
 

Søndagsbrev 27. november 2022, St. Birgitta menighet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 (Onsdag -fredag, kl. 10.00-16.00) 

Prest: 69 30 15 22 (Tirsdag- fredag 10.00-15.00) 

   

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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1. søndag i advent, år A. 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 82 (ny), 56 (gml.)) 

 

 Inngang:  Folkefrelsar, til oss kom   348 

 Messe:  De Angelis      8 

   Nå tenner vi det første lys.  Vers 1  738 

  Asperges me    23 

 Første lesning:  Jes 2,1 - 5  

 Salme 122 omkved Med frydesang vil vi gå  

 opp til Herrens hus. 

   136 

 Annen lesning:         Rom 13, 11 - 14  

 Evangelium:  Matt 24, 37 - 44   

 Credo:     22 

 Offertorium  Å kom, å kom, Immanuel     352 

 Kommunion:  Ditt skaperljos   349 

 Avslutning:  Gjør døren høy, vers 1.-3   356                    

Messetider 
Onsdag  30/11 18.00 Kveldsmesse  

Torsdag  1/12 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt  

Fredag  2/12 11.00 Formiddagsmesse.  

Lørdag  3/12 11.00 

16.00 

17.30 

18.00 

Katekese- og Familiemesse 

Fransk messe 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag        4/12 10.00 

16.00 

18.00 

 Høymesse, 2. søndag i advent 

 Polsk messe  

 Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for november 2022 

For barn som lider 

Vi ber for barn som lider, spesielt de som er hjemløse, foreldreløse og krigsofre; at de må 

sikres tilgang til utdannelse og oppleve å bli elsket av en familie. 

 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2022-11


Forbønner 

 

Celebranten: 

Kjære brødre og søstre!  I annen lesning hørte vi: «Tiden er nå inne 

til å våkne opp av søvnen; frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom 

til troen.»  La oss be Herren vekke oss opp: 

 

- For Guds folk over hele verden, at det til enhver tid må leve beredt 

til å møte Herren.  Vi ber deg… 

 

-  For våre medmennesker, uansett gjøremål, at forkynnelse om Jesu 

første komme må minne dem om hans andre komme. Vi ber deg… 

 

- For dem som lider under mørke krefter, at de må oppleve glede ved 

at noen «spenner på seg lysets våpen».  Vi ber deg... 

 

- For vår åndelige ferd dette år mot Betlehem, at den til slutt må føre 

oss til «Herrens tempelberg» som vi hørte om i første lesning.  Vi ber 

deg... 

 

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

styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg... 

   

- For alle våre avdøde, især pater Gijsbert Hogenes og Claudine 

Bobilya Mulonge, at de må få det evige livs gave og himmelens 

glede, sammen med alle dine hellige.  Vi ber deg… 

 

 

Celebranten: 

 
 

Himmelske Far, du sendte din Sønn til verden for å lære oss dine 

veier.  Gi Oss i denne adventstid å ferdes på dine stier.  Ved Kristus, 

vår Herre.  Amen. 
 

 



Kunngjøringer 

 
• Kollektene sist uke var kr. 5.103,00. Votivlys kr. 297,00.    

Hjertelig takk! 

 
• Onsdag 30. november kl. 18.30 møte om førjulskonserten for nasjonale 

gruppeledere med pater Jagath. 

• Fredag 2. desember kl. 18.00 finansrådsmøte. 

• Menighetsrådsmøte tirsdag 6. desember kl. 18.00. 

 

• St. Josephsøstrenes medvandrergruppe tirsdag 6. desember kl.18.00.  

 

• 8. desember feirer Den Katolske Kirke høytiden for Jomfru Marias 

uplettede unnfangelse. Høytiden er Oblatfedrenes patronatfest. 

Oblatfedrenes Fredrikstadkommunitet feirer denne høytid på torsdag 8. 

desember, med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad.  Hjertelig 

velkommen til messen og deretter lunsj. Mvh Oblatfedrene. 

• Årets førjulskonsert vil finne sted lørdag 10. desember kl. 18.00.  

Årets tema er: «Fred på jorden».   

• Polsk retrett fredag 16. desember til søndag 18. desember.  Se oppslag. 

 

• "Kirkegruppen i Vennskapskontakten Fredrikstad - Guatemala har 

utlodning for innkjøp av to prosesjonskors til de 2 vennskapskommunene 

våre i Guatemala.  Kr. 20,- pr. lodd. Premie er et kors i tre, laget i El 

Salvador. Anne Grethe Leguina selger lodd på kirkekaffe søndag 27.11. 

evt. pr. mobil 452 58 550".  

 

• St. Birgitta Unge starter Adventsaksjon 2022 denne helgen:  

     Tema er: Fisken svømmer – store drømmer.  Uganda. Ungdommene vil 

stå ved utgangen med bøsser. Inntekter fra salg av julepynt og julekort i 

menighetslokalet etter messen skal gå til dette formål. Pater Jagath ber dere 

om å støtte opp om årets Adventsaksjon! 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffe.  Ungdommen vil selge kaffe og 

kaker og julekort til adventsaksjonen, neste søndag.    

      Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 


