
Søndagsbrev 3. januar 2021, 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 

 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

 

Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no. 

 

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 
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2. søndag i juletiden, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 144 (ny)) 

 

 Inngang  Kimer, I klokker    392 

 Messe    Norsk messe    14 

 Første lesning:   Sir 24, 1-2.2a.2b. 12-16  

 Salme 147 Omkved            Ordet ble menneske av kjøtt og blod og  

 oppslo sin bolig blant oss. 
  

 Annen lesning:    Ef 1,3-6.15 - 18  

 Evangelium:   Joh 1, 1-18  

 Offertorium:   Deilig er den himmel blå   408 

 Kommunion:    Nå vandrer fra hver en krok   411 

 Avslutning:   Deilig er jorden    389 

 

Messetider 
 

 Onsdag   6/1 

 NB! 

 18.00   

 19.15 

 Messe.  Herrens Åpenbaring 

 Kaldeisk messe 

 Torsdag     7/1 18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt                                                                                                                               

 Fredag   8/1   11.00  Formiddagsmesse  

 Lørdag   9/1  11.00 

17.30 

18.00 

 Katekesemesse                         

Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse 

 Søndag  10/1 

 

  10.00 

  13.00 

  16.00 

  16.00 

  18.00 

 Høymesse. Herrens Dåp. 

 Vietnamesisk messe 

 Kaldeisk messe - AVLYST 

 Polsk messe i HALDEN.  NB!!  

 Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for januar 2021 

Misjonsintensjon: Om menneskelig fellesskap 

Må Herren gi oss nåde til å leve i fullt fellesskap med våre brødre og søstre i 

andre religioner, slik at vi ber for hverandre og er åpne overfor alle. 



        Forbønner 

Celebranten: 

 

Kjære medkristne! Jesu fødsel var virkeliggjørelse av det 

gammeltestamentlige budskap om Visdommen som hadde tatt 

bolig blant menneskene. La oss be barnet fra Betlehem om nåde til 

å se denne Visdom i dette barn: 

 

• Om at din Kirke, Herre, må bære godt preg av å formidle deg 

som Visdommen Vi ber deg Herre... 
 

• For statsledere og andre politikere, at de må finne at den sanne 

Visdom finnes i deg som ble født i Betlehem Vi ber deg 

Herre... 

 

• Om at alle som lider ved å være bøyet ned under ulike 

vanskeligheter, må finne trøst hos Jesus som tok på seg en 

tjeners skikkelse  Vi ber deg Herre... 

 

• Om nåde for oss til å ta vare på og leve i julens gode budskap. 

Vi ber deg Herre… 

 

• For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne          

å styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg Herre...  
 

• For våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din   

herlighet.  Vi ber deg Herre...  

 

Celebranten:  
 

Gode Gud, himmelske Far, du som lot ditt Ord bli menneske av kjøtt 

og blod, gjør oss deltaktige i Ordet som er Visdommen. 

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

 



Kunngjøringer    

 

• Kollektene i julen innbrakte kr. 11.108,00. Julekrybben til barne- 

missio Norge kr. 572,00.  Votivlys kr. 244,00.  Hjertelig takk! 

 

• I dag går kollekten til barne-missio. 
 

• Mandag 4. januar kl. 18.00 inviterer Caritas-gruppen til språk-

café. Bindende påmelding til Elzbieta Hagen, SMS til 907 19 460 

innen søndag kl. 18.00.  Alle interesserte er hjertelig velkommen!  
 

• St. Josephsøstrenes medvandrergruppe tirsdag 5. januar er avlyst. 
 

• Konfirmantundervisning torsdag 7. januar blir gjennom 

konfirmantbrev som sist. 
 

• Katekeseundervisning for 3. og 8. klasse starter opp igjen lørdag 

9. januar 2021, kl. 9.45 i menighetshuset.  
 

• Juletrefesten som skulle ha vært 9. januar er avlyst. 

 

• Katekeseundervisning for 1.-2.klasse og 4.-7.klasse blir lørdag 

16. januar kl. 9.45 i menighetshuset. 

 

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

Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.      
 

 

 

Be for de syke og smittede.        Riktig god søndag!    

 


