
 

Søndagsbrev 4. desember 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: piotr.Pisarek@katolsk.no 

Kunkel, Roman O.M.I., sogneprest for Halden, polsk sjelesorg i Østfold 

                     Mobiltelefon: 414 62 722, E-post: Roman.Kunkel@katolsk.no 

 

 

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 kl. 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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2. søndag i advent, år A. 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 91 (ny), 62 (gml.)) 

 Inngang:  Mens frost og vintermørke rår   363 

 Messe:  De Angelis      8 

 Nå tenner vi det første lys.  Vers 1og 2  738 

  Asperges me    23 

 Første lesning:  Jes 11,1-10  

 Salme 72 omkved I de dager skal rettferd blomstre,  

  og fred skal råde til evig tid. 
   110 

 Annen lesning:         Rom 15, 4 - 9  

 Evangelium:  Matt 3, 1 - 12  

 Credo:     22 

 Offertorium  Tal vennlig til Jerusalem   366 

 Kommunion:  Det lid med natta   364 

 Avslutning:  Kom, Konge, kom i morgenglans   362                    
 

Messetider 
Onsdag  7/12 18.00 Kveldsmesse  

Torsdag  8/12 11.00 Den salig jomfru Marias unnfangelse 

Fredag  9/12 11.00 Formiddagsmesse.  

Lørdag 10/12 

NB!! 

16.00 

18.00 

Kveldsmesse  

Førjulskonsert 

Søndag       11/12 10.00 

13.00 

16.00 

16.00 

18.00 

 Høymesse, 3. søndag i advent 

Vietnamesisk messe 

Kaldeisk messe 

 Polsk messe i Sarpsborg 

 Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for desember 2022 

For frivillige ideelle organisasjoner 

Vi ber om at frivillige ideelle organisasjoner viet til menneskelig utvikling, må oppsøkes 

av dem som ønsker å tjene det gode, og at de utrettelig leter etter nye måter å drive 

internasjonalt samarbeid. 

 

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


Forbønner 

 

Celebranten: 

Kjære brødre og søstre!  I første lesning hørte vi hvordan profeten 

Jesaja forkynte at Gud til tross for alle feiltrinn i det israelske 

kongerike, ikke vil svikte sine løfter, men gripe tilbake til 

utgangspunktet i Isai og gi større velsignelse enn noen gang tidligere.  

La oss be om nåde til å stille oss åpne for Gud: 

- Om at Kirken som Johannes Døperen og med Åndens kraft må peke 

på Kristi komme som oppfyllelsen av profetiene.  Vi ber deg… 

 

-  For vår tids makthavere, at de med Guds Messias som forbilde må 

kle seg i rettferd og troskap. Vi ber deg… 

 

- For alle som lever i frykt for farlige dyr.  Vi ber deg... 

 

- Om at vi gjennom bot og omvendelse må bli godt forberedt til 

julehøytiden.  Vi ber deg... 

 

- At vi selv må bli oppmerksomme på dem som mest trenger vår 

hjelp, og vise dem Guds egen omsorg.  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 de må få det evige livs gave og himmelens 

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

 

 

Celebranten: 

 

Hellige Gud, himmelske Far, gjennom Johannes Døperen lot du 

profetbudskapet gjentas: «Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut 

for ham».  Gi at vi med frykt og håp må glede oss over Herrens 

komme.  Han som lever og råder fra evighet til evighet.  Amen. 

 

 



Kunngjøringer 

 
• Kollektene sist uke var kr. 6.701,00. Votivlys kr. 225,00.    

Hjertelig takk! 

• Under adventstiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv 

time før høymessen og kveldsmessen på søndager. 

 
• Menighetsrådsmøte tirsdag 6. desember kl. 18.00 med finansrådet og 

kateketleder. 

 

• 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. 

 

• 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! 

• Filippinsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken. 

Filippinsk gruppe har ansvaret for kirkekaffe.  Ungdommen vil 

selge kaffe og kaker og julekort til adventsaksjonen, neste søndag.    

      Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 


