
 

Søndagsbrev 17. oktober 2021, St. Birgitta menighet.  

Misjonssøndag. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollekt/gaver kan gis via Vipps # 514275 

eller giro 0530.22.52930. 

 
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-ferie fra 6.10 til 18.11.2021 

 

  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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29. alminnelige søndag i kirkeåret, år B 
Søndagens liturgi i Messeboken side 673 (ny), 601 (gml.)) 

 

 Inngang:   Store Gud, vi lover deg  281 

 Messe: XIV   Norsk messe    14 

 Første lesning:   Jes 53, 10 - 11  

 Salme 33 omkved:            Herre, la din miskunn hvile over oss,  

  for vi setter vår lit til deg! 
   79  

Synges 

 Annen lesning:    Heb 4, 14 - 16  

 Evangelium:   Mark 10, 35 - 45  

 Offertorium:   O du min Immanuel  333 

 Kommunion:    Kristus som deg selv har givet  786        

 Avslutning:   Vær hilset Herrens moder  572 

 

Messetider   

 

 Onsdag  20/10 

 

17.15  

18.00 

 Rosenkransandakt – vietnamesisk gruppe 

 Kveldsmesse. Med biskop Erik Varden OCSO. 

 Torsdag    21/10 17.00  

18.00   

 Rosenkransandakt – Afrikansk/Eritreisk gruppe 

 Kveldsmesse /sakramentandakt. 

 Fredag  22/10 

 NB!! 

 11.00 

 11.30 

 Formiddagsmesse.   

 Rosenkransandakt – polsk gruppe 

 Lørdag  23/10  11.00 

17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt -katekesen 

 Rosenkransandakt - norsk 

  Kveldsmesse 

 Søndag  24/10  10.00 

 16.00 

 18.00 

 Høymesse.  30. alm. søndag i kirkeåret.   

  Engelsk messe - AVLYST 

  Kveldsmesse 
   

 Pavens bønneintensjoner for oktober 2021.                
Misjonsintensjon: Om misjonerende disipler  

Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta 

i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft. 



   Forbønner                                     

Celebranten:  

Vår Far, når vi i dag på misjonssøndagen markerer enheten og 

kjærligheten mellom alle Kirkens barn, ber vi deg tillitsfullt:  

 

• Gi oss tro, slik at vi i ord og gjerning kan forkynne evangeliet 

om din barmhjertighet og kjærlighet for våre medmennesker.  

Vi ber deg… 

 

•  Gi oss håp, slik at vi kan avlegge vitnesbyrd om dette håpet, og 

således gi det videre til alle som sliter med fattigdom, ufred, 

sykdom og fortvilelse. Vi ber deg… 

 

• Gi oss kjærlighet til din Kirke, og la oss føle ansvar for dens liv. 

La oss med deg gledes over dens tro og bære over med dens 

svakhet.   Vi ber deg... 

 

• At utbredelsen av Evangeliet i hele verden må skape en 

universell omsorg for å oppfylle hverandres behov – i møte med 

all menneskelig lidelse og smerte. Vi ber deg… 

 

• For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å 

styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg… 

 

• For våre avdøde, særlig våre misjonærer, la dem erfare din 

kjærlighet i ditt rike, hvor også vi håper å komme.  Vi ber 

deg… 

 

Celebranten:  
Allmektige, evige Gud. Gi din Hellige Kirke kraft til å forkynne 

livets, håpets og kjærlighetens evangelium for folkeslagene. La oss 

som Kirke sammen fortsette din Sønns verk, han som ikke kom for å 

la seg betjene, men for selv å tjene. Gi oss tjenerens sinnelag. Åpne 

hjertene våre for Hellig Ånden, slik at vi kan avlegge troverdig 

vitnesbyrd om din kjærlighet. Det ber vi deg om, du som lever og 

råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.  



      Kunngjøringer 
• Kollektene sist uke var kr. 7.265,00. Kollekt til «Det nye tusenårs legat» 

kr. 1.696,00. Votivlys kr. 194,00.   Hjertelig takk! 

• Pater Piotr Pisarek og pater Roman Kunkel vil være vikarer.  Pater Piotr 

tlf: 901 29 621 og pater Roman tlf: 414 62 722.  Messene på onsdagene er 

avlyst. 

• I dag er det misjonssøndag.  Kollekten denne helgen går til Missio Norge  

• Tirsdag 19.oktober er det menighetsrådsmøte. 

• Språk cafe tirsdag 19. oktober kl.18.00.  Bindende påmelding sendes på 

SMS senest søndag 17.10 til Julianna Moberg tlf. 924 15 217.   

• Onsdag 20.oktober kl. 18.00, messe med biskop-prelat Mgr. Erik Varden 

OCSO, Trondheim stift. 

• Onsdag 20. oktober kl. 19.00, Fredrikstad Kirkeakademi i menighetssalen.  

Tema:  «om tro og troløshet».   Møte med biskop-prelat Mgr. Erik Varden 

OCSO.  Se plakat. 

• Torsdag 21. oktober kl.19.00 er det foreldremøte for 1.kommunionsbarn 

(2022) i kirken.  

• Torsdag 21. oktober kl.18.00 er det konfirmantundervisning. 

• Lørdag 23. oktober er det trosundervisning kl. 9.45.  3.klasse møter kl. 

9.00.   

• Tirsdag 2. november er det allesjelersdag.  Messe kl. 19.00.  De som 

ønsker at det blir bedt for deres avdøde, må gi beskjed gjennom e-post 

eller skrive de avdødes navn som man ønsker skal bli bedt for på liste 

som henger i våpenhuset og i menighetshuset.  Kirkegårdene vil bli 

besøkt etter kveldsmessen. 

• Kaldeisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  Vietnamesisk 

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag. 

Riktig god søndag!                                                                                                      

Velkommen til kirkekaffe.                                                                                                                                                   


