Søndagsbrev 13. november 2022, St. Birgitta menighet.
Bonifatiussøndag

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
Prest: 69 30 15 22
Giro: 0530.22.52930
VIPPS: #514275
E-post: fredrikstad@katolsk.no
Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no.
Facebook: St. Birgitta katolske kirke

33. alm. søndag i kirkeåret, år C.
Bonifatiussøndag
(Søndagens liturgi i Messeboken side 710 (ny), 628 (gml.))
Inngang:

Lover den Herre
Messe:
Norsk messe
Første lesning:
Mal 4,1 – 2a
Salme 98 omkved Herren er jordens hersker,
jorden ser det og bever.
Annen lesning:
2 Tess 3, 7-12
Evangelium:
Luk 21, 5 - 19
Offertorium
Vi hyller deg Skaper Vers 1- 5
Kommunion:
Vi hyller deg skaper Vers 6 -7
Avslutning:
Å tenk når en gang samles skal.
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Messetider
Onsdag

16/11 18.00 Kveldsmesse

Torsdag

1711 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt

Fredag

18/11 11.00 Formiddagsmesse

Lørdag

19/11 17.30
18.00
20/11 10.00
16.00
18.00

Søndag

Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse
Høymesse. Kristi Kongefest
Filippinsk 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.

Forbønner
Celebranten:
Kjære kristne! Jesus talte om dager som skal komme da alt skal bli
jevnet med jorden, så der ikke blir sten tilbake på sten. La oss vende
oss til ham med bønn om hjelp:
- For alle som er satt til å forkynne og vitne om kommende tider.
La oss påkalle ham som advarte mot å la seg føre vill. Vi ber deg…
- For alle rammet av jordskjelv, hungersnød eller pest, at de ikke må
miste troen på Guds frelsesløfter. La oss påkalle ham som talte om
det som skulle komme. Vi ber deg...
- For oss når vi grubler over hvordan vi skal forsvare troen. La oss
påkalle ham som lovet oss ord og visdom. Vi ber deg...
- Vi ber for Den katolske kirke i Tyskland, dens hyrder og troende, i
takknemlighet for den hjelp og støtte den har gitt Kirken her i Norge.
At deres nestekjærlighet må bære rik frukt og aldri glemmes. 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, spesielt for pater Teodor Famula, at de må få
det evige livs gave og himmelens glede, sammen med alle dine
hellige. Vi ber deg…
Celebranten:
Allmektige Gud, himmelske Far, du som en gang skal fornye himmel
og jord, gi oss å ha blikket rettet mot den ytterste dag. Ved Kristus,
vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene allehelgendag og allesjelersdag ble kr. 1.854,00.
Kollektene sist helg var kr. 7.414,00. Votivlys kr. 314,00.
Pengene fra sist helg sendes til OKB som Peterspenger. Hjertelig
takk!
• Søndag 13. november (i dag) er det Bonifatiussøndag. Kollektene

går til Bonifatiuswerk.
• Utsatt menighetsrådsmøte blir tirsdag 15. november kl. 18.00.
• Konfirmantundervisning torsdag 17. november kl. 18.00.

•

•

Konfirmanthelg for 8. og 9. klasse fredag 25. til søndag 27.
november. Dette er et obligatorisk program i forberedelsene til
ferming. Påmeldingsskjema henger på oppslagstavlene.
Oppslag om militærvalfart 2023 henger på oppslagstavlene

• Hefte om «Den synodale vei» ligger i våpenhuset.
• Vietnamesisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.

Vietnamesisk gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!

