
 

 

Søndagsbrev 24. september 2017, St. Birgitta menighet. 
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OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD  ●  St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  

Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad  

                   Mobiltelefon: 414 68 740,  E-post: jagath.gunapala@katolsk.no 

Pisarek, Piotr Sylwester O.M.I., sogneprest for Askim og Moss 

                    Mobiltelefon: 901 29 621,  E-post: ppisarek@online.no 

Kunkel, Roman O.M.I., sogneprest for Halden, polsk sjelesorg i Østfold 

                     Mobiltelefon: 414 62 722, 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. 
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25. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A 
Caritas-søndag 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 636 (ny), 573 gml.)) 

 

 Inngang   Til himlene rekker din miskunnhet    290 

 Messe XIII   Norsk messe     13 

 Første lesning:   Jess 55, 6 – 9  

 Salme145 Omkved                                    Herren er nær den som roper, 

  som ærlig kaller på ham. 
   

 Annen lesning:    Fil 1, 20c – 24. 27a  

 Evangelium:   Matt 20, 1 – 16a  

 Offertorium:   Vi synger med Maria    748 

 Kommunion:   Del ditt brød    785                                                                     

 Avslutning:   Noen må våke    441 

 

Messetider 

 Onsdag  27/9   18.00  Kveldsmesse                                                                                                                         

 Torsdag    28/9 18.00  Kveldsmesse og sakramentsandakt.                                                                                                                                                                      

 Fredag  29/9   11.00   Formiddagsmesse - med kirkekaffe.  De 

hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael 

 Lørdag  30/9  

 

17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse  

 Søndag  1/10 

  
  10.00 

  16.00 

  18.00 

 Høymesse. 26. alm. søndag  

 Polsk messe 

 Kveldsmesse 

  
  Pavens bønneintensjoner for september 2017  

                                 

     Menigheter 

At våre menigheter, med misjonens ånd som drivkraft, må være 

steder hvor troen formidles og hvor nestekjærligheten er synlig. 

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


  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne! Gud miskunner seg over hvem han vil, uten først å 

spørre etter fortjeneste.  La oss vende oss til ham i bønn:  

• For alle som forkynner Evangeliet, at de må nå ut med budskapet 

om at Gud i sin miskunn vil motta hvert menneske.  Vi ber deg… 

 

• For politikerne og dommerne i samfunnet vårt, at de må fatte 

rettferdige og rimelige avgjørelser og ikke glemme den 

guddommelige barmhjertighet.  Vi ber deg… 

 

• For folk som lider under arbeidsledighet, at de må søke og få seg 

et meningsfylt arbeid som kan gi dem livsgrunnlag ved en verdig 

inntekt. Vi ber deg… 

• For oss som her arbeider på Guds vinmark, om troskap, 

takknemlighet og barmhjertighet.  Vi ber deg...   

 

• Vi ber for alle frivillige og ansatte i Caritas, både i våre menigheter, i 

Norge og i verden. Måtte de, i Deg, finne den styrke de trenger for 

utrettelig å arbeide for rettferdighet. Gi de å glede seg over den 

lidelse de bekjemper og håp om en dag å få leve i en verden uten 

fattigdom og sult.  Vi ber deg… 

 

• Vi ber for oss selv, at vi må få styrke, til ikke bare å si hva som skal 

gjøres, men til å kjempe for at siste skal bli de første. Vi ber deg… 

•  For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å 

styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg… 
   

•  For alle våre avdøde, især Inger Sand, at du åpenbarer din miskunn 

og gir dem en evige glede i himmelen. Vi ber deg… 

 

Celebranten:  

Himmelske Far, likesom himmelen er høyere enn jorden, så er dine 

tanker og veier høyere enn våre.  Vi søker deg mens du er å finne, og 

kaller på deg mens du er nær.  Ved Kristus, vår Herre. Amen.

 



 Kunngjøringer    

 

• Kollektene siste uke kr. 5.742,00.  Votivlys kr. 297,00. Hjertelig 

takk! 

 

• I dag er det Caritas-søndag.  Kollektene denne helgen går til 

Caritas.   Det er utvidet kirkekaffe med Caritas-suppe.  Har du 

ikke mulighet til å bidra til kollekten, kan du likevel gi ditt bidrag! 

SMS: send FOOD til 2169 (200,-), VIPPS: 12135 merket FOOD,  

Caritas Norge gavekonto: 8200.01.93433. 

• Inger Sand døde onsdag 20. september.  Hun blir begravet herfra 

torsdag 28. september kl. 11.00.  Menigheten kondolerer. 

• Pater Jagath er på prestemøte mandag 2. oktober til og med 

torsdag 5. oktober. 

 

• Norges Unge Katolikker (NUK) arrangerer Adventsaksjonshelg 

den 20.- 22. oktober på Mariaholm, Spydeberg. For påmelding, 

vennligst kontakt menighetssekretær. Folder i våpenhuset. 

 

• Oktober er rosenkransmåned som er spesielt dedikert til Maria, 

Guds Mor. Vi har rosenkransandakt fra mandag til og med lørdag 

på forskjellige språk. 

• Informator Katolicki nr. 3 2017 – ligger i våpenhuset.  Informator 

Katolicki, numer 3/2017 – lezy w przedsionku kosciola. 

     

• Afrikansk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  

Filippinsk gruppe som har ansvaret for kirkekaffe neste søndag. 
                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Riktig god søndag! Velkommen til kirkekaffe!   


