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         6. søndag i det alm. kirkeår, år B
(Søndagens liturgi i Messeboken side 477 (ny), 452(gml.)

Inngang: Lover Herren!                          (287) 
Messe:    (13)
Første lesning: 3Mos 13, 1-2. 45-46
Salme 32. Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt.
Annen lesning: 1 Kor 10, 31- 11,1 
Evangelium: Mark 1, 40 - 45
Offertorium: Lov pris vår Gud  (322)
Kommunion: Kristus som deg selv       (786)
Avslutning: Store Gud                (281)

Messetider
Onsdag   18/2 18.00   Kveldsmesse. Askeonsdag.
Torsdag   19/2                 17.30   Korsveiandakt - polsk gruppe             
                                        18.00   Kveldsmesse og Sakramentsandakt    
Fredag  20/2  11.00   Formiddagsmesse 
                                       18.00   Korsveiandakt –irakisk gruppe
                                       19.00   Korsveiandakt -filippinsk gruppe
Lørdag   21/2         17.00   Korsveiandakt - norsk
                                       17.30   Rosenkransandakt  

18.00   Kveldsmesse 
Søndag   22/2 10.00   Høymesse, 1.søndag i fastetiden.

16.00   Engelsk messe
18.00   Kveldsmesse                             

Mandag   23/2 18.00 Korsveiandakt – afrikansk gruppe

Pavens bønneintensjoner for februar 2015                

Generell intensjon: At de som sitter i fengsel, og særlig de unge, vil være i      
      stand til å gjenoppbygge verdige liv. 

Misjonsintensjon: At gifte som er separert, vil oppleve å bli inkludert og 
    støttet i det kristne fellesskapet



                        Forbønner
Celebranten:

Kjære  brødre  og  søstre!  Herren  Jesus  Kristus  som  renset  fra
spedalskhetens urenhet, kan også rense oss fra vår urenhet. La
oss be ham miskunne seg over oss – til nåde og hjelp for sjel og
legeme:

- For alle som forvalter sykesalvingens sakrament og som utfører annet
  omsorgsarbeid for de lidende, at de må nå frem med budskapet om Guds
  vilje til å helbrede. Vi ber deg. .

- Om visdom og forstand for helse personell og sjelesørgere i møte med
   sjelelig og legemlig sykdom og urenhet. Vi ber deg..

-  For de sjelelig og for de legemlig syke. Vi ber deg..

- For dem iblant oss som lider som følge av AIDS eller HIV-smette eller
  som følge av andre sykdommer som bringer sosial skam og utstøtelse.
  Vi ber deg..

-  For oss som tror på Kristus, at troen aldri må bli en tom teori, men at vi
   må leve den ut i kjærlighet. 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 våre avdøde, Gud gi dem evig hvile, og la det evige lys 
   skinne for dem.  Vi ber deg..  

Celebranten: 
Barmhjertige Gud, din Sønn gjorde den spedalske ren. Gi at Han må 
rense oss til sjel og legeme. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.



                          Kunngjøringer

 Kollektene siste uke var kr. 5.662,00.  Votivlys kr. 218,00. 
Hjertelig takk!

 NUKs påskeleir for konfirmanter fra søndag 9. mars - 5. april. Hvert år i 
den stille uke inviterer Norges Unge Katolikker til påskeleir. Leiruken er 
stappet med morsomt og lærerikt innhold –alt fra kostymefester og rebusløp
til aktivitetsgrupper og temaøkter. Ungdommene får en levende erfaring av 
påskens innhold gjennom liturgien, skriftemål, foredrag og dramatisering. 
Sammen med ungdommer fra hele landet kan du oppleve en påske du sent 
vil glemme!  Påmelding på www.NUK.no.  Se eget oppslag.

 Grenene fra fjorårets palmesøndag kan leveres i sakristiet slik at de kan bli 
brent til askeonsdag. Med askeonsdag går vi inn i fastetiden. Fasten er den 
tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven 
foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og 
abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til 
daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke 
eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de 
begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. 
Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og 
abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd. 

 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.

                                          

Riktig god søndag! Velkommen til kirkekaffe!

http://www.NUK.no/

