
 

Søndagsbrev 18. 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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4. søndag i advent, år A. 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 108(ny), 75 (gml.)) 

 Inngang:  Kom, Konge, kom i morgenglans   362 

 Messe:  De Angelis      8 

  Nå tenner vi det fjerde lys.    738 

  Asperges me    23 

 Første lesning:  Jes 7,10 - 14  

 Salme 24 omkved  Herren kommer,  

 han er herlighetens konge. 

  99 

 Annen lesning:         Rom 1, 1 - 7  

 Evangelium:  Matt 1, 18 - 24    

 Credo:     22 

 Offertorium  Tal vennlig til Jerusalem   366 

 Kommunion:  Ditt skaperljos   349 

 Avslutning:  Ave maris stella   562          

Messetider 

Onsdag  21/12 18.00 Kveldsmesse  

Torsdag 22/12 18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt 

Fredag 23/12 11.00 Formiddagsmesse.  

Lørdag 

Julaften 

24/12 21.00 

23.00 

Polsk messe 

Midnattsmesse 

Søndag 

Juledagen       

25/12 11.00 

16.00 

18.00 

Høymesse  

Engelsk messe 

Juledagens kveldsmesse 

2. juledag 26/12 11.00 

13.00 

Messe. Den hl. Stefan. Fest 

Kaldeisk messe 

  16.00 Polsk messe 

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 troende!  Kristi komme til verden som menneske - båret av 

Davids ætt og født av en jomfru – skjedde for at det skulle gå i 

oppfyllelse som Herren hadde forkynt ved profeten.  Så la oss under 

påkallelse av ham som vi nå skal feire, vende oss til Gud i bønn: 

- For alle som forbereder årets julegudstjenester.  La oss påkalle    

 ham som er midtpunkt i vår gudstjeneste.  Vi ber deg… 

 

-  For konger og andre med høy myndighet eller verdighet, at de må 

 søke råd og hjelp hos Herren. Vi ber deg… 

 

- For dem som lider under vanskelige familieforhold.  La oss påkalle 

 ham som kong Akas fikk høre om.  Vi ber deg... 

 

- For våre juletradisjoner, at de må vise oss mer av hva Jesus Kristus 

 er.  La oss påkalle Guds og Davids Sønn.  Vi ber deg... 

 

- Allmektige Gud, kjærlige far, vi ber for folket i Ukraina, for de som 

lider under krigen og de som er redde. For de sårede og flyktningene, 

at du vil være nær dem og beskytte dem. Og vi ber for verdens 

ledere, at medfølelse, styrke og visdom veileder dem i deres 

beslutninger.  Vi ber deg...   
 

- For årets adventsaksjon Fisken svømmer – store drømmer.  

Uganda.  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: 

Allmektige Gud, du som i Kristus har lovet å være med oss, gi at vi 

rett feirer Emmanuels komme til verden.  Han som lever og råder fra 

evighet til evighet.  Amen. 



Kunngjøringer 

 
• Kollektene sist uke var kr. 7.565,00. Votivlys kr. 830,00. Kollekten 

og salget på førjulskonserten innbrakte kr. 2.167,00. Hjertelig 

takk! 

 

• Under adventstiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv 

time før høymessen og kveldsmessen på søndager.  De som ønsker 

å skrifte før jul ellers, bes kontakte pater Jagath på telefon 414 68 

740. 

• Julens messetider er å finne på vår hjemmeside og i 

menighetsbladet.  Se også oppslagstavlene.  

• Menighetsbladet er sendt ut til de som har ønsket det. 

Menighetsblad til alle ligger i våpenhuset. 

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

«Den synodale vei» ligger i våpenhuset og som vi ber dere svare 

på og legge i urnen i våpenhuset.   

• St. Birgitta Unge har Adventsaksjon 2022 i desember:  

     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! 

• I bokskapet nå: Katolsk Almanakk 2023 kr. 200,- og diverse 

religiøse julekort.  

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

• Filippinsk gruppe har ansvaret for kirkekaffe.    

       

    Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 

En velsignet god Julehøytid til alle! 


