Søndagsbrev 6. desember 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

2. søndag i advent, år B
(Søndagens liturgi i Messeboken side 94 (ny), 64 (gml.))

Inngang

Mens frost og vinter
Nå tenner vi det første lys. (1. 2. vers)

Asperges
Messe VIII
De Angelis
Første lesning:
Jes 40,1-5. 9-11
Salme 85 Omkved La oss kjenne din miskunn, Herre.
Gi du oss din frelse.
Annen lesning:
2 Pet 3, 8 - 14
Evangelium:
Mark 1, 1 – 8
Credo
Offertorium:
Tal vennlig til Jerusalem
Under kommunion: Det lid med natta
Avslutning:
Kom, Konge, kom i morgenglans
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Messetider
Tirsdag

8/12 11.00 Høymesse. Oblatfedrenes patronatfest

Onsdag
9/12 18.00 Kveldsmesse
Torsdag 10/12 18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt.
Fredag 11/12 11.00 Formiddagsmesse
Lørdag 12/12 17.30 Rosenkransandakt - norsk
18.00 Kveldsmesse
Søndag 13/12 10.00 Høymesse. 3. søndag i advent
13.00 Vietnamesisk messe
14.30 Polsk messe
16.00 Kaldeisk messe
18.00 Kveldsmesse
Pavens bønneintensjoner for desember 2020

Misjonsintensjon: Om bønnelivet
Vi ber om at vårt personlige forhold til Jesus Kristus finner næring fra Guds
Ord og et liv fylt av bønn.

Forbønner
Celebranten:
Kjære kristne! I dag har vi hørt Johannes Døperen gjenta det gamle
trøstebudskapet til Guds folk i Babel – om Jerusalem. La oss i bønn
vende oss til ham som skulle sende Frelseren:
- For alle som i dåpen har mottatt tilgivelse for sine synder, at de i
tro og tillit må bøye seg for Jesus. La oss be til Herren, vår Gud.
- For dem som føler at verdens og tidens problemer er helt
uløselige. La oss be til Herren, vår Gud.
- For enhver som holder på å miste håpet om Jesu komme, at han
må få nåde til å bevare troen og beredtheten. La oss be til
Herren, vår Gud.
- For oss og våre nærmeste, at vi må se Guds vei til oss og vår vei
til ham. La oss be til Herren, vår Gud.
- At vår katolske ungdom og unge voksne vil ha vitalitet,
ydmykhet og forpliktelse av tro som sett i Johannes Døperen, og
sentrere deres liv på Jesus Kristus. 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, at de får det evige livs belønning på den
ytterste dag sammen med alle dine hellige. La oss be til Herren,
vår Gud

Celebranten:
Allmektige, evige Gud, du som gav håp til folket i Babel, gi at
budskapet fra Johannes Døperen må gi oss håp. Ved Kristus, vår
Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene siste uke til innbrakte kr. 4.397,00. Ekstrakollekt til
San Martin kr. 1.729,00. Votivlys kr. 163,00. 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.
• Fra i dag, søndag har menigheten egen adventsaksjon. Den vil gå
til prosjektet «rent vann» i menigheten Mboko i bispedømmet
D’Uvira i DR Kongo.
• Menighetsbladet er kommet. De som ønsker menighetsbladet kan
hente det i våpenhuset.
• Oblatfedrene inviterer til patronatfest tirsdag 8. desember
kl. 11.00. Hjertelig velkommen. Se oppslag.
• Menighetsrådet har møte tirsdag 8. desember kl.18.00.
• Kateketmøte onsdag 9. desember kl.18.30.
• 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.
• Julekort m/konvolutt, til salgs i bokskapet kr. 30,-.
• Filippinsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.

Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.
Be for de syke og smittede.

God søndag!

