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26. alm. søndag i kirkeåret, år C. 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 650 (ny), 584 (gml.)) 

 

 Inngang:  Overmåde fullt av nåde   286 

 Messe:  Norsk messe     14 

 Første lesning:  Am 6, 1a.4-7  

 Salme 146 omkved  Lov Herren min sjel     127 

 Annen lesning:         1 Tim 6,11-16  

 Evangelium:  Luk 16, 19-31    

 Offertorium  Del ditt brød med sulten bror   785 

 Kommunion:  Ei, for å tjenes Herren kom    783 

 Avslutning:  Høylovet Jesus Kristus    336 
 

Messetider 

 
Onsdag   28/9 18.00 Kveldsmesse. AVLYST 

Torsdag  29/9 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

Fredag  30/9 11.00 Formiddagsmesse 

Lørdag  1/10  16.00 

17.30 

18.00 

Fransk messe 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag        2/10 10.00 

16.00 

18.00 

Høymesse. 27. alm. søndag.  

Polsk messe 

Kveldsmesse 

    

Pavens bønneintensjoner for september 2022 

For avskaffelsen av dødsstraff 

Vi ber om at dødsstraff, som er et angrep på et menneskes verdighet, 

må avskaffes ved lov verden over. 

    

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2022-09


Forbønner 

Celebranten: 

Brødre og søstre, i solidaritet med verdens fattige og alle som lider 

av urettferdighet, legger vi frem våre bønner til Gud.  

- For Kirkens biskoper, prester og diakoner - at de alltid må ha mot til 

å forkynne kjærlighetens evangelium og tjene de fattige og 

marginaliserte gjennom bønn og handling. Vi ber deg…  

 

- For det kristne misjonsarbeid og misjonærene, og for vår egen iver 

for misjonen. Vi ber deg… 

 

-  At utbredelsen av Evangeliet i hele verden må skape en universell 

omsorg for å oppfylle hverandres behov. Vi ber deg… 

                                                                                                                                                                 

- Vi ber for alle frivillige og ansatte i Caritas, både i våre menigheter, 

i Norge og i verden. Måtte de, i Deg, finne den styrke de trenger for 

  utrettelig å arbeide for rettferdighet. Gi de å glede seg over fruktene 

av det arbeid som gjøres og håp om en dag å få erfare en verden uten 

lidelse og nød. Vi ber deg.. 

 

-  For oss i denne menighet, om åpenhet for det Gud kaller oss til, 

også når det innebærer nye utfordringer og muligheter.  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, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din herlighet. 

Vi ber deg… 
 

 

Celebranten:  

 
Allmektige, himmelske Far. Du har skapt oss for å leve som brødre 

og søstre med deg som Far. Lytt i nåde til disse og alle våre bønner. 

Du som, med din Sønn, lever og råder i Den hellige ånds enhet, fra 

evighet til evighet. Amen 



 

 

Kunngjøringer 

 

 
• Kollektene i siste uke kr. 4.826,00.  Votivlys kr. 239,00.  Hjertelig 

takk! 

 

• I dag er det Caritas-søndag. All kollekt vil gå til Caritas sitt arbeid.  

Alle oppfordres også til å bli faste givere til dette arbeidet. Du kan 

blant annet melde deg på www.caritas.no. Etter høymessen vil det 

bli solgt «Caritas-mat» i menighetslokalet. 

 

• Pater Jagath er på prestemøte fra mandag 26. september til og med 

torsdag 29. september.  Messe onsdag 28. september er avlyst. 

• Søndag 2. oktober har menigheten årsmøte etter høymessen. 

 
• Tirsdag 4. oktober kl.18.00 møtes St. Josephsøstrenes medvandrergruppe. 

 
 

• Oktober er rosenkransmåned som er spesielt dedikert til Maria, 

Guds Mor. Vi har rosenkransandakt fra mandag til og med lørdag 

på forskjellige språk. Se messetidene og oppslag.   

 

•  Polsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  Kaldeisk 

gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.          

 

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 


