
Søndagsbrev 27. 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 
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Den Hellige Familiefest- år B. 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 134 (ny), 94 (gml.) 

 

Inngang:    Et barn er født i Betlehem    (370)  

Messe :    Norsk messe        (14) 

Første lesning:  1 Mos 15,1-6; 21.1-3 

Salme 105 Omkved:  Han er Herren vår Gud.   

     Han minnes sin pakt til evig tid. 

Annen lesning:  Heb 11,8.11-12, 17-19 

Evangelium:   Luk 2, 22-40 

Offertorium:   Jeg synger julekvad      (372) 

Kommunion:   En krybbe var vuggen      

Avslutning: Å, kom alle kristne       (383) 

  

 

Messetider 

 
 

 Mandag   28/12  11.00  De uskyldige barn i Betlehem. Martyrer. 

Fest.                                                                                                                               

 Onsdag 30/12   18.00  Kveldsmesse 

 Torsdag 31/12  18.00  Takksigelsesmesse 

 Fredag    

1.nyttårsdag  

  1/1  10.00 Guds hellige Mor Maria - Høymesse   

 

Lørdag    2/1    16.00  

17.30 

18.00  

Fransk messe - AVLYST 

Rosenkransandakt – norsk 

 Kveldsmesse 

Søndag   3/1    10.00 

16.00 

18.00   

Høymesse, 2. søndag etter jul 

Polsk messe 

Kveldsmesse 

                                                       
 

 

 



Forbønner 

Celebranten:      

                                                                                                         

 Kjære medkristne! Maria og Josef var fromme mennesker, og som de takket 

for Jesu gave i templet, så takker vi på dette stedet for gaver fra familiene, og ber 

for de nødlidende:  
 

- Om at Guds plan og vilje med familielivet må komme frem i Kirkens 

liturgi, forkynnelse og sjelesorg. Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din 

fødsel. 

- For Kirkens familie: at når vi ser på Jesus, Maria og Josef på denne dag, 

løfter vi våre hjerter i takknemlighet for alle de velsignelsene vi har mottatt 

det siste året. Frels oss ved din fødsel. 

 

- For nasjonens familie: at enhver blir med å dele ansvaret for å skape fred i 

verden som den selvfølgelige rett til alle, slik at det blir ende på alle kriger 

og terrorisme. Frels oss ved din fødsel. 

 

- For våre egne familier: at Gud forener og leder oss i tider med 

vanskeligheter, og mottar vår takknemlighet og lovprisning for de gode 

tidene. Frels oss ved din fødsel. 

 

- For familier som opplever store vanskeligheter - hvor fattigdom og krig, 

samt sosial ubalanse, misbruk og klimaendringer legger tunge byrder på 

folks skuldre: å bygge opp nye tillitsforhold, tilgivelse og gjensidig respekt 

som kan føre til harmoni og fred. Frels oss ved din fødsel. 

 

- For våre katolske ungdommer og unge voksne: at de livet igjennom fylles 

med takk for livets gave, slik at de samvittighetsfullt sørger for sin familie, 

og respekterer sine eldre og gamle. Frels oss ved din fødsel. 

 

- For de avdøde medlemmene av våre familier som vi husker med 

takknemlighet, at de finner den evige lykke hos Gud. Frels oss ved din 

fødsel. 

 

Celebranten:  
Himmelske Far, kilden til liv og kjærlighet: hjelp oss å se enheten og 

kjærligheten i livet til din Sønn, Jesus, sin jordiske familie og styrk disse dydene 

i oss og våre familier.  Ved Kristus vår Herre.  Amen 



Kunngjøringer 

 
 

• Kollektene siste uke til innbrakte kr. 2.838,00.                       

Votivlys kr.177,00.  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. 

 

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

Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.      

 

 

 

 

Vi Ønsker Dere En Fin Nyttårsaftensfeiring! 

 
 


