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10. alm. søndag i kirkeåret, år C
(Søndagens liturgi i Messeboken side 512 (ny), 478 (gml.)

 Inngang:  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud.   290

 Messe:                    13

 Første lesning:  1 Kong 17, 17-24

 Salme 30 omkved  Jeg opphøyer deg, for du berget meg.         

 Annen lesning:        Gal 1, 11-19

 Alleluia   229

 Evangelium:  Luk 7, 11 – 17

 Offertorium:  Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære   658

 Kommunion:  Confitemini Domino                     753

 Avslutning:            Nu la oss takke Gud   304
Postludium: J. S. Bach (1685-1750) Von Gott will ich nicht lassen BWV 658 

Messetider
 Mandag   6/6   18.00  Jesu Hjerteandakt. Kaldeisk gruppe

 Tirsdag   7/6   18.00   Jesu Hjerteandakt. Filippinsk gruppe

 Onsdag   8/6   17.15
  18.00
  18.30 

  Jesu Hjerteandakt. Vietnamesisk
  Kveldsmesse 
  Jesu Hjerteandakt. Polsk

 Torsdag   9/6 18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt 

  Fredag  10/6   11.00  Formiddagsmesse

 Lørdag  116  17.30
18.00
19.00

  Rosenkransandakt. Norsk
  Kveldsmesse
  Fransk messe

 Søndag  12/6
     

  10.00
  13.00
  16.00
  18.00  

 Høymesse. 11 alm. søndag
 Vietnamesisk messe
 Polsk messe i St. Birgitta, IKKE Sarpsborg.
 Kveldsmesse

Pavens bønneintensjoner for juni 2016 

Generell intensjon:  Menneskelig solidaritet
At aldrende, marginaliserte, og de som ikke har noen, må finne anledninger til 
møter og samhørighet – selv innenfor verdens enorme byer.

Misjonsintensjon:  Seminarister og noviser
At seminarister og alle som trer inn i vigslet liv, må ha veiledere som setter 
evangeliets glede ut i livet og som med visdom forbereder dem på deres oppdrag.

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2013-06


    Forbønner

Celebranten:

Kjære kristne! Når døden har innhentet oss, finnes det ikke mer noe 
menneskelig håp; men også da gir Gud trøst og håp. La oss derfor 
vende oss til ham i bønn: 

- Om at Kirken, liksom Kristus selv, må være med på å spre ekte 
håp og trøst – selv hvor døden har rammet oss. Vi ber deg…

-  For alle som arbeider blant mennesker rammet av dødens sorg 
og smerte, at de må opptre med ekte respekt, medfølelse og 
omsorg. Vi ber deg…

- For dem som sørger og har det vanskelige fordi de har mistet 
ektefelle eller barn, om hjelp og håp. Vi ber deg…

- For de døende og etterlatte hos oss, at de fra oss må oppleve god
omsorg og hjelp. 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...  

- Gi alle våre avdøde del i ditt rike så de kan prise deg i evighet. 
Vi ber deg…

Celebranten: 

Barmhjertige Gud, du som er vår trøster og Far, se i nåde til dem som
er døde den siste uke, og til deres etterlatte. Ved Kristus, vår Herre. 
Amen. 



Kunngjøringer       
                          

 Kollektene i siste uke kr. 5.091,00. Votivlys kr. 310,00.  Ekstrakollekt til 
polsk familie ble kr. 2.313,00.  Hjertelig takk!

 I juni måned skal vi begynne med Jesu Hjerteandakt.  Mandager kl. 18.00 
ved kaldeisk gruppe.  Tirsdager kl. 18.00 ved filippinsk gruppe.  Onsdag 
kl. 17.15 ved vietnamesisk gruppe og kl. 18.30 ved polsk gruppe.  Andre 
grupper kan avtale med pater.

 Ministrantgruppen har sommeravslutning mandag 6. juni kl. 17.00.

 Med støtte av den lokale Caritas gruppen etableres det i menigheten en 
samtalegruppe for personer med rusproblemer.  Første møte blir tirsdag 14.
juni kl. 20.00 i peisestuen i menighetshuset.  Alle interesserte er 
velkommen. 

 Filippinsk gruppe feirer sin nasjonaldag med messe søndag 19. juni. 
Messen blir kl. 15.00, ikke kl. 16.00.  Alle er hjertelig velkommen.

 Søndag 26. juni er høymessen kl. 10.00, kaldeisk messe kl. 13.00 og 
engelsk messe kl. 16.00 avlyste.  Kveldsmesse kl. 18.00 som vanlig.

 Søndag den 26. Juni kl. 13.00 feierer St. Birgitta  menighet 
friluftsgudstjeneste i St. Niklas kirkeruin på Borgarsyssel museum i 
Sarpsborg.  Høymessen leses til ære for byens grunnlegger, hl. Olav og i 
anledning Sarpsborg bys 1000 års jubileum.  Vår biskop Bernt Eidsvig  
Can. Reg. celebrerer  pontificalmessen.  For mer informasjon, se eget 
oppslag.

                                                    

God søndag! Velkommen til kirkekaffe!
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