
 

Søndagsbrev 24. oktober 2021, St. Birgitta menighet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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30. alminnelige søndag i kirkeåret, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 682 (ny), 607 (gml.)) 

 

 Inngang:   Herre, som skapte                          294 

 Messe: XIV   Norsk messe    14 

 Første lesning:   Jes 31, 7 - 9  

 Salme 126 omkved            Herren har gjort store ting mot oss,  

  og vi ble fulle av glede. 
   95 

 Annen lesning:    Heb 5, 1 - 6  

 Evangelium:   Mark 10, 46 - 52  

 Offertorium:  Jesus, det eneste  344 

 Kommunion:    Jeg er livets brød  756        

 Avslutning:   I Nasaret satt der en jomfru  582 

 

Messetider 

 Onsdag  27/10 

 

17.15  

18.00 

 Rosenkransandakt – vietnamesisk gruppe 

 Kveldsmesse. - AVLYST 

 Torsdag    28/10 17.00  

18.00   

 Rosenkransandakt – Afrikansk/Eritreisk gruppe 

 Kveldsmesse /sakramentandakt. 

 Fredag  29/10  11.00 

 11.30 

 Formiddagsmesse.   

 Rosenkransandakt – polsk gruppe 

 Lørdag  30/10  17.30 

18.00 

  Rosenkransandakt - norsk 

  Kveldsmesse 

 Søndag  31/10  10.00 

 18.00 

 Høymesse.  31. alm. søndag i kirkeåret.   

  Kveldsmesse 

 Mandag   1/11  19.00   Messe.  Allehelgensdag.  Høytid  

Tirsdag   2/11  19.00  Kveldsmesse.  Allesjelersdag 

   

 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:  

Kjære kristne!  Profeten Jeremia hadde forkynt Guds redning for sitt 

landflyktige folk, blant dem «både blinde og halte, ja, svangre og 

fødende kvinner med».  La oss med den blinde tigger Bar-Timeus 

utenfor Jeriko rope: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!»  

• For Guds folk i hele verden, at det i tro og etterfølgelse må 

glede seg over Jesu Frelse. Vi ber deg… 

 

•  At samfunnet må innrettes for alles meddeltakelse – også de 

bevegelseshemmede og folk med andre skavanker. Vi ber deg… 

 

• For blinde og synshemmede. Vi ber deg... 

 

• For alle som føler seg tiltrukket av rikdom, makt og prestisje: at 

Gud vil åpne deres øyne for liv, og helheten i sitt liv, sine 

relasjoner og tjenester, og slik som disiplene. Vi ber deg... 

 

• At vi både som samfunn og som menighet må vise kristen 

omsorg for sosialklienter og andre hjelpetrengende. Vi ber 

deg… 

 

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

og trøstet av troen på Jesus Kristus.  Vi ber deg… 

 

• For våre avdøde, særlig for pater Jacob Boekma, la dem erfare 

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

deg… 

 

Celebranten:  
Hellige Gud, himmelske Far, gjennom din Sønn som er prest til evig 

tid – ifølge Melkisedeks orden – er evig frelse blitt vunnet for oss. Gi 

oss av all kraft å søke denne frelse.  Ved ham, Kristus, vår Herre.  

Amen.  



      Kunngjøringer 

 
• Kollektene sist uke var kr. 4.279,00. Dette blir overført til Missio         

Norge. Konfirmantmesse kr. 3.296,00.  Votivlys kr. 265,00.   

Hjertelig takk! 

• Pater Piotr Pisarek og pater Roman Kunkel er vikarer for pater 

Jagath.  Pater Piotr tlf: 901 29 621 og pater Roman tlf: 414 

62 722.  Messen på onsdagene er avlyst. 

 

• Språk cafe tirsdag 26. oktober kl.18.00.  Bindende påmelding 

sendes på SMS senest søndag 24.10 til Elzbieta Hagen tlf. 907 

19 460.   

 

• Onsdag 27. oktober kl. 17.00 møtes ungdommen. 

• Torsdag 28. oktober har konfirmantene hjemmeundervisning. 

• 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. 

 
      Vi skal bestille fra St. Olav bokhandel Erik Vardens bok 

«Lengsel er mitt vesen: om ensomhet og kristen erindring».  

Boken koster kr. 329,-.  Hvis det er noen som har lyst på boken, 

vennligst send en e-post til fredrikstad@katolsk.no 
 

 

• Afrikansk/Eritreisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til 

uken.  Medvandrerne har ansvaret for kirkekaffen neste søndag. 

Riktig god søndag!                                                                                                      

Velkommen til kirkekaffe.                                                                                                                                                   


