
 

Søndagsbrev 12. desember 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 

 

  Giro: 0530.22.52930 

VIPPS: #514275 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no. 

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 

mailto:jagath.gunapala@katolsk.no
mailto:ppisarek@online.no
mailto:kunkelomi@gmail.com
mailto:fredrikstad@katolsk.no
http://fredrikstad.katolsk.no/


3. søndag i Advent, år C 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 105(ny), 73(gml.)) 

 Inngang:  Å kom, å kom, Immanuel, vers 1, 6-8  352 

 Messe: VIII   De Angelis    8 

   Nå tenner vi det tredje lys. vers 1-3  738 

 Asperges      23 

 Første lesning:  Sef 3, 14 - 18a  

 Jes 12,2-6 omkved:            Herren er min styrke og lovsang.    91 

 Annen lesning:   Fil 4, 4 - 7  

 Evangelium:  Luk 3, 10 - 18  

 Credo:    22 

 Offertorium:  Fryd deg, du Kristi brud        Vers 1- 5  355 

 Kommunion:    Fryd deg, du Kristi brud       Vers 6 - 7  355           

 Avslutning:  Jeg løfter opp til Gud             Vers 1- 4  358 

 

Messetider 

 

 Onsdag  15/12  18.00  Kveldsmesse.  

 Torsdag    16/12  18.00   Kveldsmesse /sakramentandakt. 

 Fredag  17/12  11.30  Rekviemmesse Nancy Hansen.   

 Lørdag  18/12  17.30 

18.00 

  Rosenkransandakt - norsk 

  Kveldsmesse 

 Søndag  19/12 

 

  

 10.00 

 16.00 

 18.00 

 Høymesse. 4. søndag i ADVENT, År C. 

 Filippinsk messe  

 Kveldsmesse 
  

  Pavens bønneintensjoner for desember 2021.          
 

Misjonsintensjon: For kateketene 

La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de 

med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft. 



Forbønner 

Celebranten:  

Kjære brødre og søster!  Med gode formaninger fra Johannes 

Døperen kaller Gud oss til å nærme oss gledesfesten for Hans Sønns 

komme til verden.  La oss be: 
 

 

- Om at Kriken trofast og med overbevisning må forkynne veien til 

den lovede glede og jubel. Vi ber deg… 

 

- For dem som har ansvar for rettferd i samfunnet, om evne, vilje og    

mulighet til å bekjempe korrupsjon og maktmisbruk. Vi ber deg… 

 

- For alle som lider under slike forhold, om hjelp og utfrielse.  Vi ber 

  deg… 

 

- At vi i vår juleforberedelse må gi opp alt slikt blant oss og berede 

oss til å møte Herren.  Vi ber deg… 

 
- Vi ber for våre barn at de må ha en sann forståelse av betydningen av 

julen og av den mest sjenerøse gaven som Faderen ga oss med Jesu 

fødsel.  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 brødre og søstre, spesielt pater Gustave de Paepe 

og Anne Rita Catherine "Nancy" Hansen, gi dem den evige hvile, og 

la det evige lys skinne for dem. Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  
 

Himmelske Far, lyset fra ditt gledesbudskap er i ferd med å nå oss.  

Led oss på dine gode veier når vi går din Sønn i møte.  Hans som 

lever og råder fra evighet til evighet. Amen. 



      Kunngjøringer 

 
• Kollektene sist uke til Munkeby Mariakloster var kr. 6.424,00. 

Votivlys kr. 155,00.  Hjertelig takk! 

 

• Under adventstiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv 

time før høymessen og kveldsmessen på søndager. 

 

• Fra 9. desember er det tillatt med maks 100 personer i kirken.  

Munnbind når man går inn og ut av kirken og i kø til nattverd. 1 

meters avstand i benkene.  Registrering i våpenhuset med navn og 

telefonnummer.  Listene makuleres etter 14 dager. 

Hånddesinfeksjon i våpenhuset. 

 

• Anne Rita Catherine "Nancy" Hansen begraves fra St. Birgitta 

Kirke fredag 17. desember kl. 11.30. 

• Tirsdag 14. desember møtes menighets- og finansrådet kl. 18.00. 

• Torsdag 16. desember kl. 18.00 er det konfirmantundervisning. 

• Katekesen trenger flere assistenter og vikarer. Personer som kunne 

tenke seg å hjelpe kan melde seg til Elzbieta Hagen, mobil 907 19 

460 eller elzbieta.hagen@gmail.com. Vi oppfordrer spesielt 

polsktalende personer til å melde seg som assistenter/vikarer. 

 

• Kirkekoret trenger nye dyktige sangere.  Kontakt organist Bernd 

Müller-Bohn på mobil 412 19 106. 

• Menighetsbladet er sendt ut.  De som ønsker menighetsbladet 

kan hente det i våpenhuset.  

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

Se også oppslagstavlene.  
 

• I bokskapet har vi fått inn katolske almanakker for 2022.             

De koster kr. 200,00. 
 

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

Riktig god søndag og god adventstid! 

Kirkekaffe er avlyst. 


