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Søndagsbrev 7. april 2019, 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 

VIPPS: #514275 

 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

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

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 
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5. søndag i fastetiden, år C 

 (Søndagens liturgi i Messeboken side 217 (ny), 157 (gml.)) 

Inngang:    Se, vi går opp til Jerusalem  439  

Messe:                   Norsk messe  13 

Første lesning:   Jes 43, 16-21  

Salme 126 omkved Herren har gjort store ting mot oss,         

og vi ble fulle av glede.        

  

Annen lesning:         Fil 3, 8 - 14  

Evangelium:  Joh 8, 1 - 11  

Offertorium:  Andaktsfullt jeg deg tilbeder  461 

Kommunion:   Å, for djup i Jesu kjærleik!  342 

Avslutning:              Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte                               657 

Messetider  

Mandag  8/4 18.00 Korsveiandakt – Filippinsk gruppe 

Tirsdag  9/4 18.00 Korsveiandakt – Afrikansk gruppe 

Onsdag   10/4 

 

NB!! 

17.15 

18.00 

19.00 

Korsveiandakt – Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse  

Polsk messe 

Torsdag  11/4 18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt 

Fredag  12/4 11.00 

18.00 

19.00 

Formiddagsmesse   

Korsveiandakt - Kaldeisk gruppe 

Korsveiandakt – Polsk gruppe 

Lørdag  13/4   17.00 

17.30 

18.00 

Korsveiandakt - norsk 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag        14/4 10.00 

13.00 

16.00 

16.00 

18.00 

Høymesse. Palmesøndag 

Vietnamesisk messe 

Kaldeisk messe 

Polsk messe i Sarpsborg 

Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for april 2019 

Universelt:   For leger og deres humanitære samarbeidspartnere som i 

krigssoner risikerer livet for å redde andres liv. 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2019-01
http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2019-01


                                                   Forbønner                                                

Celebranten: 

Kjære kristne! Jesus Kristus har ved sin død og oppstandelse 

åpnet vei for oss til Gud.  La oss be om syndserkjennelse og 

anger slik at vi kan nå frem til ham: 

- At Kirken i møte med åpenbare og fortvilte syndere må makte å 

formidle Guds barmhjertighet og tilgivelse. Vi ber deg… 

 

- For dem som er satt til å håndheve lov og rett, at de selv må 

leve i ekte syndserkjennelse og bot. Vi ber deg… 

 

- For dem som fortviler på grunn av egen syn og skyld, at de må 

se Guds Sønns komme til oss og veien han har åpnet for oss til 

Gud. Vi ber deg… 

 

- For oss på dette sted som bærer kristennavnet, at vi må bli 

befridd fra hykleri og dømmesyke. Vi ber deg… 

 

- La oss be for de to barn som i dag mottar den første hellige                                                                          

Kommunions sakrament, at de gjennom bønn og tro må komme 

Kristus nærmere. 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, spesielt for vår første sogneprest Peter Edvard 

Kjeldsberg og pater August Rottier, Gud gi dem evig hvile, og 

la det evige lys skinne for dem.  Vi ber deg...   

 

Celebranten:  

Himmelske Far, din Sønn Jesus Kristus gjorde seg lik med oss 

da han gikk inn under syndens og dødens kår.  Gi oss å erfare 

kraften i hans oppstandelse, dele hans lidelser og likedannes 

med ham i hans død.  Han som lever og råder fra evighet til 

evighet.   Amen.  



 Kunngjøringer                                  
 

• Kollektene siste uke var kr. 5.153,00.  Votivlys kr. 536,00.  Hjertelig takk!  

• Under fastetiden vil pater sitte i skriftestolen en halv time før høymessen 

og kveldsmessen på søndager. 

• Søndag i kirkekaffen vil ungdommen ha utlodning.  Ungdommen vil også 

selge kakebokser og sokker til inntekt til pilegrimsturen til høsten som de 

skal være med på. 

 

• I fastetiden vil det være korsveiandakter på flere språk.  Se plakat. 

• Caritas Fasteaksjonen 2019 setter fokus på Sult stjeler barns fremtid.  

Ministrantene vil stå ved utgangen med bøsser til fasteaksjonen.  

 

• Mandag 8. april 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!  

 

• Finansrådsmøte mandag 8. april kl. 18.00. 

• Menighetsrådsmøte tirsdag 9. april kl.18.00. 

 

• 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 9th of 

March. 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). 

 

• Kirkeakademi, onsdag 10. april kl. 19.00 i menighetslokalet. 

• Konfirmantundervisning torsdag 11. april kl. 18.00. 

• Messetider for stille uke og påsken er slått opp på oppslagstavlene.  De 

er også å finne på vår hjemmeside http://fredrikstad.katolsk.no og på 

www.katolsk.no. 

• Menighetsbladet er lagt ut i våpenhuset. 

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

Afrikansk/Eritreisk gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.   

 

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 

mailto:juhdourado2@gmail.com
mailto:juhdourado2@gmail.com
http://fredrikstad.katolsk.no/
http://fredrikstad.katolsk.no/
http://www.katolsk.no/
http://www.katolsk.no/

