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4. søndag i Advent, år C
(Søndagens liturgi i Messeboken side 113(ny), 79(gml.))
362
Inngang:
Kom, Konge, kom i morgenglans
Messe: VIII
De Angelis
8
Nå tenner vi det fjerde lys. vers 1-4 738
Asperges
23
Første lesning:
Mika 5, 1 - 4a
Salme 80 omkved:
La ditt åsyn lyse så vi blir frelst.
Annen lesning:
Heb 10, 5 - 10
Evangelium:
Luk 1, 39 - 45
Credo:
Offertorium:
Kommunion:
Avslutning:

22
Folkefrelsar til oss kom
Ditt skaperljos
Min sjel høylover Herren

Messetider
Onsdag 22/12 18.00 Kveldsmesse.
Torsdag 23/12 18.00 Kveldsmesse /sakramentandakt.
Fredag

24/12 21.00 Julemesse. Polsk
23.00 Midnattsmesse. norsk
Lørdag 25/12 11.00 Juledagshøymesse.
18.00 Juledagens kveldsmesse - norsk.
Søndag 26/12 10.00 Høymesse. Den Hl. Familie. Fest.
13.00 Kaldeisk messe
16.00 Engelsk messe
18.00 Kveldsmesse
19.00 Polsk messe

348
349
559

Forbønner
Celebranten:

Kjære medkristne! Med tillit og håp, glede og jubel, kan vi nærme
oss høytiden for Herrens komme gjennom den velsignede Jomfru
Maria. La oss ha del i din Sønns guddommelighet, han som har gått
inn i vår menneskenatur. Lytt til våre bønner på den dag da vi skal
feire din Sønns komme:
• Om at Kirken må makte å fremme håpet og gleden som også
Elisabeth og hennes barn, Johannes Døperen, da de møtte den
salige Jomfru Maria med barnet Jesus. Vi ber deg…
• For dem som mangler håp og glede, at de må møte Jesus
Kristus og motta hans velsignelse. Vi ber deg…
• At våre familier i disse dagene kan få oppleve julens glede
sammen. Vi ber deg...
• At hele vårt kristenliv må bli en ferd gjennom mørke mot lyset.
Vi ber deg…
• For vår menighet, om ekte Maria-fromhet. 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, gi dem den evige hvile, og la det evige lys
skinne for dem. Vi ber deg…
Celebranten:
Herre Gud, himmelske Far, gjennom barnet som Jomfru Maria fødte
i Betlehem, tente du et nytt håp i verden. Holde gleden ved dette håp
levende i oss. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene sist uke var kr. 5.113,00. Votivlys kr. 181,00.
Hjertelig takk!
• Under adventstiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv
time før høymessen og kveldsmessen på søndager.
• Fra 15. desember er det tillatt med maks 50 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.
• 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.
• Kaldeisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.

Riktig god søndag og god adventstid!
Kirkekaffe er avlyst.

