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13. alm. søndag, år A
(Søndagens liturgi i Messeboken side 532 (ny), 493gml.))

 Inngang   Guds menighet syng for vår skaper    291

 Messe XIII   Norsk messe     13

 Første lesning:   2 Kong 4, 8 – 11. 14 – 16a.

 Salme 89 Omkved                             Om Herrens nådegjerninger vil jeg 
synge til evig tid, fra slekt til slekt vil 
jeg prise ham.

  

 Annen lesning:      Rom 6, 3 – 4, 8 -11

 Evangelium:   Matt 10, 37 – 42

 Offertorium:   Guds Sønn steg ned å tjene    462

 Kommunion:    La oss vandre i lyset    741

 Avslutning:    Nu  lover Herrens navn    292

Messetider
 Onsdag  5/7   18.00  Kveldsmesse                                                

 Torsdag   6/7 18.00  Kveldsmesse  og  sakramentsandakt

 Fredag  7/7   11.00  Formiddagsmesse. 

 Lørdag  8/7 17.30
18.00

 Rosenkransandakt - norsk
 Kveldsmesse

 Søndag  9/7
 

  10.00
  13.00
  16.00
  16.00
  18.00

 Høymesse. 14. alm. Søndag.  
 Vietnamesisk messe - AVLYST
 Kaldeisk messe
 Polsk messe  i Sarpsborg
 Kveldsmesse

   Pavens bønneintensjoner for juli 201  7     

                                   Frafalne kristne

At våre brødre og søstre som har forvillet seg bort fra troen, på nytt må
oppdage Herrens barmhjertige nærhet og skjønnheten i det kristne liv,

gjennom våre bønner og vitnesbyrd om evangeliet.

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2013-04


  Forbønner

Celebranten:

Kjære brødre og søstre i Kristus! Alle vi som gjennom dåpen er 
oppreist med Kristus, utgjør en ny åndelig familie.  La oss be om 
nåde og hjelp til å leve med hverandre som gode mennesker av en 
familie: 

Om at de som deler troen og har mottatt dåpen, må forholde seg
slik til Kirkens hyrder at det dype troens fellesskap 
synliggjøres. Vi ber deg…

 At kristne statsledere i troen må se en særlig grunn til fred og 
sameksistens. Vi ber deg…

At forkynnelse og sakramentsdorvaltning, diakoni, solidaritet 
og lojalitet må holdes sammen.  Vi ber deg…

At (avlater og andre) nådemidler som gir håp om lønn, må 
forvaltes på fruktbringende vis i vår menighet.  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: 

Herre Gud, himmelske Far, du som har gitt oss våre jordiske 
mødre og fedre, gi oss også visshet om å tilhøre en åndelig 
familie, og gjør at vi sammen går inn i ditt rike. Ved ham, 
Kristus, vår Herre.  Amen. 



  Kunngjøringer   

 Kollektene siste uke  kr. 4.328,00.  Votivlys kr. 414,00. Hjertelig 
takk!

 Menighetskontoret vil være åpent torsdager og fredager i juli.

 Pater Jagath har ferie og fri fra mandag 17. juli til og med mandag
28. august.  Pater Roman Kunkel skal vikariere.
                                                                                                          

 Under pater Jagaths ferie og fri, vil det ikke være onsdagsmesser, 
fra  19. juli til og med 23. august.

 Det vil ikke være vietnamesisk  messe i juli.  Det vil ikke være 
filippinsk, engelsk eller fransk messe i juli og august.  Det vil ikke
være kaldeisk messe i august.

 Brev om katekese er sendt ut.  De som ikke har mottatt brev og 
har ungdom født i 2003 eller før og som skal konfirmeres i 2018
eller har barn født i 2009 eller før og som skal motta 
1.kommunion i 2018, bes ta kontakt med menighetssekretæren 
på tlf: 69 30 15 20 torsdag/fredag  kl. 10-16 eller e-post: 
fredrikstad@katolsk.no.

 Menigheten arrangerer pilegrimstur til Lisboa, Fátima og Santiago
de Compostela den 26. oktober til 1. november – 7 dager.   Fly t/r 
og buss med guide under oppholdet.  Interesserte bes kontakte 
pater Jagath snarest.  Bindende påmelding: 25. juli.

                                                                                                  
 

        
 

Riktig god søndag! Velkommen til kirkekaffe!  
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