
 

Søndagsbrev 25. 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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30. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 680 (ny), 605 gml.)) 

 Inngang:   Guds menighet, syng for vår Skaper           291 

 Messe    Norsk messe    14  

 Første lesning:    2 Mos 22, 20 - 26  

 Salme 18 Omkved                                   Herre, jeg har deg hjertelig kjær,                                      

du er min styrke og min frelse. 
  74 

 Annen lesning:          1 Tess 1, 5c – 10  

 Evangelium:    Matt 22, 15 – 21  

 Offertorium:   Min sjel, min sjel lov Herren          302 

 Kommunion:   Deg, Herre Jesus    788  

 Avslutning:   I Nasaret satt der en jomfru   582 

 

Messetider 

Mandag 26/10 18.00 Rosenkransandakt - Filippinsk gruppe 

 Onsdag   28/10 17.15 

18.00 

Rosenkransandakt – Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse  

 Torsdag  29/10 17.00 

18.00 

19.00 

 Rosenkransandakt – Afrikansk gruppe 

 Kveldsmesse og sakramentandakt.  

 Rosenkransandakt – Polsk gruppe 

 Fredag 30/10 11.00  Formiddagsmesse.  

 Lørdag 

  

31/10 17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt - norsk  

 Kveldsmesse.  

 Søndag 
  

1/11 

  

10.00  

16.00 

18.00 

  Høymesse.  Allehelgensmesse. 

  Polsk messe 

  Kveldsmesse    

Mandag 2/11 18.00   Allesjelersmesse 

                 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 troende!  Som kristne skal vi elske Gud og vår neste som oss 

selv.  La oss be om miskunn:  

 

• For alle lærere i Kirken – og særskilt for moralteologene - at de må 

hjelpe oss å forstå hva kjærlighet er.  Vi ber deg… 

 

• Om at samfunnets behandling av innflyttere, fattige og gjeldstyngede 

også må være preget av nestekjærlighet.  Vi ber deg… 

 

• At vår kjærlighet til Gud og nesten må bli så preget av Guds 

kjærlighet til oss at den varer ved også i lidelse.  Vi ber deg… 

 

• At kjærlighetsbudet må gi oss frimodighet til å fastholde den 

naturlige kjærlighet til oss selv og inspirasjon til å elske Gud og vår 

neste. Vi ber deg… 

 

• For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at de blir styrket og 

trøstet av troen på Jesus Kristus.  Vi ber deg...   
   

•  For alle våre avdøde, spesielt pater Jacob Boekema, at de må få det 

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

Vi ber deg… 
 

 

 

Celebranten:  
 

 

Allmektige, evige Gud, du som i Kristus har vist oss den største 

kjærlighet, gi oss i holdning og praktisk handling å elske deg og vår 

neste slik dine bud byder oss.  Ved Kristus, vår Herre. Amen.

 

 



Kunngjøringer 

• Kollektene i siste uke til Missio kr. 4.880,00. Votivlys kr. 230,00. 

Konfirmasjonsmessene kr. 2.668,00.  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. 

 

• Konfirmanter 2020 - begge gruppene – blir introdusert til 

menigheten i dag, søndag 25. oktober kl. 10.00. 

• Trosundervisning for barn og ungdom lørdag 31. oktober kl. 9.45. 

 

• Nytt menighetsråd innsettes under høymessen søndag 1. november kl. 

10.00. 

  

• Mandag 2. november er det allesjelersdag.  De som ønsker at det 

blir bedt for deres avdøde, må gi beskjed gjennom e-post eller 

skrive de avdødes navn som man ønsker skal bli bedt for på liste 

som henger i våpenhuset og i menighetshuset.  Pater vil besøke 

kirkegårdene etter kveldsmessen. 

  
• Medvandrerne møtes tirsdag 3. november kl. 17.30 i St. Josephsalen. 

• Nytt og gammelt menighetsråd møtes tirsdag 10. november kl. 18.00 i St. 

Josephsalen. 

 
• 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.  

 

• Kunngjøring av valg. Valgresultatet offentliggjøres på 

menighetens årsmøte i dag, 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! 


