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Palmesøndag, år C 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 222 (ny), 161 (gml.)) 

Velsignelse av grener. 

Felles inngang: Prosesjonssang på vei inn i kirken: 

Hosianna Davids sønn.  Velsignet være Ham!  Velsignet Davids sønn, som 

kommer i Herrens navn.  Hosianna i det høye, Hosianna Davids sønn. 

Velsignet, velsignet, velsignet være Ham. Velsignet Davids sønn som kommer 

i Herrens navn.  (LH 446) 

Messe:                   De Angelis    8 

Første lesning:   Jes 50, 4-7  

Salme 22 omkved Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt 

meg?        

 142 

Annen lesning:         Fil 2, 6 - 11  

Evangelium:  Luk 22, 14-23, 56  

Offertorium:  Han gikk den tunge veien  765 

Kommunion:   Opp til Jerusalem!  790 

Avslutning:              Jesus store seiers vinner                              447 

Messetider 

Mandag  15/4  18.00 Korsveiandakt - Filippinsk gruppe. 

Tirsdag  16/4  18.00 Korsveiandakt – Afrikansk gruppe. 

Onsdag  17/4  18.00 

 18.30 

Korsveiandakt - Vietnamesisk gruppe. 

Kveldsmesse.   

Skjærtorsdag  18/4 18.00 

20.00 

20.30 

21.00 

21.30 

22.10 

22.40 

Messe på norsk 

Tilbedelse foran sakramentet-  på norsk 

Tilbedelse foran sakramentet - Kaldeisk 

Tilbedelse foran sakramentet - Afrikansk gruppe 

Tilbedelse foran sakramentet – på polsk 

Tilbedelse foran sakramentet – Filippinsk gruppe 

Tilbedelse foran sakramentet- Vietnamesisk gruppe 

Langfredag  19/4   11.00 

  16.30 

Korsveiandakt på polsk 

Feiring av Herrens lidelseshistorie. 

Påskeaften  20/4   13.00 

14.00 

23.00 

Matvelsignelse på polsk 

Matvelsignelse på polsk 

Påskevigilie på norsk 

Søndag 21/4   11.00 

  16.00 

  18.00 

Høymesse. 1. påskedag  NB!! 

Filippinsk messe 

Kveldsmesse. 

Mandag 

2. Påskedag 

 22/4    11.00 

   16.00 

Messe på norsk  NB! 

Messe på polsk 



                                                   Forbønner                                                

Celebranten: 

Kjære kristne! I vår etterfølgelse etter Kristus er vi nådd frem til 

dagen sa han red inn i Jerusalem for å lide.  La oss vende oss til 

ham i bønn: 

 

- For apostelen Peters etterfølger, pave Frans, som er satt til å 

styrke sine brødre, at hans tro – på Jesu forbønn- ikke må 

svikte. Hjelp han som er Kristi stedfortreder på jorden, å styrke 

sine brødre, og la hele Kirken stå sammen med ham i enhetens, 

kjærlighetens og fredens bånd. Vi ber deg...  

 

- For våre myndigheter, at de ikke som Pilatus eller Herodes må 

misbruke sin makt eller svikte sitt ansvar for rettferdighet.        

Vi ber deg...  

 

- For de kvinner og barn som i dag lider, la oss be om miskunn 

og barmhjertighet. Vi ber deg...  

 

- For oss som på nytt har hørt om Jesu død, at vi må bli fylt av 

gudsfrykt. 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 alle våre avdøde, spesielt pater Alphons Wysiecki, at du 

åpenbarer din miskunn og gir dem den evige glede i himmelen. 

Vi ber deg...  

 

Celebranten:  

Herre Gud, himmelske Far, din enbårne sønn Jesus Kristus gikk 

frivillig i døden for oss mennesker.  I tillit til at han husker på oss 

hos deg, ber vi deg gi oss å følge ham i tro og gudsfrykt.  Han som 

lever og råder fra evighet til evighet. Amen 



 Kunngjøringer                                  
 

• Kollektene siste uke var kr.7.593,00.  Votivlys kr. 255,00.  Hjertelig takk!  

• Under den stille uke er pater Jagath tilgjengelig for skriftemål. 

• Menighetskontoret vil være åpent i den stille uke, tirsdag 16.april og 

onsdag 17. april mellom kl. 10.00 – 16.00. 
 

• Kollekten langfredag 19. april vil gå til Det Hellige Land. 

• Felleskirkelig korsvandring Langfredag 19. april fra paviljongen utenfor 

Domkirken 17.45.  Alle er hjertelig velkommen!   

• Fastebøsser kan leveres i sakristiet eller på menighetskontoret. 

Ministranter vil stå ved utgangen med bøsser til fasteaksjonen. 

• 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. 

 

• 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. 

• Katekeseleder takker alle som har bidratt til en vellykket aktivitetsdag for 

barn lørdag 06.april. 

• 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. 

• Menighetsbladets påskenummer ligger i våpenhuset. 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.   

God palmesøndag!  

Velkommen til kirkekaffe! 
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