Søndagsbrev 30. juni 2019, St. Birgitta menighet.

OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD ● St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad
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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

13. alm. søndag i kirkeåret, år C.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 538 (ny), 498 (gml.)

Inngang:
Messe:
Første lesning:
Salme 16 omkved
Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium
Kommunion:
Avslutning:

Den blomstertid nå kommer
Norsk messe
1. Kong 19, 16b. 19 - 21
Du lærer meg livets vei, gir meg
gledens fylde for ditt åsyn.
Gal 5, 1. 13 -18
Luk 9, 51 - 62
Høylovet Jesus Kristus
Fast skal min dåpspakt evig stå
We are Oblates….
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Messetider
Onsdag 3/7 18.00 Kveldsmesse
Torsdag 4/7 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt
Fredag 5/7 11.00 Formiddagsmesse
Lørdag

6/7 17.30
18.00
Søndag 7/7 10.00
16.00
18.00

Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse.
Høymesse. 14. alm. søndag
Polsk messe
Kveldsmesse

Pavens bønneintensjoner for juni 2019
Evangelisering: At prester, gjennom et beskjedent og enkelt liv,
aktivt forplikter seg til solidaritet med de fattigste.

Forbønner
Celebranten:
Kjære brødre og søstre! Kristus, vår bror og Frelser, kaller oss til
umiddelbart å følge etter ham. La oss bønnfalle ham om hjelpe oss
til det:
- For alle med kall til ordensliv, prestetjeneste eller annet virke i
Kirken, at de må høre kallet og straks følge det. Vi ber deg…
- Om at Guds velsignelse må hvile over vår sølvjubilant, pater
Piotr Pisarek og den misjon han har gjort her gjennom de 25 år,
som er gått siden han ved sin ordinasjon lovet å leve i Kristi
etterfølgelse. Vi ber deg…
- For dem som er gitt sentrale posisjoner i samfunnet, at de må
være seg sitt ansvar bevisst. Vi ber deg…
- For alle som opplever konflikt og smerte i møte mellom Guds
kall og familiens forventninger, om hjelp til troskap, forståelse
og kjærlighet. Vi ber deg…
- For oss i vår tjeneste for Kristus, at vi aldri må fristes til å
utnytte maktmidler, men desto mer vektlegge vår egen
etterfølgelse. 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...
- Gi alle våre avdøde del i ditt rike så de kan prise deg i evighet.
Vi ber deg…

Celebranten:
Himmelske Far, din Sønn har sagt at ingen er skikket for Guds rike s
om først legger hånden på plogen og siden ser seg tilbake. Hjelp oss
å sette Kristi etterfølgelse over alt annet. Ved ham, Kristus, vår
Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene i siste uke kr. 4.498,00. Votivlys kr. 313,00.

Hjertelig

takk!
• 18. juni 1994 ble pater Piotr Pisarek presteviet. I dag, 30. juni, under
høymessen, celebrerer Pater Piotr takksigelsesmesse med oss i St. Birgitta,
og etterpå blir det markering i anledning av hans 25 års jubileum under
kirkekaffen. Alle er hjertelig velkommen!

• Pilegrimsreise til Italia. Fra 7. oktober – 16. oktober. (10 dager). Pris:
Kr. 9.600,- pr. person i dobbeltrom. Interesserte bes kontakte pater
Jagath på mobil 414 68 740 eller e-post: fredrikstad@katolsk.no snarest.
Fremdeles ledige plasser. Siste påmelding er 31. juli.
• Brev om katekese er blitt sendt ut. Vi har mottatt mange i retur fra Posten.
De som ikke har mottatt brev og har ungdom født i 2005 eller før og
som skal konfirmeres 2020 år eller har barn født i 2011 eller før og som
skal motta 1. kommunion, bes ta kontakt med menighetssekretæren på
tlf: 69 30 15 20 onsdag - fredag kl. 10.00 – 16.00 eller e-post:
fredrikstad@katolsk.no.
• Det blir ikke Caritas fredagstreff i sommer (juni og juli) og vi starter igjen
fredag 30. august. Skulle det være ønskelig med hjemmebesøk av Caritas
representanter i sommer, kan Elzbieta Hagen/ tel. 90719460 eller e-post:
elzbieta.hagen@gmail.com/ kontaktes for en avtale.
• Menighetskontoret er åpent torsdag og fredag kl. 10.00-16.00 fra

tirsdag 9. juli til tirsdag 13. august.
• Pater Jagath har ferie og fri fra 8. juli til 30. august. Vikar blir

pater Roman Kunkel. Han har mobilnummer: 414 62 722.
• Polsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken. Filippinsk

gruppe har ansvaret for å koke kaffe neste søndag.

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!

