Søndagsbrev 16. oktober 2022, St. Birgitta menighet.
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29. alm. søndag i kirkeåret, år C.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 676 (ny), 603 (gml.))
Inngang:
Gud har fra evighet
338
Messe:
Norsk messe
14
Første lesning:
2 Mos 17, 8 -13
Salme 121 omkved Vår hjelp er i Herrens navn,
han som skapte himmel og jord.

Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium
Kommunion:
Avslutning:

2 Tim 3, 14 – 4,2
Luk 18, 1 - 8
Opp til Jerusalem
Jesus den eneste
Salig er Maria

790
344
771

Messetider
Mandag 17/10 18.00 Rosenkransandakt- Filippinsk gruppe
Tirsdag 18/10 17.00 Rosenkransandakt- Kaldeisk gruppe
Onsdag 19/10 17.15
18.00
18.30
Torsdag 20/10 17.00
18.00
Fredag 21/10 11.00
Lørdag 22/10 17.30
18.00
Søndag 23/10 10.00
16.00
18.00

Rosenkransandakt – Vietnamesisk gruppe
Kveldsmesse.
Rosenkransandakt - Polsk
Rosenkransandakt - Afrikansk gruppe
Kveldsmesse og Sakramentandakt.
Formiddagsmesse
Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse
Høymesse. 30. alm. søndag. Misjonssøndag
Engelsk messe
Kveldsmesse

Forbønner
Celebranten:
Kjære medkristne! Inntil Menneskesønnen kommer, kreves det av
oss bønn, rettferdighet og utholdenhet. La oss be om nåde til dette:
- For alle ordensfolk og andre som har et særskilt kall til å be i Guds
Kirke, at de må få nåde til vedholdenhet i sitt kall. Vi ber deg…
- For dommere og andre som skal fremme rettferdighet, om hjelp til å
dømme rett. Vi ber deg...
- At utbredelsen av Evangeliet i hele verden må skape en universell
omsorg for å oppfylle hverandres behov – i møte med all
menneskelig lidelse og smerte. Vi ber deg…
- For oss i vår støtte til misjonærenes og deres virke, at Kirkens
arbeid for Evangeliets utbredelse må støttes også av vår personlige
iver for misjonen. Vi ber deg…
- For det kristne misjonsarbeid og misjonærene og for vårt eget
misjonsengasjement. 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 alle våre avdøde, at du åpenbarer din miskunn og gir dem den
evige glede i himmelen. Vi ber deg…

Celebranten:
Himmelske Far, du som er rettferdig og barmhjertig, gi oss å
etterligne deg mens vi venter på din Sønn. Han som lever og råder
fra evighet til evighet. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene sist uke var kr. 7.815,00. Votivlys kr. 206,00. Hjertelig

takk!
• Menighetsrådet har sitt første møte tirsdag 18. oktober kl. 18.00.
• Fredrikstad Kirkeakademi holder foredrag om «pasjonsspillet i

Oberammergau» onsdag 19. oktober kl. 19.00 i menighetssalen.
Inngang kr. 100,00.
• Søndag 23. oktober er det verdensmisjonssøndag. Kollektene den

dagen går til Missio Norge.
• Tirsdag 25. oktober kl. 18.00 er det kateketmøte.
• 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.
• Kaldeisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken. Polsk

gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!
Pavens bønneintensjoner for oktober 2022
For en Kirke som er åpen for alle

Vi ber for Kirken, som alltid trofast og modig sprer Guds ord, at den må være
et samfunn med solidaritet, brorskap og åpne dører, gjennomsyret av
samarbeid og samhandling.

