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1. søndag i fasten, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 170 (ny), 120 (gml.)) 

 Inngang:   Se, vi går opp til Jerusalem   439 

 Asperges:      23 

 Messe: XIII   Norsk messe     13 

 Første lesning:   1 Mos 9, 8-15.  

 Salme 25 Omkved:            Herre, alle dine stier er troskap og   

miskunn, for dem som holder din pakt 
  

 Annen lesning:    1 Peter 3, 18-22  

 Evangelium:   Mark 1, 12-15  

 Offertorium:    Ingen vinner frem   437 

 Kommunion:     Noen må våke   441         

 Avslutning:   Herre, som skapte   294 

Messetider 

 Mandag  19/2  18.00  Korsveiandakt - Afrikansk gruppe 

 Tirsdag   20/2  18.00  Korsveiandakt – Filippinsk gruppe 

 Onsdag  21/2  17.15 

 18.00   

 Korsveiandakt – Vietnamesisk gruppe 

 Kveldsmesse 

 Torsdag    22/2 18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt.  

 Den Hellige apostelen Peters stol. 

 Fredag  23/2  11.00 

 18.00 

 19.00 

 Formiddagsmesse  

 Korsveiandakt – Kaldeisk gruppe 

 Korsveiandakt – Polsk gruppe                                                                                                                         

 Lørdag  24/2  17.00 

17.30 

18.00 

 Korsveiandakt på norsk 

 Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse 

 Søndag  25/2 

 

 10.00 

 16.00           

 18.00 

 Høymesse. 2. søndag i fasten 

 Engelsk messe  

 Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for februar 2018             
Si «nei» til korrupsjon                                                                           

At de som har materiell, politisk eller åndelig makt må motstå enhver 

fristelse til korrupsjon. 



       Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne! Etter sin dåp tilbragte Jesus 40 dager blant de ville dyr i 

ørkenen der han ble fristet av Satan.  La oss i tillit til ham og hans 

kjennskap til våre utfordringer be for alle døpte: 

 

- Om at Kirken må få hjelp til å forkynne dåpens frelse slik at de  

  døpte under fristelser og vanskeligheter holder fast ved den nåde 

  de mottok gjennom vannet. Vi ber deg... 

 

- For dem som har makt og myndighet i denne verden, at de lik 

englene og de   himmelske ”myndigheter” og ”krefter” må 

underkaste seg Kristus som endog har beseiret Satans makt.  Vi ber 

deg... 

 

- For tjenesteånd i løpet av denne fastetiden: at vi kan hjelpe andre 

og være redskaper for Guds kjærlighet og medfølelse. Vi ber deg... 

 

- For vår menighet at vi aldri må lukke oss for Guds tale. Vi ber 

deg... 

 

- Om at regnbuen må fylle oss med tillit til Gud slik at vi vender 

  om og tror på Evangeliet. 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:  
 

Himmelske Far, du som lot englene gå din Sønn til hånde da han ble 

fristet av Satan, hjelp også oss når vi blir fristet.  Ved ham, Kristus, 

vår Herre. Amen.

 

 



Kunngjøringer    

• Kollektene siste uke innbrakte kr. 7.704,00. Votivlys kr. 278,00.  Hjertelig 

takk! 

• Under fastetiden, fra søndag 25. februar vil pater Jagath sitte i skriftestolen 

en halv time før høymessen på søndager. 

• Vinterferiesamling for katekesebarn er avlyst pga av for liten påmelding. 

 

• Caritas Fasteaksjonen 2018 setter fokus på å sikre mat til de som sulter 

på grunn av klimaendringer. Du kan støtte fasteaksjonen ved å gi ditt 

bidrag til Caritas, kontonummer 8200.01.93433, eller SMS Nullsult til 

2160 (200 kr) eller Vipps 12135, merk betalingen Nullsult. Støtt 

Fasteaksjonen ved å gi et bidrag. Fastebøsser ligger bak i kirken. 

Ministrantene vil stå ved utgangen med bøsser til fasteaksjonen.  

  

• Det blir valg av nytt menighetsråd søndag 15. april 2018. Frist for å 

innlevere forslag på kandidater er forlenget til søndag 18. februar 2018.  

Se nærmere orientering på oppslagstavlene! Stemmesedler i kirken.  

 

• Eldre, syke og ensomme som ønsker besøk av, eller samtale med et 

medlem av Caritas gruppa, finner kontaktinfo på plakater i våpenhuset og 

menighetslokalet. 

• Hver siste fredag i måneden kl.12.00 organiserer Caritas gruppa et sosialt 

treff i menighetslokalet. Aktuelle datoer: 23. februar, 23.mars (flyttet pga 

påske), 27.april og 25.mai. Alle som ønsker en matbit og prat er hjertelig 

velkomne. 

 

• Biskopens hyrdebrev om Hellighetens år, ligger i våpenhuset. 

• Biskop Bernt Eidsvigs og pave Frans' budskap til fastetiden på norsk, 

samt biskop Bernt Eidsvigs fastemandat på norsk ligger i våpenhuset. 

• Norsk retrett lørdag 10. og søndag 11. mars. 

• Katolsk Forum - torsdag 22. mars kl. 19.00. Tema: Kristen vekst i 

medgang og motgang. Foredrag ved Ragnhild Helena Aadland.  

 

• I bokskapet har vi fått inn katolske almanakker for 2018, kr. 175,00.  

SEGL 2017, kr. 298,00.  Bokskapet er åpent etter høymessen søndager. 

• Kaldeisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  Vietnamesisk 

gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.    
       

Riktig god søndag!   Velkommen til kirkekaffe. 


