
 

Søndagsbrev 15. januar 2023, St. Birgitta menighet. 

 

 
 

OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD  ●  St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  

Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad  

                   Mobiltelefon: 414 68740,  E-post: jagath.gunapala@katolsk.no 

Pisarek, Piotr Sylwester O.M.I., sogneprest for Askim og Moss 

                    Mobiltelefon: 901 29621,  E-post: piotr.pisarek@katolsk.no 

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

                     Mobiltelefon: 414 62722, E-post:  Roman.Kunkel@katolsk.no 

 

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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2. søndag i det alm. kirkeår, år A. 

 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 439 (ny), 424 (gml.)) 

 

 Inngang:  Deg, lysets Fader   758 

 Messe   Norsk messe    13 

 Første lesning:  Jes 49, 3.5 - 6  

 Salme 40 omkved:  Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.    

 Annen lesning:         1 Kor  1, 1 - 3  

 Evangelium:  Joh 1, 29 - 34  

 Offertorium:  Opp til Jerusalem                                           790 

 Kommunion:  La oss vandre i lyset  741 

 Avslutning:  Da Jesus Kristus ble vår bror  418 

 

Messetider 
 

 Onsdag    18/1 18.00  Kveldsmesse.   

 Torsdag    19/1 18.00  Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

 Fredag  20/1 11.00  Formiddagsmesse 

 Lørdag  21/1  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt. 

 Kveldsmesse 

 Søndag 

 

     

 22/1 

 

  

10.00 

16.00 

18.00  

 Høymesse. 3. søndag i det alm. Kirkeår. 

 Engelsk messe.   

 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!  Gjennom Johannes Døperen ble Jesus Kristus utpekt  

som Guds lam. La oss vende oss til ham som kom til verden for å   

frelse oss:  

◆ For prestene som frembærer det hellige messeoffer, la oss påkalle 

ham som er Guds Lam.  Vi ber deg... 

 

◆ For vår konge Harald som fra mors liv av er formet til sitt oppdrag, 

la oss påkalle ham som ble unnfanget som Frelser.   Vi ber deg... 

 

◆ For alle som ved synd er kommet bort fra Gud, la oss påkalle ham 

som tar bort verdens synd.  Vi ber deg... 

 

◆ For våre konfirmanter som søker Åndens gave, la oss påkalle ham 

som Ånden - ifølge dagens Evangelium - steg ned over som en 

due.  Vi ber deg... 

 

◆ Om enhet i Guds Kirke på jord – etter Kristi vilje og under   

Åndens ledelse.  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 våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din   

herlighet.  Vi ber deg... 

  

 

Celebranten: 

Hellige Gud, himmelske Far, du som sendte din Sønn for å ta bort 

verdens synd, gi oss å søke ham i de hellige sakramenter. Han som  

lever og råder fra evighet til evighet.  Amen 

 

 



Kunngjøringer        
 

 

 

 

• Kollekt  6. januar – Epifani kr. 760,00.  Kollektene sist uke var         

kr. 6.137,00 til Barnemissio.  Selvklebende sedler kr. 1.160,00. 

Julekrybben til Barnemissio kr. 93,00. Votivlys kr. 120,00.     

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.   

 
 

• Menighetsrådsmøte tirsdag 17. januar kl.18.00. 

 

• Konfirmantundervisning torsdag 19. januar kl. 18.00. 

 

• 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 

 

• Juletrefesten ble et vellykket arrangement med stor deltakelse. Takk 

til kateketene og «St. Nikolas» for et flott underholdningsprogram! 

Inntekten fra loddsalg: kr. 810,00  som går til Barne Missio Norge. 

 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.  

             
 

God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 
 


