
 

Søndagsbrev 11. 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 

mailto:jagath.gunapala@katolsk.no
mailto:ppisarek@online.no
mailto:kunkelomi@gmail.com
mailto:fredrikstad@katolsk.no
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28. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 662 (ny), 593 gml.)) 

 Inngang:   Syng for Herren   675 

 Messe    Norsk messe    14  

 Første lesning:   Jes 25, 6 – 10a  

 Salme 23 Omkved                                                           Jeg skal bo i Herrens hus gjennom                  

lange tider. 
  114  

 Annen lesning:          Fil 4, 12 – 14. 19 – 20  

 Evangelium:   Matt 22, 1 – 14  

 Offertorium:   Lov Jesu namn og herredom   335 

 Kommunion:   Lat kvar jordisk skapning   782  

 Avslutning:   Lovsangen toner    578 

 

Messetider 

Mandag 12/10 18.00 Rosenkransandakt - Filippinsk gruppe 

 Onsdag   14/10 17.15 

18.00 

Rosenkransandakt – Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse  

 Torsdag  15/10 17.00 

18.00 

19.00 

 Rosenkransandakt – Afrikansk gruppe 

 Kveldsmesse og sakramentandakt.  

 Rosenkransandakt – Polsk gruppe 

 Fredag 16/10 11.00  Formiddagsmesse.  

 Lørdag 

  

17/10 10.00 

13.00 

17.30 

18.00 

 Konfirmasjon – Gruppe A 

 Konfirmasjon – Gruppe B 

 Rosenkransandakt - norsk  

 Kveldsmesse.  

 Søndag 
  

18/10 

  

10.00  

16.00 

18.00 

 Høymesse.  29 alm. søndag. - Misjonssøndag 

  Filippinsk messe 

  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!  Herren, Hærskarenes Gud, gjør på sitt fjell et 

gjestebud for alle folk.  La oss be om å være med i dette gjestebud:  

 

• For alle som er satt til å bringe ut innbydelsen til Herrens festmåltid, 

at de må se de innbudte komme.  Vi ber deg… 

 

• For dem som har offentlig makt, at de må utøve sin makt på en måte 

som gjør dem verdige til Herrens bryllupsmåltid.  Vi ber deg… 

 

• For alle som lider fordi de ikke har vært lydhøre overfor Kristi 

Evangelium.  Vi ber deg… 

 

• Om enhet mellom alle på dette sted som bekjenner Kristus, like til 

enhetlig deltagelse i Herrens måltid.  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 Peter Ugen, at de må få det 

evige livs gave og himmelens glede, sammen med alle dine hellige. 

Vi ber deg… 
 

 

 

 

Celebranten:  
 

Herre Gud, himmelske Far, mens vi venter på deg og setter vårt håp 

til dine løfter, ber vi deg høre våre bønner.  Ved Kristus, vår Herre. 

Amen.

 

 



Kunngjøringer 

• Kollektene i siste uke kr. 6.909,00.  Votivlys kr. 108,00.  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 har norsk kurs – avislesing og konversasjon. Neste møte er 

mandag 12. 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.» 

 

• Konfirmanter 2020 - begge gruppene - har øvelse til konfirmasjonen 

tirsdag 13. oktober kl. 18.00.   

• Konfirmasjon lørdag 17. oktober kl. 10.00 og kl. 13.00. 

• Årsmøte i menigheten søndag 25. oktober etter høymessen. 

 

• Katekesen trenger flere assistenter og vikarer. Personer som kunne tenke 

seg å hjelpe kan melde seg til Elzbieta Hagen, mobil 907 19 460 eller 

elzbieta.hagen@gmail.com. Vi oppfordrer spesielt polsktalende personer 

til å melde seg som assistenter/vikarer.  

 

• 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. 

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

Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.                                                                                                         

Be for de syke og smittende.        God søndag! 


