
Søndagsbrev 19. mars 2017, 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

  Giro: 0530.22.52930

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

Facebook: St. Birgitta Katolske Kirke

http://fredrikstad.katolsk.no/
mailto:fredrikstad@katolsk.no
mailto:kunkelomi@gmail.com
mailto:ppisarek@online.no
mailto:jagath.gunapala@katolsk.no


 3. søndag i fasten, år A.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 185 (ny), 132(gml.))

 Inngang:  Til himlene rekker din miskunnhet     290

 Messe XIV  Norsk messe       14

 Første lesning:  2 Mos 17, 3-7
 Salme 95 omkved:     Lytt til Herrens røst i dag. 

      Forherd ikke deres hjerter.
       

 Annen lesning:       Rom 5, 1-2.5-8
 Evangelium:  Joh 4, 5 - 42
 Offertorium:  Ingen vinner frem                           437

 Kommunion:   Del ditt brød    785

 Avslutning:  Jeg er i Herrens hender    713

      
Messetider

 Mandag  20/3 
 NB!!

 18.00
 18.00

 Korsveiandakt.  Afrikansk gruppe. AVLYST.
 Den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom.  Høytid

 Tirsdag  21/3  18.00  Korsveiandakt. Kaldeisk gruppe

 Onsdag  22/3  17.15 
 18.00

 Korsveiandakt. Vietnamesisk gruppe 
 Kveldsmesse.                                                              

 Torsdag  23/3 18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt.  

 Fredag  24/3  11.00
 18.00
 19.00

 Formiddagsmesse  
 Korsveiandakt. Filippinsk gruppe
 Korsveiandakt. Polsk gruppe

 Lørdag
 

 25/3
      

17.00
17.30
18.00

 Korsveiandakt. Norsk.
 Rosenkransandakt
 Kveldsmesse.  Herrens bebudelse.

 Søndag
 

 26/3
 
 

 10.00
 16.00
 18.00 

 Høymesse. 4. søndag i fasten.
 Engelsk messe
 Kveldsmesse

Pavens bønneintensjoner for mars 2017.    

Bistand til forfulgte kristne

At forfulgte kristne må bistås med hele Kirkens bønner og materielle hjelp.



 Forbønner
Celebranten:

Kjære kristne!  Da Jesus ba om litt å  drikke, ville han selv gi det  
vann som veller frem i det indre som i det indre som en evig 
livgivende kilde.  La oss be om troens liv for alle døpte:

 Om at Kirken fortsatt må formidle troens gave til dem som i 
dåpen har fått del i det nye liv.  Vi ber deg...

 At det liv som gis ved sakramentene, også for folk i 
samfunnsmessige verv må føre til syndserkjennelse, bot og 
omvendelse.  Vi ber deg...

 For dem som føler seg utstøtt av samfunnet som følge av eget   
liv og egen livsførsel, at de hos Kristus og i Kirken må finne 
troens liv.  Vi ber deg...

 At vi i likhet med  den samaritanske kvinne må bringe videre 
vitnesbyrdet om den tro vi har fått motta i møte med Jesus 
Kristus. Vi ber deg...

 For dem som har det vondt, at Kristi kjærlighet må gi dem 
fremtidshåp. Vi ber deg... 

 For Guds folk på dette sted, at det må vise kristen kjærlighet 
mot de fremmede som søker hit.  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, i sær Astri Borg Müller, Gud gi dem evig 
hvile, og la det evige lys skinne for dem.  Vi ber deg...  

Celebranten:                                                                  
Barmhjertige Gud, du som alt i ørkenen slukket folkets tørst ved 
strømmende vann fra klippen, vi ber deg, gi også troens liv til oss, 
dine døpte barn.  Ved  Kristus, vår Herre.  Amen.



                     Kunngjøringer   

 Kollektene i sist uke kr. 6.887,00. Votivlys kr. 697,00. Hjertelig 
takk!

 Under fastetiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv time 
før høymessen og kveldsmessen på søndager.

 Korøvelse mandager kl. 19.00.  Alle nye stemmer er velkommen! 

 Menighetsrådsmøte tirsdag 21. mars kl. 18.00.

 Kateketmøte onsdag 22. mars kl. 18.30.

 Foreldremøte for konfirmanter fredag 24. mars kl. 18.30.

 Obligatorisk konfirmanthelg for 8.klasse og konfirmanter 24.- 26. 
mars.  Oppmøte kl. 18.00.

 Konfirmantene vil selge kaffe, vafler og kaker i søndagens 
kirkekaffe (26.mars)  til inntekt for fasteaksjonen.

 Caritas Fasteaksjonen 2017 setter fokus på Rett til mat, rett til 
utvikling. Støtt Fasteaksjonen ved å gi et bidrag. Fastebøsser 
ligger bak i kirken. Ministrantene vil stå ved utgangen med 
bøsser til fasteaksjonen. 

 Livsvernseminar 2017.  Tema:  «Når loven hindrer aktivt 
livsvern» .  Lørdag 25. mars kl. 10-15 i Akersv. 16B i Oslo.  
Påmelding.  Se oppslag i våpenhuset. 

  Det er ledig innendørs garasjeplass i menigheten. Kontakt 
menighetssekretær.                                                                                      

 God søndag! Velkommen til kirkekaffe!
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