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Herrens dåp, år B
(Søndagens liturgi i Messeboken side 110 (ny), 105 (gml.))

Inngang
Messe XIII
Første lesning:
Jes 12,2-3.4bcd.
5-6 Omkved
Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium:
Kommunion:
Avslutning:

Kom, følg i ånden
Norsk messe
Jes 55, 1 - 11
Med glede skal dere øse
av frelsens kilder.
1 Joh 5, 1 – 9
Mark 1, 7 – 11
Da Jesus Kristus ble vår bror
Å du helligste
Å kom alle kristne
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Messetider

Alle messer og andakter er avlyste fram til 18. januar.

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 kristne! Vi avslutter i dag årets julefeiring. La oss med våre
forbønner vende oss til ham som ifølge annen lesning kom til oss
med vannet og blodet:
- Om Den Hellige Ånds bistand i vår tid når vi forkynner Kristus
og frelsesmysteriene. Vi ber deg, Herre. Frels oss ved din
fødsel.
- For dem som er gitt ansvar i det borgerlige samfunn, at de må
føye sine tanker etter Guds tanker. Vi ber deg, Herre. Frels oss
ved din fødsel.
- For alle som tørster etter åndelig hjelp, at de må se den hjelp
Herren bragte til de tørstende. Vi ber deg, Herre. Frels oss ved
din fødsel.
- For oss som er blitt ett med Herrens tjener ved hans dåp og ved
vår dåp til ham, at vi som Guds Kirke på dette sted må forkynne
Guds ord sant og forvalte dåpen rett. Vi ber deg, Herre. Frels
oss ved din fødsel.
- For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å
styrke dem ved vår omsorg. Vi ber deg, Herre. Frels oss ved
din fødsel
- For våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din
herlighet. Vi ber deg, Herre. Frels oss ved din fødsel.

Celebranten:
Barmhjertige Gud, himmelske Far, du talte til oss da din Sønn ble
døpt av Johannes. La din Ånd virke i oss når vi hører Evangeliet og
mottar sakramentene. Han som lever og råder fra evighet til evighet.
Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene siste uke innbrakte kr. 6119,00 til barne-missio.
Julekrybben til barne-missio Norge kr. 239,00. C+M+B - sedler
kr. 1.040,00. Votivlys kr. 242,00. Hjertelig takk!
• Alle messer og arrangement er avlyste fram til 18. januar.
• 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 på påskriften ”20
C+M+B+21” til å henge over døren. Inntektene går til Missio
Norge. Sedlene ligger i kirken.
• Digitale messer søndag: se www.katolsk.no.
• HVERDAGER + LØRDAG:
Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i
Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside:
https://www.facebook.com/St.Olav.Oslo/live
og Youtube-kanalen.
https://www.youtube.com/channel/UCyDscfX97z7PT9zKqsYfUE
Q/videos
Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i
Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtubekanal. Se ovenfor.
• Katekeseundervisning for 1.-2.klasse og 4.-7.klasse lørdag 16.
januar er avlyst. Undervisningsmateriell blir sendt ut på e-post.
• Vietnamesisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.
Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.
Be for de syke og smittede.

Riktig god søndag!

