
    Søndagsbrev 1. mars 2015, St. Birgitta menighet 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD  ●  St Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  

Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneadministrator 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: ppisarek@online.no 

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

                     Mobiltelefon: 414 62722, E-post: kunkelomi@gmail.com 

 

 

St. Birgitta kirke 

St. Josephs gt. 17, 1606 Fredrikstad 

Kontor: 69 30 15 20   
  Fax: 69 30 15 21 

Prest: 69 30 15 22  
  Giro: 0530 22 52930 

Giro: 6105.05.58176 

Epost:fredrikstad@katolsk.no 
 

Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no. 
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2. søndag i fasten, år B 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 179 (ny), 127(gml.)) 

Inngang:    Hellig, hellig, hellig           (288)  

Asperges:              (23) 

Messe:                                    (13) 

Første lesning:  1 Mos 22,1-2.9a. 10-13.15-18. 

Salme 116. Omkved:      Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de  

                                        levendes land. 
Annen lesning:  Rom 8, 31b - 34 

Evangelium:   Mark 9, 2-10 

Offertorium:   Herligste Jesus    (332) 

Kommunion:   Kristus som deg     (786) 

Avslutning: Hos Gud er idel                              (796) 

Messetider 

Mandag   02/3                   18.00   Korsveiandakt – afrikansk gruppe 

Onsdag    04/3 17.45   Korsveiandakt-vietnamesisk gruppe 

 18.30   Kveldsmesse 
Torsdag   05/3 17.30   Korsveiandakt - polsk gruppe 

 18.00   Kveldsmesse og Sakramentsandakt 

Fredag    06/3    11.00   Formiddagsmesse  

                                            18.00   Korsveiandakt – irakisk gruppe 

                                            19.00   Korsveiandakt – filippinsk gruppe  

Lørdag    07/3                     11.00    Katakese messe            

                                            17.00   Korsveiandakt - norsk 

     17.30   Rosenkransandakt   

18.00   Kveldsmesse  

Søndag   08/3    10.00   Høymesse, 3. søndag i fasten 

                                            13.00   Vietnamesisk messe 

     16.00   Polskmesse i Sarpsborg 

                                            18.00   Kveldsmesse 

 

Pavens bønneintensjoner for mars 2015                 
Generell intensjon: At de som driver vitenskapelig forskning, vil stå til  

                                 tjeneste for helhetlig menneskelig velferd. 

Misjonsintensjon: At kvinners enestående bidrag til Kirkens liv alltid må 

                               bli anerkjent. 



 

Forbønner 

Celebranten 

Kjære kristne! Ved forklarelsen fikk Peter, Jakob og Johannes en 

forutanelse om hvem Jesus var, og om den oppstandelse og 

herlighet som ventet etter hans lidelse og død.  La oss be: 

 

- For alle som forkynner budskapet om Abrahams offer og om 

Guds kjære Sønns offerdød, at de må få frem hvor dyrt vår 

frelse har kostet. Vi ber deg. 

  

- For kunstnere, artister og andre som vil skape glede og 

adspredelse i en tung hverdag, at deres virke må gjenspeile 

gledeshåpet i Gud. Vi ber deg. 

 

- For dem som er nedtrykt av sorger og vanskeligheter, at de 

må finne bedre hjelp enn flukt fra problemene sine. 

Vi ber deg. 
 

- For oss når vi har fått oppleve en himmelsk stråle, at vi ikke 

må glemme vårt kall i denne verden. 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, la dem finne tilgivelse og fred, og få del 

i himmelens gleder sammen med alle dine hellige. Vi ber 

deg. 

 

Celebranten   
Allmektige Gud, himmelske Far, du som forklaret Jesus som din 

egen kjære sønn, gi oss å sette all vår lit til ham og hans fullkomne 

offer på Golgata for vår frelse. Han som lever og råder fra evighet 



til evighet.  Amen.
 

                       Kunngjøringer 
    

Kollektene siste uke var kr. 6.669,00.  Votivlys kr. 168,00. Hjertelig 

     takk. 

-    Under fastetiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv time før  

     høymessen og kveldsmessen på søndager. 
 

 Det blir kateketundervisning for barn og ungdom lørdag 7. mars 2015 

kl. 9.45 i menighetshuset. 

 St. Josephsøstrenes medvandrergruppe møtes i menighetslokalet, St. 

Josephsalen tirsdag 3.mars kl. 17.30 

 Konfirmantundervisning torsdag 5. mars kl. 18.00.   

 Fredrikstad Kristne Råd arrangerer samling i St. Birgittas 

menighetslokale 8. mars kl 19.00. Se plakat i våpenhuset og 

menighetslokalet. 

 

 Pave Frans' budskap til fastetiden på norsk og biskop Bernt Eidsvigs 

fastemandat på norsk, ligger i våpenhuset. 
 

 Caritas Fasteaksjonen 2015 setter fokus på Skaperverket: Vår gave, 

vårt ansvar! Støtt Fasteaksjonen ved å gi et bidrag. Fastebøsser ligger 

bak i kirken.  Ministrantene vil stå ved utgangen med bøsser til 

fasteaksjonen.   

 De som er blitt registrert mellom 2010 og 2014, må bekrefte eller 

avkrefte at de vil stå som medlemmer av Den Katolske Kirke. Skjema 

på flere forskjellige språk ligger i våpenhuset. Vennligst fyll ut og legg 

den i urnen, lever til pater eller menighetskontoret eller send det til 

bispedømmet.  Det er viktig at alle registrerer seg.  

 

 Bispevisitas i St. Birgitta menighet er lørdag den14. mars 2015.  

Biskopen vil ha møte med Menighetsrådet, finansrådet, kateketene og 

sogneadministrator. 

  Lørdag14. mars kl. 11.00 ferier Biskop Bernt Eidsvig pontifikalmesse i 

forbindelse med vår kirkebyggs 25års jubileum. Alle er hjertelig 

velkomne. 
 



          Riktig god søndag! Velkommen til kirkekaffe!   


