
 

Søndagsbrev 11. februar 2018, St. Birgitta menighet. 

 

 

 
 

 

 
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   

Prest: 69 30 15 22 

 

  Giro: 0530.22.52930 

 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

 

Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no. 

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 
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6. alm søndag i kirkeåret, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 477 (ny), 452 (gml.)) 

 Inngang   Lover Herren!   287 

 Messe XIII   Norsk messe     13 

 Første lesning:   3 Mos 13, 1 - 2. 45 - 46  

 Salme 32 Omkved             Salig den hvis synd er tilgitt.   

 Annen lesning:    1 Kor 10, 31 - 11,1  

 Evangelium:   Mark 1, 40 - 45  

 Offertorium:    Høylovet Jesus Kristus   336 

 Kommunion:     Kristus, som deg selv har givet   786         

 Avslutning:   Store Gud, vi lover deg   281 

Messetider 

 Onsdag  14/2  18.00    Kveldsmesse - ASKEONSDAG 

 Torsdag    15/2 18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt  

 Fredag  16/2  11.00 

 18.00 

 19.00 

 Formiddagsmesse  

 Korsveiandakt – Kaldeisk gruppe 

 Korsveiandakt – Polsk gruppe                                                                                                                         

 Lørdag  17/2  17.00 

17.30 

18.00 

 Korsveiandakt på norsk 

 Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse 

 Søndag  18/2 

 

 10.00 

 16.00           

 18.00 

 18.45    

 Høymesse. 1. søndag i fasten 

 Filippinsk messe  

 Kveldsmesse 

 Polsk messe 

 Mandag  19/2  18.00  Korsveiandakt - Afrikansk gruppe 

 Tirsdag   20/2  18.00  Korsveiandakt – Filippinsk gruppe 

 Onsdag  21/2  17.15  Korsveiandakt – Vietnamesisk gruppe 

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 brødre og søstre! Herren Jesus Kristus som renset fra 

spedalskhetens urenhet, kan også rense oss fra vår urenhet. La oss be 

ham miskunne seg over oss – til nåde og hjelp for sjel og legeme: 

 

- For alle som forvalter sykesalvingens sakrament og som utfører 

annet omsorgsarbeid for de lidende, at de må nå frem med budskapet 

om Guds vilje til å helbrede. Vi ber deg... 

 

- Om visdom og forstand for helse personell og sjelesørgere i møte 

med sjelelig og legemlig sykdom og urenhet. Vi ber deg... 

 

-  For de sjelelig og for de legemlig syke. Vi ber deg... 

 

- For dem iblant oss som lider som følge av AIDS eller HIV-smette 

eller som følge av andre sykdommer som bringer sosial skam og 

utstøtelse.  Vi ber deg... 

 

-  For oss som tror på Kristus, at troen aldri må bli en tom teori, men 

at vi må leve den ut i kjærlighet. 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:  
 

Barmhjertige Gud, din Sønn gjorde den spedalske ren. Gi at Han må 

rense oss til sjel og legeme. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen. 

 

 



Kunngjøringer    

• Kollektene siste uke innbrakte kr. 5.908,00. Votivlys kr. 193,00.  

Hjertelig takk! 
 

• Pater Jagath er bortreist fra søndag 4. februar til og med mandag 

19. februar.  Pater Roman Kunkel og pater Piotr Pisarek kan 

kontaktes ved behov. 

 

• Menighetens Caritas-gruppe møtes tirsdag 13. februar kl. 18.00. 

• Konfirmantundervisning torsdag 15. februar kl. 18.00. 

• Polsk retrett fredag 16. til og med søndag 18. februar. Norsk retrett 

lørdag 10. til og med søndag 11. mars. 

 

• Grenene fra fjorårets palmesøndag kan leveres i sakristiet innen 11.  

februar, slik at de kan bli brent til askeonsdag, som er onsdag 14. februar. 

 

• 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.  
 

• Caritas gruppa i menigheten har startet med besøk av jubilanter. Vi ber 

syke/pårørende og ensomme om å ta kontakt hvis ønskelig med 

besøk/samtale.  Info om kontaktpersoner i Caritas finnes på plakater i 

våpenhuset og menighetslokalet. 

 

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

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

 

• Biskopens hyrdebrev om hellighetens år, ligger i våpenhuset. 

 

• Tirsdagsforum i Greåker Kirke tirsdag 13.02. kl. 19.00.  Hans Fredrik 

Dahl: Fra ateistisk marxist til praktiserende katolikk.  Veien til tro.   

Enkel bevertning. Kollekt. Velkommen.   

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

Polsk gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.    
       

Riktig god søndag!   Velkommen til kirkekaffe. 


