
 

Skjærtorsdagsbrev 18. 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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Aftenmesse  til minne om Herrens Eukaristi 

 (Skjærtorsdagens liturgi i Messeboken side 271-284 (ny), 191-197 (gml.) 
 

Inngang:    Sion, pris din saliggjører  (459) 

Messe VIII:   De Angelis         (8) 

Under Gloria ringer klokkene. Så tier de inntil påskevigilien… 
Første lesning:  2. Mos 12, 1-8,11-14 

Salme 115 Omkved:   Velsignelsens kalk som vi velsigner  (179)   

Annen lesning:  1 Kor 11, 23-26 

Evangelium:   John 13, 1-15 

Fotvasking:   Ubi Caritas     (448) 

Offertorium:   Guds sønn steg ned å tjene  (462) 

Kommunion:   Adorote de vote    (456)  

     Til kjærleik Gud oss skapte  (463) 

 

Overføring av det hellige Sakrament 

Det hellige Sakrament blir ført i prosesjon gjennom kirken med røkelse. 

I mellomtiden synger menigheten  Pange lingua gloriósi     (451, vers 1 - 4) 
 

Tilbedelse av det hellige sakramentet 

Presten incenserer det hellige Sakrament mens man synger  

Tantum ergo sacraméntum   (454) 

 

Kl. 20.00-20.30  Norsk 

Kl. 20.30-21.00  Kaldeisk gruppe 

Kl. 21.00-21.30  Afrikansk gruppe 

Kl. 21.30-22.10  Polsk gruppe 

Kl. 22.10-22.40  Filippinsk gruppe 

Kl. 22.40-23.30  Vietnamesisk gruppe 

 

Messetider 

Langfredag 18/4  11.00   Korsveiandakt og skriftemål.  Polsk 

    16.30   Feiring av Herrens lidelseshistorie. Norsk 

Påskeaften 19/4   13.00   Matvelsignelser på polsk 

    14.00   Matvelsignelser på polsk 

23.00   Påskevigilie på norsk. 

Påskesøndag 20/4 NB!11.00  Høymesse, 1. påskedag 

     16.00  Filippinsk messe 

     18.00  Kveldsmesse 

2. påskedag  21/4 NB!11.00   Høymesse NB! 

     16.00  Polsk messe  



            Forbønner 

Celebranten: 

Elskede brødre og søstre i Kristus! Denne aften blir vi mer enn på noe annet 

tidspunkt i året minnet om hvor høyt Gud elsker oss.  La oss be om samme 

kjærlighet til hverandre:  

 

- Om at Gud folk fremfor alt annet må kjennetegnes ved en kjærlighet lik 

Kristi kjærlighet. Vi ber deg… 

  

- For vår biskop og alle biskoper, at de må være tro mot det apostoliske 

kall som er blitt dem betrodd, og at de blant oss må bli et levende og mer 

fullkomment bilde på Kristus, som er yppersteprest, den gode hyrde, 

lærer og alles tjener.  Vi ber deg… 

 

- For våre prester; at Gud rikelig utøser sine gaver over dem, så de som 

trofaste tjenere for Kristus, vår yppersteprest, kan føre dem til ham som 

er frelsens kilde.  Vi ber deg… 

 

- For alle med ansvar i samfunnet, at de må søke styrke og kraft i Kirken 

og de hellige handlinger som her feires.  Vi ber deg… 

 

- For de fattige og syke iblant oss, at de må oppleve seg som fullverdige 

medlemmer av Guds folk. Vi ber deg… 

 

- For oss som er samlet i denne høytidelige feiring, at vi ikke bare i våre 

følelser, men også i vårt praktiske liv må gjennomtrenges av den 

guddommelige kjærlighet.  Vi ber deg… 

 

- For dem som lider på grunn av eget eller andres forræderi eller 

fornektelse, at de må finne trøst hos deg som kom for å lide.  Vi ber 

deg... 

 

- For oss i denne menighet, at vi må vise oss den guddommelige tillit 

verdig når vi også i år blir innbudt til Herrens påske.  Vi ber deg... 

 

Celebranten:  

 
Barmhjertige Gud, himmelske Far, du som elsket verden så høyt at du lot 

din Sønn gå i døden for oss, la Herrens Eukaristi fullbyrde denne kjærlighet 

i oss. Ved ham, Kristus, vår Herre.  Amen.  

 



Kunngjøringer 
 

• Fastebøsser kan leveres i sakristiet eller menighetskontoret.  

• Kollekten langfredag vil gå til Det Hellige Land. 

 

• Den årlige korsvandringen vil finne sted langfredag 19. april        

kl. 17.45 utenfor St. Birgitta kirke. Dette er et tverrkirkelig og 

det er mange menigheter som deltar.  

 

• 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. 
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