
 

Søndagsbrev 9. januar 2022, St. Birgitta menighet. 
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Herrens Dåp, år C 

 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 157 (ny), 109 (gml.)) 

Inngang:    Kom, følg i ånden med       417 

Messe:                   De Angelis       8 

Første lesning:  Jes 40, 1-5. 9 -11  

Salme 104 

omkved 

 Lov Herren, min sjel!   

 Herre, min Gud, hvor du er stor! 

    

Annen lesning:         Tit 2, 11- 14; 3, 4 - 7  

Evangelium:  Luk 3, 15 – 16, 21 - 22  

Offertorium:  Herre, som skapte   294 

Kommunion:   Da Jesus Kristus ble vår bror   418 

Avslutning:             Alma Redemptoris Mater                               545 

 

Messetider  
 

Onsdag  12/1  18.00 Kveldsmesse 

Torsdag 13/1 18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt 

Fredag 14/1  11.00 Formiddagsmesse 

Lørdag 15/1   17.30 

18.00 

Rosenkransandakt. 

Kveldsmesse 

Søndag 

 

       

16/1 

 

10.00 

16.00 

18.00 

Høymesse. 2. alm.  søndag i kirkeåret. 

Filippinsk messe 

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. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2022-01


                                                    Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne!  Vi avslutter i dag årets julefeiring.  La oss med våre 

forbønner vende oss til ham som ble ett med oss for å gjøre oss til ett 

med seg:  

- For Kirkens forkynnelse av Guds trøst, at den må makte å 

formidle til folkene hjelpen fra ham som ble født av Maria og 

døpt av Johannes.  Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

- For alle døpte som utøver samfunnsmakt, at de må gjøre det 

med kristent sinnelag. Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din 

fødsel. 

 

- For alle som lider under egen synd og skyld, at de må finne 

trøst hos ham som ved dåpen forener oss med seg. Vi ber deg, 

Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

- For Kirken på dette sted, at den som Johannes Døperen i 

ydmykhet må peke på ham som kom for å gi seg selv som 

løsepenge for oss, for å befri oss fra ondskapens makt.  Vi ber 

deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

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

styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved 

din fødsel. 

 

- For våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din 

herlighet.  Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

Celebranten:  

Herre Gud, himmelske Far, ved din Sønns dåp i Jordan viste du oss 

vårt håp, før oss gjennom dåpens bad til livet hos deg. Ved Kristus, 

vår Herre. Amen.  



 Kunngjøringer            
                       

 

 

• Kollektene siste uke var kr. 5.722,00.  Votivlys kr. 75,00.  De 

velsignede selvklebende sedlene har innbrakt hittil kr. 580,00 til 

Barne Missio Norge.  Hjertelig takk! 
 

• Torsdag 13. januar kl. 18.00 er det konfirmantundervisning 

digitalt. 

• 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. Prisen er kr. 20,- pr. seddel.  Inntektene 

går til Missio Norge.  
 
 

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

 

      Riktig god søndag! 
 

Kirkekaffe er avlyst. 


