
 

Søndagsbrev 20. november 2022, St. Birgitta menighet. 
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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 
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Kristi Kongefest, år C. 

 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 749 (ny), 635 (gml.)) 

 

 Inngang:  Himlens Konge vil vi prise  289 

 Messe:  De Angelis      8 

 Første lesning:  2 Sam 5,1 - 3  

 Salme 122 omkved Med frydesang vil vi gå  

 opp til Herrens hus. 

 136 

 Annen lesning:         Kol 1, 12 - 20  

 Evangelium:  Luk 23, 35 - 43  

 Offertorium  Kongers konge  345 

 Kommunion:  Lov Jesu namn og herredom  335 

 Avslutning:  Christus vincit, Christus regnat,       

Christus imperat                          

Eget                      

ark 
 

Messetider 

 

Onsdag   23/11 18.00 Kveldsmesse  - AVLYST 

Torsdag  2411 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt  

Fredag  25/11 11.00 Formiddagsmesse 

Lørdag  26/11 17.30 

18.00 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag    27/11 10.00 

16.00 

18.00 

Høymesse. Kristi Kongefest 

Engelsk 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!  Jesus, Guds Sønn, Herrens Salvede og 

Davids etterkommer, gikk gjennom kors og død for å åpne Paradis   

for oss, hans folk.  La oss i bønn vende oss til ham vår Konge: 

- For alle Evangeliets budbærere, at de med overbevisning må nå frem 

med budskapet om hans fornedrelse og opphøyelse.  Vi ber deg… 

 

- For dem som disponerer så mye jordisk makt at de har vanskelig for 

å se den sanne Konge.  Vi ber deg… 

 

- For dem som synes Herrens makt er smertelig langt borte, at de må 

bli faste i troen.  Vi ber deg... 

 

- At Jesus må huske på oss når han kommer med sitt rike. 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 patrene Haakon Kielland Bergwitz og 

Michel Beckers, 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 har gitt din Sønn 

herredømme, ta på hans forbønn imot oss i ditt rike.  

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

 

 

 



Kunngjøringer 

 
• Kollektene sist uke var kr. 8.967,00. Pengene sendes til 

Bonifatiuswerk.  Votivlys kr. 183,00. Hjertelig takk! 

 

• Pater Jagath er bortreist mandag 21. november til og med fredag 25. 

november. 

 

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

gruppeledere med pater Jagath. 

 

• 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. 

 

• 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». 

• Vi trenger en frivillig til å ha ansvaret for vårt bibliotek. 

 

• Oppslag om militærvalfart 2023 henger på oppslagstavlene 

 

• Hefte om «Den synodale vei» ligger i våpenhuset.  Spørsmålsark som vi 

ber dere svare på og legge i urnen i våpenhuset. 

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

ansvaret for kirkekaffe med salg av kaffe og vafler til adventsaksjonen, 

neste søndag.    

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!  


