Søndagsbrev 17. mars 2019, St. Birgitta menighet.
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2. søndag i fastetiden, år C
(Søndagens liturgi i Messeboken side 181 (ny), 129 (gml.))
Inngang:
Hill deg, Frelser og forsoner!
425
Messe:

Norsk messe

Første lesning:

1 Mos 15, 5 – 12. 17-18

Salme 27 omkved Herren er mitt lys og frelse.

14
92

Annen lesning:

Fil 3, 17 – 4,1

Evangelium:

Luk 9, 28b - 36

Offertorium:

I dag er nådens tid

435

Kommunion:

Herligste Jesus

332

Avslutning:

Skriv deg Jesus, på mitt hjerte

657

Messetider
Mandag

18/3 18.00

Korsveiandakt – Filippinsk gruppe

Tirsdag

19/3 18.00
NB!! 18.30

Korsveiandakt – Afrikansk gruppe
Høytidsmesse – Den hellige Josef,
Jomfru Marias brudgom

Onsdag

20/3 17.15
18.00
21/3 18.00

Korsveiandakt – Vietnamesisk gruppe
Kveldsmesse
Kveldsmesse og sakramentandakt

22/3 11.00
18.00
19.00
23/3 11.00
17.00
17.30
18.00
24/3 10.00
16.00
18.00

Formiddagsmesse
Korsveiandakt - Kaldeisk gruppe
Korsveiandakt – Polsk gruppe
Korsveiandakt - katekese
Korsveiandakt - norsk
Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse
Høymesse. 3. søndag i fasten
Engelsk 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 kristne! Den skjebne som rammet Jesus i Jerusalem, var
ikke tilfeldig eller uten mening. La oss be om innsikt i Guds dype
mysterier:
- Om at Kirken aldri må opphøre å grunne over hvem Jesus er og
over hans død og oppstandelse. Vi ber deg...
- For dem som har ansvaret for å skape et godt jordisk samfunn,
at de ikke må forledes til å tro at det kan erstatte den himmelske
herlighet. Vi ber deg...
- For dem som strever under vanskelige jordiske kår, at de må
finne trøst i den kommende herlighet. Vi ber deg...
- At vi må sette vår lit til de løfter Gud gir gjennom de mange og
ulike hellige handlinger, han som alt sluttet pakt med Abraham.
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:
Herre Gud, himmelske Far, du som alt i gammel tid åpenbarte dine
løfter, gi oss nå å trenge dypere inn i budskapet om Jesu fornedrelse
og herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene siste uke var kr. 7.301,00. Votivlys kr. 220,00.
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 18. mars kl. 18.30 inviterer Caritas-gruppen til språkcafé. Bindende påmelding til Elzbieta Hagen, SMS til 907 19 460
innen søndag kl. 18.00. Alle interesserte er hjertelig velkommen!
• Konfirmantundervisning torsdag 21. Mars kl. 18.00.
• Katekeseundervisning for barn og ungdom lørdag 23. mars kl.
9.45 i menighetshuset. Korsveiandakt kl. 11.00.
• Menigheten arrangerer pilegrimstur til Italia 7. - 15. oktober.
Interesserte kan melde seg på e-post: fredrikstad@katolsk.no. Se
plakat.
«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
• Vietnamesisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.
Norsk gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.
Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!

