
 

Søndagsbrev 8. januar 2023, St. Birgitta menighet. 
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Herrens dåp, År A. 

 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 152 (ny), 105 (gml.)) 

 

 Inngang:  Kom, følg i ånden med   417 

 Messe   De Angelis     8 

 Første lesning:  Jes 42, 1-4.6-7  

 Salme 29 omkved:  Herren signer sitt folk med lykke og fred.     101 

 Annen lesning:         Apg 10, 34 - 38  

 Evangelium:  Matt 3, 13-17   

 Credo:     22 

 Offertorium:  Herligste Jesus                                             332 

 Kommunion:  Da Jesus Kristus ble vår bror   418 

 Avslutning:  Alma Redemptoris Mater   545 

 

Messetider 
 

 Onsdag    11/1 18.00  Kveldsmesse.   

 Torsdag    12/1 18.00  Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

 Fredag  13/1 11.00  Formiddagsmesse 

 Lørdag  14/1  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt. 

 Kveldsmesse 

 Søndag 

 

     

 15/1 

NB!! 

  

10.00 

15.00 

18.00  

 Høymesse. 2. søndag i det alm. Kirkeår. 

 Filippinsk messe. Santo Niño.  

 Kveldsmesse 

 

Pavens bønneintensjoner for januar 2023 

For lærere 

Vi ber om at lærere må være troverdige vitner, at de underviser i 

fellesskap heller enn konkurranse og at de fremfor alt hjelper de yngste 

og mest sårbare. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2023-01


  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne!  Vi avslutter i dag årets julefeiring.  La oss med våre 

forbønner vende oss til ham som ble ett med oss for å gjøre oss til ett 

med seg:  

• For Kirkens forkynnelse for folkeslagene, at den må makte å  

bringe dem retten og lyset som han - Herrens utvalgte tjener - 

skulle komme med.  Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

• For dem som utøver samfunnsmakt, at de må formulere retten i 

respekt for Guds rett. Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

• For alle som lider under mørke og fangenskap, at de må se  

Herrens lys og frihet. Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel. 

 

• For oss som er blitt ett med Herrens tjener ved hans dåp og ved   

vår dåp til ham, at vi som Guds Kirke på dette sted må forkynne 

Guds ord sant og forvalte dåpen rett.  Vi ber deg, Herre.  Frels    

oss ved din fødsel 

 

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

styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din 

fødsel 

 

•   For våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din   

herlighet. Vi ber deg, Herre.  Frels oss ved din fødsel 
  

Celebranten: 

Herre Gud, himmelske Far, ved dåpen viste du oss at Marias sønn er  

din Sønn, vis oss at vi gjennom dåpen blir dine barn. Ved Kristus, vår 

Herre. Amen  

 

 



Kunngjøringer        
 

 

 

 

• Kollektene sist uke var kr. 4.448,00.  Julekrybben kr. 225,00. 

Votivlys kr. 274,00.  Hjertelig takk! 

• Pater Jagath er på retrett fra mandag 9. januar til og med mandag 16. 

januar.  Behov for prest?  Kontakt pater Roman på tlf. 414 46 722.   

 

• Etter en gammel katolsk skikk velsigner man på festen for Herrens 

åpenbaring sine hus og leiligheter.  Det er anledning til å ta med hjem 

velsignede selvklebende sedler på påskriften  ”20 C+M+B+ 23” til å 

henge over døren.  Inntektene går til den Pavelige Misjonsvirksomhet 

(Missio).  Merkelappene ble velsignet under Epifanimessen 6. januar. 

 

• Katolsk Forum, onsdag 11. januar kl. 19.00 i menighetslokalet.   

Tema:  Liturgiens ånd.  Foredragsholder:  pater Frode Eikenes 
 

 

• Søndag 15. januar kl. 15.00 feirer den filippinske gruppen festen for 

Jesu barndom - Santo Niño.  Alle er hjertelig velkomne! 

 
 

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

Vietnamesisk gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.  

             
 

God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 
 


