Søndagsbrev 1. november 2020, St. Birgitta menighet.

Allehelgensdag

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 68 740, E-post: jagath.gunapala@katolsk.no
Pisarek, Piotr Sylwester O.M.I., sogneprest for Askim og Moss
Mobiltelefon: 901 29 621, E-post: ppisarek@online.no
Kunkel, Roman O.M.I., sogneprest for Halden, polsk sjelesorg i Østfold
Mobiltelefon: 414 62 722, 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

Allehelgensdag, år A
(Dagens liturgi i Messeboken side 1018 (ny), 764 (gml.))
Inngang
Messe XIII
Første lesning:
Salme 23 Omkved:
Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium:
Kommunion:
Avslutning:

Den store hvite flokk
Norsk messe
Åp 7, 2-4, 9-14
Dette er den ætt som søker Herren
1 Joh 3, 1–3
Matt 5, 1 – 12a
Deg Herre Jesus
Vers 1- 4
Å, at jeg kunne min Jesus prise
Å tenk når engang samles
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Messetider
Mandag 2/11

18.00 Allesjelersmesse

Onsdag

18.00 Kveldsmesse

4/11

Torsdag 5/11

18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt.

Fredag
Lørdag

6/11
7/11

Søndag

8/11

11.00
15.00
17.30
18.00
10.00
13.00
16.00
16.00
18.00

Formiddagsmesse
Fransk messe
Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse
Høymesse. 31. alm. Søndag
Vietnamesisk messe
Kaldeisk messe
Polsk messe i Sarpsborg
Kveldsmesse

Pavens bønneintensjoner for november 2020

Generell intensjon: Om kunstig intelligens
Vi ber om at utviklingen av roboter og kunstig intelligens alltid må
tjene menneskeheten.

Forbønner
Celebranten:
Kjære brødre og søstre! Vi er i dag samlet i glede over at alle de
hellige går i forbønn for oss foran Guds trone. La oss slutte oss til
deres forbønn om miskunn:
• For alle som kjemper mot onde krefter og fristelser, at de må vokse i
hellighet. Vi ber deg…
• For våre myndigheter og vårt samfunn, at Kristi kjærlighet og
hellighet må gjennomtrenge alt og alle. Vi ber deg…
• For de syke og lidende iblant oss, at de må kjenne trøst og hjelp ved
alle de helliges forbønn. Vi ber deg…
• For oss og for vår menighet, at vi i lovprisning blir forent med de
hellige, både nå og når livet i denne verden er forbi. Vi ber deg…
• La oss be for våre brødre og søstre som ble myrdet og ble skadet i
Frankrike de siste dager. La oss betro dem nå til Nåde og
Barmhjertighet av Herrens Høyeste. La oss være i bønn med de
sørgende i løpet av denne tiden av døden og sorg. Måtte Kristi
tilstedeværelsen og Hans Kirke bøye dere opp og gi dere trøst og
fred. 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...
• Gi alle våre avdøde, spesielt Ida Müller og Marianna Hönl, del i ditt
rike så de kan prise deg i evighet. Vi ber deg…

Celebranten:
Allmektige, evige Gud, du har kalt oss fra mørket til ditt underfulle
lys. Deg være takk og pris i evighet. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene i siste uke kr. 5.367,00. Votivlys kr. 196,00.

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.
• Nytt menighetsråd innsettes under høymessen søndag 1.
november kl. 10.00.
• Mandag 2. november er det allesjelersdag. Pater vil besøke

kirkegårdene etter allesjelersmessen.
• Språkcafe er avlyst mandag 2. november.
• St. Josephsøstrenes medvandrergruppe møtes tirsdag 3. november

kl. 17.30 - 19.30 i St. Josephsalen.
• Torsdag 5. november kl. 18.00 er det konfirmantundervisning.
• Nytt og gammelt menighetsråd møtes tirsdag 10. november kl.

18.00 i menighetssalen.
• 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. Følgende personer er valgt inn i

menighetsrådet: Raja Toma Younan, Zbigniew Gorski, Christian
Fladeby, Målfrid Norgård. Varamedlemmer: Irene Rosenvinge
Grell og Jean Marie Munyankindi. Opnevnt av pater: Roselyn
Supas Jensen og Aklilu Berhe Gebreab.
• Filippinsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.
Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.
Be for de syke og smittende.
God søndag!

