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 4. søndag i fasten, år A.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 197 (ny), 142(gml.))

 Inngang:  Syng i stille morgonstunder    693

 Messe XIII  Norsk messe      13

 Første lesning:  1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
 Salme 23 omkved:     Herren skal være deres hyrde 

     og føre dem til livets kilde.                  
   102 

 Annen lesning:       Ef 5, 8-14
 Evangelium:  Joh 9,1-41 
 Offertorium:  Andaktsfullt jeg deg tilbeder                  461

 Kommunion:  La oss vandre i lyset    741

 Avslutning:  O nådens stol og sete    433
      

Messetider

 Mandag  27/3  18.00  Korsveiandakt.  Afrikansk gruppe. 

 Tirsdag  28/3  18.00  Korsveiandakt. Kaldeisk gruppe

 Onsdag  29/3  17.15 
 18.00

 Korsveiandakt. Vietnamesisk gruppe 
 Kveldsmesse.   -  AVLYST                                         

 Torsdag  30/3 18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt.  

 Fredag  31/3  11.00
 18.00
 19.00

 Formiddagsmesse  - AVLYST
 Korsveiandakt. Filippinsk gruppe
 Korsveiandakt. Polsk gruppe

 Lørdag
 

 1/4
      

15.00
17.00
17.30
18.00

 Fransk messe
 Korsveiandakt. Norsk.
 Rosenkransandakt
 Kveldsmesse.  

 Søndag
 

 2/4
 
 

 10.00
 16.00
 18.00 

 Høymesse. 5. søndag i fasten.
 Polsk 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!  I synd er vi født, og som blinde i forhold til Gud; men
gjennom Evangeliet om Kristus og ved dåpen til ham blir vi opplyst. 
La oss be om opplysning:

 For alt Guds folk som er blitt helliget gjennom troen og dåpen,  
at det ikke igjen må miste Guds vei av syne.  Vi ber deg...

 For dem som har ansvar for å opprettholde et godt og stabilt 
samfunn, at de ikke må skygge for det guddommelige lys.
Vi ber deg...

 For alle som lider som følge av medfødt åndelig blindhet, at de 
gjennom lyset fra Kristus må bli helbredet.  Vi ber deg...

 For oss i vårt oppdrag med å bære vitnesbyrdet om Kristus, at 
vårt liv må svare til våre ord, og at våre ord må være sanne. Vi 
ber deg...

 For våre familier.  Hjelp oss med vår kjærlighet til hverandre. 
Støtt oss under våre gode og vonde dager.  Vi ber deg...

 For vår menighetens familier.  Måtte våre felles opplevelser av 
Eukaristien bringe oss sammen som Kristi fellesskap.  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: 

Lysenes Gud, du som vil opplyse hvert menneske, gi at ditt lys må 
trenge stadig dypere inn i oss. Ved  Kristus, vår Herre.  Amen.



                     Kunngjøringer  
 

 Kollektene i sist uke kr. 4.575,00. Votivlys kr. 397,00. 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! 

 Pater Jagath er bortreist fra mandag 27. mars til og med fredag 31. 
mars.  Messene onsdag og fredag er avlyste.

 Konfirmantundervisning torsdag 30. mars kl. 18.00.

 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. 

  Det er ledig innendørs garasjeplass i menigheten. Kontakt 
menighetssekretær.    
                                                                                                              

God søndag! Velkommen til kirkekaffe!


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

