Søndagsbrev 10. mars 2019, St. Birgitta menighet.
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1. søndag i fastetiden, år C
(Søndagens liturgi i Messeboken side 172 (ny), 117 (gml.))
Inngang:

Se, vi går opp til Jerusalem

Messe:

Norsk messe

Første lesning:

5 Mos 26, 4 – 10

Salme 91 omkved Herre, vær meg nær i min nød og trengsel

439
14
84

Annen lesning:

Rom 10, 8 – 13

Evangelium:

Luk 4, 1- 13

Offertorium:

Ingen vinner frem til evige ro

437

Kommunion:

Noen må våke i verdens natt.

441

Avslutning:

Hill deg, Frelser og forsoner!

425

Messetider
Mandag

11/3 18.00

Korsveiandakt – Filippinsk gruppe

Tirsdag

12/3 18.00

Korsveiandakt – Afrikansk gruppe

Onsdag

13/3 17.15
18.00
14/3 18.00

Korsveiandakt – Vietnamesisk gruppe
Kveldsmesse
Kveldsmesse og sakramentandakt

15/3 11.00
18.00
19.00
16/3 17.00
17.30
18.00

Formiddagsmesse
Korsveiandakt - Kaldeisk gruppe
Korsveiandakt – Polsk gruppe
Korsveiandakt - norsk
Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse

17/3 10.00
16.00
18.00

Høymesse. 2. søndag i fasten
Filippinsk messe
Kveldsmesse

Torsdag
Fredag

Lørdag

Søndag

Pavens bønneintensjoner for mars 2019
Evangelisering:
At kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt, føler at de er nær Kristus
og får rettighetene sine respektert.

Forbønner
Celebranten:

Kjære brødre og søstre i Kristus! I likhet med vår Herre kan også
vi bli fristet når vi gjennom faste og tilbaketrukkethet forbereder
oss til påskehøytiden. La oss be om hjelp til å stå Fristeren imot:
- Om at Kirken aldri må la seg friste av muligheter til makt i
stedet for et ydmykt forhold til Gud. Vi ber deg...
- For statsmaktene, at de ikke må la seg friste til urettmessig å
søke militær og økonomisk makt over andre. Vi ber deg...
- For alle som lider, at de ikke må la seg friste til å søke legedom
hos gudfientlige åndsmakter - og krefter. Vi ber deg...
- At vi må gi Gud den hyllest han tilkommer, og ikke fristes til å
gi den til noen andre. 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 hjalp vår Herre til å stå imot fristelsene
under hans vandring i ødemarken. Hjelp også oss når vi blir fristet
under vår vandring mot målet vårt i landet som flyter av melk og
honning. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene siste uke var kr. 6.638,00. Votivlys kr.317,00.
Hjertelig takk!
• Under fastetiden vil pater sitte i skriftestolen en halv time før
høymessen og kveldsmessen på søndager.
• I fastetiden vil det være korsveiandakter på flere språk. Se plakat.
• Caritas Fasteaksjonen 2019 setter fokus på Sult stjeler barns fremtid.
Støtt Fasteaksjonen ved å gi et bidrag. Fastebøsser ligger bak i kirken.
Ministrantene vil stå ved utgangen med bøsser til fasteaksjonen.

• Pave Frans' budskap til fastetiden på norsk, Biskop Eidsvigs
fastebudskap og fastemandat ligger i våpenhuset.

• Mandag 11. mars kl. 18.30 inviterer Caritas-gruppen til språk-café.
Bindende påmelding til Elzbieta Hagen, SMS til 907 19 460 innen søndag
kl. 18.00. Alle interesserte er hjertelig velkommen!
• The prayer group in English invites everybody to join us every second and
fourth Tuesday of the month at 18 o'clock. Next time on Tuesday 12th of
March. More information, contact coordinator Juliana Dourado
(juhdourado2@gmail.com).
• Menighetsrådet møtes tirsdag 12. Mars kl. 18.00.

• Menigheten arrangerer pilegrimstur til Italia 7. - 15. oktober.
Interesserte kan melde seg på e-post: fredrikstad@katolsk.no. Se
plakat.
• Katolske Forum torsdag 28. mars er utsatt pga sykdom.
• «Katolsk tro og liv.» Innføringskurs i troslæren for voksne i St.
Birgitta kirke. Ønsker du å vite mer, kontakt menighetskontoret,
telefon: 69 30 15 20. E-post: fredrikstad@katolsk.no
• Kaldeisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken. St.
Josephsøstrenes medvandrergruppe har ansvaret for kirkekaffen
neste søndag.
Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!

