
 

Festbrev 2. februar 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 
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Herrensfremstilling i templet. 
(Dagens liturgi i Messeboken side 776 (ny), 648 (gml.)) 

 

Velsignelse av lys og prosesjon 
 

Messe:                   Norsk messe    14 

Første lesning:   Mal 3, 1- 4  

Salme 24 omkved Herren, Den Høyeste, han er 

herlighetens Konge 
 

Annen lesning:         Hebr 2, 14 – 18  

Evangelium:  Luk 2, 22- 40  

Offertorium:  Jesus, det eneste   344 

Kommunion:   Som spredte korn   787 

Avslutning:              Vær hilset, Herrens Moder   572 

 

 

 Messetider 

 

 Torsdag     3/2  18.00   Kveldsmesse og sakramentandakt. 

 Fredag   4/2  11.00  Formiddagsmesse.  

 Lørdag   5/2   16.00 

 17.30  

18.00 

 Fransk messe 

 Rosenkransandakt. 

 Kveldsmesse. 

 Søndag   6/2 

 

  

 10.00 

 16.00 

 18.00 

 Høymesse. 5. ALM. SØNDAG 

 Polsk messe 

 Kveldsmesse. 

Pavens bønneintensjoner for februar 2022 

For ordenssøstre og vigslede kvinner 

Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres 

misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger 

på utfordringene i vår tid. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2022-02


Forbønner 

 

Celebranten:  

 

Kjære kristne! På dagen for Herrens fremstilling i templet er også vi 

samlet i Guds hus. La oss be til Kristus: 

- For nonner, munker og andre som – lik Simeon og Anna – 

tålmodig venter på Herren. Vi ber deg, Herre...  

 

- For alle som har ansvar for verdens fremtid, at de må la seg 

opplyse av ham som er verdens lys. Vi ber deg, Herre...  

 

 

- For barn som lider under trange kår – slik vår Herre opplevde 

det da han kom til verden – at de må få del i Guds 

velsignelse. Vi ber deg, Herre... 

 

- For alle som er knyttet til dette gudshus, 

at de her må søke og oppleve Herrens velsignelse. Vi ber deg, 

Herre...  

 

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

og trøstet av troen på Jesus Kristus.  Vi ber deg, Herre...   

 

- For våre avdøde, gi dem evig hvile, og la det evige lys skinne 

for dem.  Vi ber deg, Herre...   

 

 

Celebranten:  

 

Barmhjertige, evige Gud, på underfull måte kom din Sønn oss i 

møte da han som et lite barn ble bragt til templet. 

La våre øyne få se den frelse som gjennom ham ble gjort rede for 

alle folkeslag. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen. 

                        



 

      Kunngjøringer 
 

 

 

 

• Polsk gruppe har ansvaret for vask av kirken denne uken. 

Vietnamesisk gruppe har ansvar for kirkekaffen til søndag. 
 
       

Riktig god onsdag! 


