
 

Søndagsbrev 22. april 2018, St. Birgitta menighet. 

Kallssøndag -Den gode hyrdes søndag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

VIPPS: #514275 

 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

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

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 
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4. søndag i påsketiden, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 381 (ny), 274 (gml.)) 

 

 Inngang:   Krist stod opp av døde  491 

 Messe: XIII   Norsk messe    13 

 Første lesning:   Apg. 4, 8 – 12,   

 Salme 118 Omkved:            Stenen bygningsmennene vraket, 

 er blitt til hovedhjørnestenen. 
 168 

 Annen lesning:    1 Joh 3, 1 - 2  

 Evangelium:   Joh 10, 11 - 18  

 Offertorium:  Høylovet Jesus Kristus   336 

 Kommunion:    Vårt alterbord er dekket   749             

 Avslutning:   Deg være ære   493 

 

Messetider 

 

 Onsdag  25/4  18.00  Kveldsmesse  

 Torsdag    26/4  18.00  Kveldsmesse og Sakramentsandakt 

 Fredag  27/4  11.00  Formiddagsmesse med kirkekaffe 

 Lørdag  28/4  12.00 

17.30 

18.00 

 Fermingsmesse 

 Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse 

 Søndag  29/4 

 

 10.00 

  18.00 

 Høymesse. 4. søndag i påsketiden 

  Kveldsmesse 
 

  Pavens bønneintensjoner for april 2018.                
 

 

For de som har ansvar for økonomiske anliggender 

At økonomer må ha mot til å forkaste ethvert ekskluderende 

økonomisk system og vite hvordan man åpner nye veier. 

 

      



Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne!  Jesus sa: ”Jeg er den gode Hyrde som setter livet mitt 

inn for fårene”.  La oss derfor på denne kallssøndag be for alle som 

han kaller til hyrdeoppdrag i Kirken:  

 

• For biskopene, prestene, diakonene og andre med ansvarsfulle 

oppdrag i Kirken, at de fylt av Ånden må bli mer og mer 

Kristus-lik. Vi ber deg… 

 

- For de borgerlige myndigheter, at de med evangeliet som 

eksempel må ivareta sitt gudgitte ansvar. Vi ber deg… 

 

- For alle som må sette sitt liv inn for Evangeliet, om hjelp og 

kraft fra ham som gav sitt liv for oss. Vi ber deg… 

 

- For det økumeniske forhold mellom Den katolske kirkes hyrder 

hos oss og deres kollegaer i andre kirker og samfunn, om 

fremtidig enhet i én hjord under den ene Hyrde. Vi ber deg… 

 

- Om at Kristus fortsatt må kalle unge menn blant oss til 

prestetjeneste for å ta del i hans hyrdegjerning, og at dette må 

bli lett for dem. Vi ber deg… 

 

- At kallet til oppbrudd fra den vanlige livsform for å vie seg helt 

til Gud som ordensfolk – nonner og munker, brødre og søstre – 

må være levende og fruktbringende også hos oss. Vi ber deg… 

 

- For alle våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din 

herlighet. Vi ber deg... 

 

 Celebranten:  
Himmelske Far, du som gjennom din Sønn har gjort at vi får 

kalles Guds barn.  Gi oss å leve som dine barn i én hjord. Ved 

ham, Kristus, vår Herre. Amen.  



Kunngjøringer 
 

• Kollektene siste uke kr. 5.319,00. Votivlys kr. 374,00.  Hjertelig 

takk! 

• Kollekten i dag går til St. Eystein presteseminar. 

 

• Caritas-gruppen møtes tirsdag 24. april kl. 18.00. 

 

• Konfirmantene har øvelse i kirken tirsdag 24. april kl. 18.00. 

 

• Konfirmasjon lørdag 28. april kl. 12.00 ved biskop Bernd Eidsvig. 

 

• Resultat av menighetsrådsvalget 2018: Valgte medlemmer:  Per 

Christian Solberg, Ray Pereira, Stephane Christopher Mukkaden, 

Elzbieta Hönl Hagen.  Varamedlemmer: Elisabet Margrete Lund 

Olsgård og Irene Loar Jensen.  I tillegg til disse valgte medlemmer 

har sognepresten utpekt Justyna Bizek og Mishgina Bahur 

Zemichael til menighetsrådet. Det nye menighetsrådet blir innsatt 

søndag 29. april kl. 10.00. 

 

• Nytt finansråd: Karoline Pham, István Tálos og Martin Freiberger.  

Det nye finansrådet blir innsatt samtidig med menighetsrådet. 

 

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

et sosialt treff i menighetslokalet. Neste gang: 27. april.  Alle som 

ønsker en matbit og prat er hjertelig velkomne. 

 

• Fredager kl. 18.00 er det AA-møte på polsk i St. Joseph-salen.  W 

piatki o godz. 18.00 w sali Sw. Jozefa odbywaja sie polskie 

spotkania grupy AA. 

 

• Nå er vi også på VIPPS.  Konto: # 514275. 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.    

Riktig god søndag!   Velkommen til kirkekaffe. 


