
 

Søndagsbrev 16. juni 2019, St. Birgitta menighet. 
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Festen for den Hellige Treenighet, år C 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 719 (ny), 323 (gml.)) 
 

Inngang:    Hellig, Hellig, Hellig  288  

Messe:                  Norsk messe    14 

Første lesning:  Ordsp 8, 22 - 31  

Salme 8 omkved  Herre, vår Herre, 

 stort er ditt navn over den vide jord.       
   85 

Annen lesning:         Rom 5, 1 – 5  

Evangelium:  Joh 16, 12 – 15  

Offertorium:  Vi hyller deg skaper, vers 1- 4  791 

Kommunion:   Vi hyller deg skaper, vers 5 - 7    791 

Avslutning:              Måne og sol    744 

 

Messetider  

 

Mandag    17/6 18.00 Jesu Hjerte andakt - Filippinsk gruppe 

Tirsdag  18/6 18.00 Jesu Hjerte andakt - Eritreisk gruppe 

Onsdag   19/6 17.15 

18.00 

18.30 

Jesu Hjerte andakt – Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse  

Jesu Hjerte andakt - Polsk gruppe 

Torsdag  20/6 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt  

Fredag  21/6 11.00 

18.00 

Formiddagsmesse 

Jesu Hjerte andakt – Kaldeisk 

Lørdag  22/6   17.30 

18.00 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse 

Søndag        23/6 11.00 

16.00 

18.00 

Høymesse. Festen for Krist legeme og blod  

Engelsk messe - AVLYST 

Kveldsmesse 

     Pavens bønneintensjoner for juni 2019 

Evangelisering: At prester, gjennom et beskjedent og enkelt liv, aktivt 

forplikter seg til solidaritet med de fattigste. 

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


Forbønner 

Celebranten:                                                                                 

Kjære medkristne! Ved sannhetens Ånd gir Gud oss del i sin 

Visdom, Sønnen Jesus Kristus.  La oss be Gud føre oss dypere inn i 

Visdommens mysterier:  

-  Om at Kirken gjennom tilbedelse av Den Treenige Gud må nå 

frem til stadig dypere erkjennelse av de mysterier tanken ikke 

kan fatte. Vi ber deg… 

 

- For dem som har fått fornuft for å styre denne verden, at de 

også må bøye seg i respekt for Åndens sannheter. Vi ber deg… 

 

- For dem som lider av mangel på håp, at Ånden som Kristus 

skulle sende fra Gud, må tenne håp og frimodighet i dem. Vi 

ber deg … 

 

- For oss som bekjenner Jesus som Guds Sønn, at Ånden må 

skjenke oss visdom og forstand. Vi ber deg… 

 

- For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å 

styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg...   

 

- For alle våre avdøde, især pater Harald Taxt, ta dem inn i ditt 

rike og la dem skue din herlighet.  Vi ber deg… 

 
 

Celebranten:     

Himmelske Far, du som sendte din Sønn til verden og som fortsatt 

gir oss del i Den Hellige Ånd, gi oss å ta imot dine gaver i tro og 

ydmykhet. Ved Kristus, vår Herre. Amen.  

 



Kunngjøringer 
 

• Kollektene i siste uke kr. 9.338,00. Votivlys kr. 257,00.    Hjertelig takk! 

• 17. mai kirkekaféen innbrakte netto kr. 36.837,25.  Deler av overskuddet 

sendes til DR Kongo til rensing av vann. 

• Menigheten har i dag besøk fra Caritas Norge ved Dag Albert Bårnes som 

skal gi informasjon om Caritas’ arbeid og hvordan katolikker kan støtte 

Caritas.  

• I dag, søndag 16. juni er Elisabethsøstrene fra Hviterussland på besøk.  De 

selger håndlagde ting, bilder og ikoner. 

 

• 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. 

 

• Språkcafe mandag 17. juni. Bindende påmelding til Elzbieta Hagen, SMS 

til 907 19 460 innen søndag 16. JUNI kl. 18.00.  Siste gang før sommeren.  

Alle interesserte er hjertelig velkommen!  Oppstart mandag 2. september. 

 
• Brev om katekese blir nå sendt ut.  De som ikke mottar brev denne 

uken 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. 

 

• Søndag 23. juni kl. 11.00 (NB!!) skal menigheten ha menighetsfest. Vi 

starter med internasjonal messe.  Salmer og forbønner vil være på 

forskjellige språk. På festen for Kristi legeme og blod søndag 23. juni vil 

det bli sakramenttilbedelse og prosesjon inne i kirken etter høymessen.   

Utvidet kirkekaffe med agapemåltid. Alle er hjertelig velkomne til denne 

festen! Sammen med St. Birgitta, la oss prise Gud.   

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

grupper har ansvaret for kirkekaffen neste søndag på menighetsfesten.                       

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 
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