
2. Påskedag mandag 22. april 2019, St. Birgitta menighet 
 (Påskedags liturgi i Messeboken side 351-355(ny), 253-56(gml.)) 

 

 

Inngang:  Jesus lever, graven brast!     (488) 

Messe XIV: Norsk messe       ( 14 ) 

1. Lesning: Apg 10,34a. 37-43 

Omkved 118: Dette er dagen som Herren har skapt, Halleluja 

2. Lesning: Kol 3,1-4 

Sekvens:   Kristenhet, la lovsang tone     (479) 

Alleluia:           (201) 

Evangelium: Joh 20,1-9 

Offertorium:  Livet vant.        (773) 

Kommunion:  Krist stod opp av døde     (491) 

Utgang:   Deg være ære        (493) 

 

Messetider 

Onsdag 24/4   18.00   Kveldsmesse 

Torsdag 25/4   18.00   Kveldsmesse og sakramentsandakt 

Fredag  26/4   11.00   Formiddagsmesse    

Lørdag 27/4   17.30   Rosenkransandakt 

    18.00   Kveldsmesse 

Søndag 28/4   10.00   Høymesse, 2. søndag i påsketiden 

      (den guddommelige barmhjertighets søndag) 

   16.00    Engelsk messe  

   18.00    Kveldsmesse  
 

Kunngjøringer 
• 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 

23th of April. More information, contact coordinator Juliana Dourado 

(juhdourado2@gmail.com). Binding message must be sent to Juliana until 

16 o'clock of Tuesday on email or phone (465 34 723). 

• Det blir Caritas lunsj etter messen på fredag 26. april ca. kl. 11.30 

• Foreldremøte for konfirmanter fredag 26. april kl. 18.00 og øvelse til 

konfirmasjon kl. 19.00.  Konfirmasjon lørdag 4. mai kl. 12.00. 

• Velkommen til årsmøte som avholdes søndag 28.april etter messen i 

menighetssalen.  Årsmøtet er viktig å få med seg fordi her får man 

informasjon på hva som befatter seg i St. Birgitta Menighet.  Det er 

beretninger for økonomisk forhold og rapporter fra menighetsgruppene. 

• Språk cafe tar påske pause til mandag 29. april. Vi starter da med en ny 

gruppe for nybegynnere kl.19.00 i menighetslokalet.  Den allerede 

etablerte gruppa møtes som vanlig kl. 18.30. 
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Forbønner 

Celebranten: 

 

Elskede brødre og søstre! Fylt av jubel over oppstandelsen er vi 

samlet for å feire påsken.  La oss vende oss til Herren som ble reist 

opp fra de døde:  
 

- Med bønn for alle som har møtt Den oppstandne, at deres øyne 

må være åpne, og hjertene brennende av glede og frimodighet. 

Vi ber deg... 

 

- For dem som er satt til å skape fred i verden, at Guds seier 

over mørkets makter denne natt må vise vei og gi kraft og håp. 

Vi ber deg... 

 

- For alle som er nedtynget og bekymret av de jordiske ting, at 

de må stemme tanke og sinn etter det som er det som er der 

oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Vi ber deg... 

 

- For påskefeiringen i Fredrikstad, at den må gjenlyde av 

lovprisning og jubel. Vi ber deg... 

 

- Kristus, Frelser, du som ble lydig til døden og nå er opphøyet 

til Faderens høyre hånd, ta i din mildhet imot alle dine brødre 

og søstre i ditt rike. Vi ber deg... 

 

Celebranten: 

 

Himmelske Far, gode Gud, Kristus som er død og oppstanden, 

kommer for å spise påske med oss hver gang eukaristien blir feiret 

og brødet blir brutt. Gi oss å holde høytid med usyret brød, i renhet 

og sannhet. Ved ham, Kristus, vår Herre. 
 

Herren er oppstanden, god påske!  


