Søndagsbrev 24. 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

3. alm søndag i kirkeåret, år B
(Søndagens liturgi i Messeboken side 450 (ny), 432 (gml.))

Første lesning:
Salme 25 Omkved
Annen lesning:
Evangelium:

Jona 3, 1- 5.10
Herre, vis meg dine veier.
1 Kor 7, 29 - 31
Mark 1, 14 - 20

Messetider
Alle messer og andakter er avlyste inntil videre.

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! «Tiden er inne, og Gud rike er nær», forkynte
Jesus, slik Jona hadde forkynt, og slik Paulus skulle forkynne. La oss
be om nåde til å høre budskapet fra Herren, og til å følge ham:
• For alle forkynnere og sjelesørgere, at de alltid må få klart frem
kallet til straks å bryte opp og følge Herrens kall. Vi ber deg
Herre...
• For samfunnsplanleggerne, at de må se det relative i egne
planer og det absolutte i Guds kall. Vi ber deg Herre…
• For dem som lider under syndens følger, at de må få mulighet
til å høre Guds ord og gjøre bot. Vi ber deg Herre…
• For oss og våre medmennesker på dette sted, at vi alle må høre
Herrens kall til tro og etterfølgelse. Vi ber deg Herre...
• Om enhet i Guds Kirke på jord – etter Kristi vilje og under
Åndens ledelse. Vi ber deg Herre...
• For alle legfolk som tjener i vår menighet, at de kan finne glede
og en dypere tro på sine tjenester til mennesker. 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 alle våre avdøde, kan de nyte den evige lykke i himmelen.
Vi ber deg Herre…

Celebranten:
Himmelske Far, du gav Simon og Andreas, Jacob og Johannes, nåde
til å følge din Sønn, Jesus Kristus. Vi ber deg om nåde til det samme.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen

Kunngjøringer
• Kollektene siste uke innbrakte kr. 1.127,00. Husvelsignelsessedler
- CMB kr. 70,00. Hjertelig takk!
• Alle messer og arrangement er avlyste inntil videre. Vi vil
oppdatere hjemmesiden og facebook-siden vår, når det blir
endringer.
• Digitale messer: se www.katolsk.no.
• Etter en gammel katolsk skikk velsigner man på festen for Herrens
åpenbaring sine hus og leiligheter. Det er anledning til å ta med
hjem velsignede selvklebende sedler med påskriften ”20
C+M+B+21” til å henge over døren. Inntektene går til Missio
Norge. Sedlene ligger i kirken. Kan fås kjøpt på
menighetskontoret.
• Afrikansk/Eritreisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til
uken. Kirkekaffen er avlyst.

Be for de syke og smittede.

Riktig god søndag!

