
Søndagsbrev 21. august 2016, 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: 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 - ferie og fri til 19. september.

  Giro: 0530.22.52930
Giro: 6105.05.58176

E-post: fredrikstad@katolsk.no
Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no.

Facebook: St. Birgitta Katolske Kirke
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21. alm. søndag i kirkeåret, år C.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 607 (ny), 551 (gml.)

 Inngang:  Opna deg, hjarte!  682

 Messe:  Norsk messe    14

 Første lesning:  Jes 66, 18-21

 Salme 117omkved  Gå ut og forkynn Evangeliet verden over.  

 Annen lesning:       Hebr 12, 5-7.11-13

 Evangelium:  Luk 13, 22-30

 Offertorium:  Å, for djup i Jesu kjærleik!  342

 Kommunion:  Ubi caritas  448

 Avslutning:   I Kristus svinner Øst og Vest   537

Messetider

 Onsdag  24/8   18.00  Kveldsmesse. AVLYST                                         

 Torsdag  25/8 18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt 

 Fredag  26/8   11.00  Formiddagsmesse

 Lørdag  27/8 11.00
17.30
18.00

  Katekesemesse
  Rosenkransandakt. Norsk
  Kveldsmesse 

 Søndag  28/8
 

  10.00
  13.00
  16.00
  18.00 

  Høymesse, 22. Alm. Søndag i kirkeåret 
  Kaldeisk messe
  Engelsk messe. AVLYST
  Kveldsmesse

P  avens bønneintensjoner for august 2016 

Generell intensjon:  Idrett
At idrett må være en anledning til fredelige møter mellom folkegrupper, og at 
den må bidra til fred i verden.

Misjonsintensjon:   Sette evangeliet ut i livet. 
At kristne må sette evangeliet ut i livet og bære vitnesbyrd om tro, ærlighet og
nestekjærlighet. 

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


    Forbønner

Celebranten:

Kjære kristne! «Folk skal komme fra øst og fra vest, fra nord og fra

syd, og sette seg til bords i Guds rike.»  La oss be Herren lukke opp 

sitt rike for oss: 

- For alle som kaller seg kristne, at de må kjempe for å komme
   gjennom den trange port. Vi ber deg…

- For folk i alle verdensdeler, kulturer og religioner som søker Gud,   
himmelens og jordens Herre, at må bidra til å foredle eget samfunn
og verdenssamfunnet. Vi ber deg…

- For alle som lider under tukt og avstraffelse, at de må lede til god
  fred med Gud og medmennesker. Vi ber deg…

- For våre jødiske brødre og søstre - Abrahams, Isaks og Jacobs         
etterkommere - at de må komme stadig nærmere sin og profetenes 
Gud.  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: 

Allmektige, evige Gud, du som vil at alle skal komme til ditt hellige 
fjell, gi at vi sammen som et hellig troens folk og i renhet må bære 
frem offergaver for deg.  Ved Kristus, vår Herre.  Amen



Kunngjøringer       
                          

 Kollekt sist uke kr. 5.202,00. Votivlys kr. 218.00. Hjertelig takk!

 Menighetsrådsmøte tirsdag 23. august kl. 18.00.

 Kateketmøte onsdag 24. august kl. 18.30.

 Lørdag 27. august kl. 9.45 starter katekeseundervisningen opp igjen etter 
sommerferien.  Velkommen til et nytt skoleår!

 Brev om katekeseundervisning er sendt ut.  Kopier ligger i våpenhuset.

 Foreldremøte for foreldre til 1. kommunionsbarn 27. august kl. 13.00 etter 
undervisningen.               

 Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre  fredag 2. september 
kl.18.00.  Første konfirmantundervisning 8. september kl. 18.00.

 Pater Jagath har ferie og fri fra fredag 15. juli til mandag 19.september.  
Pater Roman Kunkel og pater Piotr Pisarek skal vikariere.
                                                                                                                        

 Under pater Jagaths ferie og fri, vil det ikke være onsdagsmesser, fra 20. 
juli til og med 14. september.

 Menigheten har fått facebook-side: 
Adressen er : St. Birgitta katolske kirke.

                                                    

God søndag! Velkommen til kirkekaffe!
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