kr. 168,00.  Hjertelig takk! 

• Caritas Høstaksjon 2020 #nullsult. Koronapandemien treffer de fattigste og 

truer matsikkerheten.  I førstelinjen står Kirken i kampen mot sult.  SMS: 

send Nullsult til 2160 (200,-), VIPPS: 12135 merket «høst», Caritas 

Norge gavekonto: 8200.01.93433, merk betalingen «høst».  

• 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.  

• Bokskapet åpnes når det er noen som vil kjøpe noe.  Kontakt Raja Toma 

Younan på mobil 416 66 527. 

 

• «Caritas gruppa begynner med norsk kurs – avislesing og konversasjon. 

Neste møte er mandag 5. oktober, kl. 18.00 -19.30 i kjelleren i 

menighetshuset til St. Birgitta katolske kirke, St. Josephs gt. 17.  Alle er 

hjertelig velkommen!  Kontaktperson: Elzbieta Hagen mobil 907 19 460.» 

 

• Medvandrerne møtes tirsdag 6. oktober kl. 17.30 i St. Josephsalen. 

• Menighetsrådsmøte tirsdag 6. oktober kl. 18.00 i 2. etasje i 

menighetshuset. 

 

• Konfirmanter 2021 har undervisning torsdag 8. oktober kl. 18.00. 

 

• Konfirmanter 2020 kan gå til skrifte på polsk, søndag 4. oktober kl. 15.00 

og på norsk torsdag 8. oktober kl. 19.00.  Oppmøte i messen kl. 18.00. 

• Trosundervisning- katekese lørdag 10. oktober kl. 9.45. 
 

• 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 

• Kunngjøring av valg. Siste frist for innlevering av stemmesedler er etter 

kveldsmessen søndag 18. oktober. Valgresultatet offentliggjøres på 

menighetens årsmøte søndag 25.oktober etter høymessen. 

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

Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.                                                                                                         

 

Be for de syke og smittende.        God søndag! 


