
 

Søndagsbrev 29. november 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 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 
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1. søndag i advent, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 85 (ny), 58 (gml.)) 

 

 Inngang   Folkefrelsar til oss kom   348 

    Nå tenner vi det første lys. (1. vers)   738 

 Asperges     23 

 Messe VIII   De Angelis     8 

 Første lesning:   Jes 63, 16b-17; 64,1a, 3-7.  

 Salme 80 Omkved             Vekk opp din makt og kom.   178 

 Annen lesning:    1 Kor 1, 3- 9  

 Evangelium:   Mark 13, 33 - 37  

 Credo     22 

 Offertorium:   Å kom, å kom, Immanuel   352 

 Under kommunion:    Ditt skaperljos    349 

 Avslutning:  Gjør døren høy, vers 1.-3     356 

 
 

Messetider 

 Onsdag   2/12 18.00   Kveldsmesse 

 Torsdag   3/12 18.00   Kveldsmesse og sakramentandakt. 

 Fredag   4/12   11.00  Formiddagsmesse 

 Lørdag   5/12  

     

17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt - norsk  

 Kveldsmesse 

 Søndag   6/12 

  
  10.00 

  16.00   

 18.00 

 Høymesse. 2. søndag i advent 

 Polsk messe 

  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. 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2020-10


  Forbønner 

 
Celebranten: 

Kjære medkristne! Vi vet ikke når Husbonden kommer, om 

aftenen eller ved midnatt, ved hanegal eller om morgenen. La 

oss be Gud holde oss våkne: 

• For kristenheten som har lært om Herrens komme, at den må få kraft 

og vilje til å vente og våke.  La oss be til Herren, vår Gud.  

 

• For dem som er gitt forvaltningsansvar i verden, at de alltid må være 

beredt til å møte Herren. La oss be til Herren, vår Gud.  
 

• At Jesu første komme må være en trøst for de lidende og gi dem mot 

til å sette sitt håp til hans gjenkomst. La oss be til Herren, vår Gud.  

 

• Om nådegaver i vår menighet mens vi lever i forventning om at vår 

Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. La oss be til Herren, vår 

Gud. 

 

• At hver enkelt av oss samlet her måtte søke helbredelse, tilgivelse og 

fred i skriftemålssakrament. La oss be til Herren, vår Gud. 
 

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

trøstet av troen på Jesus Kristus.   La oss be til Herren, vår Gud.  

   

• For våre avdøde, spesielt pater Gijsbert Hogenes, gi dem den evige 

hvile, og la det evige lys skinne for dem.  La oss be til Herren, vår 

Gud.  

 

 
 

Celebranten:  

 
Allmektige Gud, himmelske Far, du som en gang sendte sin 

Sønn for å frelse, gi oss å gå ham i møte når han kommer igjen i 

herlighet. Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.                     



Kunngjøringer 

• Kollektene siste uke til innbrakte kr. 3.997,00. Votivlys kr. 

162,00.  Hjertelig takk! 

 

• Alle messer og arrangement er maks 50 personer. Vi ber om at 

flere bruker kveldsmessene kl. 18.00 på lørdag og søndag, for at 

flest mulig kan delta på messer. 

 

• Under adventstiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv 

time før høymessen og kveldsmessen på søndager. 

 

• I dag blir det tatt opp ekstrakollekt til San Martin i Guatemala. 

 

• Fra neste søndag har menigheten egen adventsaksjon.  Den vil gå 

til prosjekt rent vann i menigheten Mboko i bispedømmet D’Uvira 

i DR Kongo. 

 

• St. Josephsøstrenes medvandrergruppes møte tirsdag 1. desember 

er avlyst. 

 

• Konfirmantundervisning torsdag 3. desember er avlyst. 

 

• Trosundervisning for barn og ungdom lørdag 5. desember er 

avlyst. 

 

• Oblatfedrene inviterer til patronatfest tirsdag 8. desember           

kl. 11.00.  Hjertelig velkommen. Se oppslag. 

 

• Fra bokskapet: Vi skal bestille SEGL 2020 kr. 298,- og katolsk 

almanakk 2021 kr. 189,-.  Hvis du vil ha, gi beskjed på 

fredrikstad@katolsk.no snarest. 

 

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

Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.      

 

Be for de syke og smittede.        God søndag! 

mailto:fredrikstad@katolsk.no

