
 Julebrev-Kristi fødselsfest 2020, St. Birgitta menighet 

 

 
Midnattsmessen 

(Liturgiteksten finnes i Messeboken side 121 (ny), 84 (gml.)) 

 

Når presten setter Jesusbarnet i krybben: Adeste fideles        (382) 

Inngang:    Stille natt, hellige natt!     (385)  

Messe XIII:   De Angelis              (   8) 

Første lesning:  Jes 9, 2 - 7 

Salme 96 Omkved:  En Frelser er oss født i dag.     

Han er Kristus Herren.     (  55) 

Annen lesning:  Tit 2, 11 – 14 

Evangelium:   Luk 2, 1 – 14 

Offertorium:   Englene på våre marker            (378) 

Kommunion:   Det lyser i stille grender     (397) 

Avslutning: Deilig er jorden         (389) 

Forbønner 

Celebranten: 
Høyt elskede brødre og søstre! I denne natt da Gud, vår Frelser, har åpenbart sin 

godhet ved å bli menneske, vil vi bære frem våre ydmyke bønner for Gud, i tillit 

– ikke til vår egen rettferdighets gjerninger – men til hans miskunn: 

- Om at Kirken må stråle av glede over Barnet som er oss født og Sønnen 

som er oss gitt, og at gleden må gi gjenklang i hele verden.  Vi ber deg, 

Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

- At tilstedeværelsen av Guds Sønn i vår verden vil bringe fred til hans 

fødselsland og til hvert sted der det er krig, vold og politisk uro.  Vi ber 

deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 



- At hyrdenes vidunder ved Jesu syn, vil inspirere oss til å se Guds nærvær i 

alle andre mennesker, spesielt i de fattige og sårbare, og i hele skapelsen. 

Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

  

- For våre familier og hjem under årets julefeiring, at de må preges av 

fellesskap, fred og glede. Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

 

- At Jesus, omgitt av den ungdommelige Marias og Josefs kjærlighet, vil 

hjelpe våre katolske ungdommer og unge voksne, i denne tid for å forholde 

seg til sine foreldre og søsken med kjærlighet og respekt og så hjelp til å 

bygge opp familiens enhet.  Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

 

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

av troen på Jesus Kristus. Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel.  

 

- For våre avdøde må få det evige livs gave i himmelen som oppfyllelsen av 

Gud frelsesløfte.  Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

 
Celebranten:  

 

Herre Gud, himmelske Far, du har sendt ditt Ord til verden.  Gi oss å kjenne ham, 

Kristus, og med jubel ta imot dette Ord som er din Sønn.   Han som lever og 

råder fra evighet til evighet. Amen.  

Juledagen - Herrens fødsel                                               
(Liturgiteksten finnes i Messeboken side 124 (ny), 87 (gml.))   

Inngang:    Å kom alle kristne/Venite adoremus  (383) 

Messe XIII:   De Angelis                   ( 8)     

Første lesning:  Jes 62, 11 – 12                                                      

Salme 97 Omkved:  I dag skal lyset stråle over oss,    (108)

      for Herren er oss født.                                             

Annen lesning:  Tit 3, 4 – 7                                                     

Evangelium:   Luk 2, 15 – 20                                                  

Offertorium:   Her kommer dine arme små. vers 1-6   (381) 

Under kommunion:  Mitt hjerte alltid vanker        (380) 

Etter kommunion:    Glade Jul                                             (386) 

Avslutning:   Deilig er jorden       (389) 

 



Forbønner 
Celebranten: 

Høyt elskede medkristne! Da gjeterne hadde hørt englenes budskap, skyndte de 

seg avsted og fant Maria, Josef og barnet som lå i krybben.  La oss gå til dette 

barn med våre forbønner og si ”Frels oss ved din fødsel”:  

- For Kirken og dens hyrder, at de alltid må stråle av lyset som Jesusbarnet 

bragte til verden, og at stadig nye mennesker må   finne veien inn i Kirken.  

Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

 

- For dem som har ansvar for fred i verden, at de må la seg prege    av 

englebudskapet som fikk gjeterne til å bryte opp for å søke Barnet i 

Betlehem. Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

 

- Vi ber for alle i vår verden som lever med usikkerhet på grunn av krig og 

vold, familiens nød eller avhengighet, mental eller fysisk sykdom, at Guds 

mysterium med oss i Jesus vil roe enhver frykt.   Vi ber deg, Herre - Frels 

oss ved din fødsel. 

 

- For dem som har vanskelig for å forstå det kristne budskap, at de som 

Maria må gjemme i sitt hjerte det de hører.  Vi ber deg, Herre. - Frels oss 

ved din fødsel. 

  

- Vi ber for alle verdens folkeslag, at engelens budskap, av ære til Gud og 

fred til folk, vil gjøre det mulig for hver person å verdsette troens mysterier 

og dyd for veldedighet, spesielt mot de fattige, trengende, forsømte og 

ensomme.  Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

 

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

av troen på Jesus Kristus. Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel.  

 

- Vi ber for alle medlemmer av våre familier og menigheten 

som var dødd siden sist jul, at Jesu Kristi fødsel, ofre og oppstandelse kan 

bringe dem evig liv. Vi ber deg, Herre. - Frels oss ved din fødsel. 

 

Celebranten:  

 
Herre Gud, himmelske Far, i glede og undring over din Sønns fødsel i verden har 

vi samlet oss ved hans krybbe.  Ta imot vår lovprisning og hør våre bønner.   Ved 

ham, Kristus, vår Herre. Amen.  



                      Messetider
  

1. Juledag 25/12  11.00  Høymesse 

     16.00  Polsk messe 

     18.00  Juledagens kveldsmesse 

2. Juledag 26/12  11.00  Den Hl. Stefan. Fest. 

16.00  Polsk messe 

18.00  Kveldsmesse 

Søndag 27/12  10.00  Høymesse,  Den hellige familie. Fest.  

13.00  Kaldeisk messe 

 14.30  Polsk messe 

     16.00  Engelsk messe      

18.00  Kveldsmesse                             

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

  

Kunngjøringer 

 
• 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 juletiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv time før 

høymessen og kveldsmessen på søndag. 

 

• Julens messetider er å finne på vår hjemmeside og menighetsblad.  Se 

også oppslagstavlene.  

 

• De som ønsker menighetsbladet kan hente det i våpenhuset.  

 

 En velsignet god Julehøytid til alle!!                           

 


