Søndagsbrev 30 oktober 2022, St. Birgitta menighet.
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31 alm. søndag i kirkeåret, år C.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 693 (ny), 615 (gml.))
Inngang:
291
Guds menighet, syng for vår Skaper
Messe:

Norsk messe

Første lesning:

Visd 11, 23 – 12, 2

Salme 145 omkved Jeg vil opphøye deg, min Gud, min Konge.
Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium
Kommunion:
Avslutning:

2 Tess 1, 11 – 2, 2
Luk 19, 1 - 10
Deg Herre Jesus
Confitemini Domino
Jeg er i Herrens hender

14
119

788
753
713

Messetider
Mandag 31/10 18.00 Rosenkransandakt - Filippinsk gruppe
Tirsdag

1/11 18.00 Allehelgensmesse
19.15 Allehelgensmesse - polsk

Onsdag
Torsdag

2/11 11.30 Rekviemmesse for Anna Bajewska
18.00 Kveldsmesse -Allesjelersmesse
3/11 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt

Fredag

4/11 11.00 Formiddagsmesse

Lørdag

5/11 11.00
16.00
17.30
18.00
6/11 10.00
16.00
18.00

Søndag

Katekese-/Familiemesse
Fransk messe
Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse
Høymesse. 32 alm. søndag -Peterspenger
Polsk messe
Kveldsmesse

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.

Forbønner
Celebranten:
Kjære kristne! Fortellingen om Jesus og tolloppkreveren Sakkeus
viser oss hvordan Herren miskunner seg over alle. La oss be ham
virke også i oss til stadig omvendelse:
- For dem som forkynner Evangeliet, at de må bli oppmerksom på
alle som søker Guds rike og med Jesu egen åpenhet ta imot dem.
Vi ber deg…
- For alle i offentlig tjeneste som er kommet i konflikt med det som
er rett, om omvendelse for dem. Vi ber deg…
- For alle som er offer for korrupsjon og annen misbruk av makt og
myndighet. Vi ber deg…
- For hjemmene i vår menighet, at de må bli velsignet ved at Herren
tar inn hos oss slik han tok inn hos tolloppkreveren Sakkeus. 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, spesielt for Anna Bajewska, at du åpenbarer
din miskunn og gir dem den evige glede i himmelen. Vi ber deg…

Celebranten:
Allmektige, evige Gud, din Sønn lot frelsen komme til Sakkeus' hus.
Vær nådig og barmhjertig mot oss dine barn. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene sist uke til Missio Norge var kr. 5.900,00. Votivlys kr.

126,00. Hjertelig takk!
• Tirsdag 1. november er det allehelgendag. Det blir norsk messe
kl. 18.00. Polsk messe kl. 19.15.
• Onsdag 2. november er det allesjelersdag med messe kl. 18.00. De

som ønsker at det blir bedt for deres avdøde, må gi beskjed
gjennom e-post eller skrive de avdødes navn som man ønsker skal
bli bedt for på liste som henger i våpenhuset og i menighetshuset.
Pater vil besøke kirkegårdene etter kveldsmessen.
• Rekviemmesse for Anna Bajewska, onsdag 2. november kl.11.30.
• Kollekten 6. november, neste søndag, er «Peterspenger» og sendes

til Vatikanet. Pengene benyttes til pavens veldedighetsarbeid.
• Konfirmantundervisning torsdag 3. november kl. 18.00.
• Innsettelse nytt menighetsråd søndag 6. november i høymessen kl.

10.00.
• St. Josephssøstrenes medvandrergruppe tirsdag 8. november kl.

17.30 i St. Josephstuen.
• Menighetsrådsmøte tirsdag 8. november i kjelleren.
• Hefte om «Den synodale vei» ligger i våpenhuset.
• 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!
Husk å stille klokken tilbake lørdag kveld- 29.oktober!

