Søndagsbrev 16. januar 2022, 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

2. søndag i det alm. kirkeår, år C
(Søndagens liturgi i Messeboken side 444 (ny), 427 (gml.))

Inngang:

Syng for Herren

675

Messe:
Første lesning:
Salme 96 omkved
Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium:

Norsk messe
Jes 62, 1-5
Forkynn hans under for alle folk.
1. Kor 12, 4 - 11
Joh 2, 1 – 12
Vi hyller deg skaper

13

791

Kommunion:
Avslutning:

Herligste Jesus
I Kristus svinner øst og vest

332
537

Messetider
Onsdag 19/1 18.00 Kveldsmesse.
Torsdag 20/1 18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt
Fredag
Lørdag

21/1 11.00 Formiddagsmesse.
22/1 17.30 Rosenkransandakt.
18.00 Kveldsmesse.
Søndag 23/1 10.00 Høymesse. 3. ALM. SØNDAG
16.00 Engelsk messe
18.00 Kveldsmesse

Pavens bønneintensjoner for januar 2022
For ekte menneskelig felleskap

Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at
deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er
brødre og søstre i den menneskelige familie.

Forbønner
Celebranten:

Kjære kristne! Ved bryllupet i Kana åpenbarte Kristus sin herlighet.
La oss i bønn vende oss til ham:
- For Kirkens tjenere, spesielt diakonene, prestene og biskopene,
at de må utføre sin gjerning slik at Kristi herlighet åpenbares.
Vi ber deg, Herre...
- For dem som har inngått ekteskap, at de må lykkes i å leve slik
at de kan åpenbare Kristi herlighet. Vi ber deg, Herre..
- For alle som lider på grunn av alkoholproblemer – om hjelp og
utfrielse. Vi ber deg, Herre...
- For de unge familier i vår menighet – om hjelp til å lykkes i
deres ansvarsfulle kall. Vi ber deg, Herre...
- Om enhet i Guds Kirke på jord – etter Kristi vilje og under
Åndens ledelse. Vi ber deg, Herre...
- For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å
styrke dem ved vår omsorg. Vi ber deg, Herre...
- For våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din
herlighet. Vi ber deg, Herre...
Celebranten:
Allmektige, evige Gud, du som tar imot våre bønner gjennom Jesus
Kristus og på forbønn av hans mor, den salige Jomfru Maria, hjelp
oss å være tro mot din Sønn og hans mor. Ved ham, Kristus, vår
Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene sist uke var kr. 5.711,00. De velsignede selvklebende
sedlene innbrakte kr. 550,00 til Barne Missio Norge. Krybben
kr. 433,00. Gave til blomster kr. 1.772,00. Votivlys kr. 109,00.
Hjertelig takk!
• Fra 15. januar er det tillatt med maks 100 personer i kirken.
Munnbind når man går inn og ut av kirken og i kø til nattverd.
1-en- meters avstand i benkene. Registrering i våpenhuset med
navn og telefonnummer. Listene makuleres etter 14 dager.
Hånddesinfeksjon i våpenhuset.
• Menighetsrådsmøte tirsdag 18. januar kl. 18.00.
• 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+
22” til å henge over døren. Kr. 20,00 pr. stk. Inntektene går til den
Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio). Merkelappene ble
velsignet under høymessen 2. januar.
• Kirkekoret trenger nye dyktige sangere. Kontakt organist Bernd
Müller-Bohn på mobil 412 19 106.
• Vietnamesisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.

Riktig god søndag!
Kirkekaffe er avlyst.

