Søndagsbrev 23. juni 2019, St. Birgitta menighet.
Festen for Kristi Legeme og Blod

OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD ● St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad
Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad
Mobiltelefon: 414 68740, E-post: jagath.gunapala@katolsk.no
Pisarek, Piotr Sylwester O.M.I., sogneprest for Askim og Moss
Mobiltelefon: 901 29621, E-post: ppisarek@online.no
Kunkel, Roman O.M.I., sogneprest for Halden, polsk sjelesorg i Østfold
Mobiltelefon: 414 62722, E-post: kunkelomi@gmail.com

St. Birgitta kirke
St. Josephs gt. 17, 1606 Fredrikstad

Kontor: 69 30 15 20
Fax: 69 30 15 21
Prest: 69 30 15 22
Giro: 0530.22.52930
Giro: 6105.05.58176
E-post: fredrikstad@katolsk.no
Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no.

Festen for Kristi Legeme og Blod, år C
(Søndagens liturgi i Messeboken side 726 (ny), 330 (gml.)

Første lesning:
Salme 110 omkved
Annen lesning:
Evangelium:

1 Mos 14, 18 - 20
Du er prest til evig tid, på Melkisedeks vis.
1 Kor 11, 23 – 26
Luk 9,11b – 17

Messetider
Mandag 24/6 18.00
18.30
Tirsdag 25/6 18.00
Onsdag 26/6 17.15
18.00
18.30
Torsdag 27/6 18.00
Fredag 28/6 11.00
18.00
Lørdag 29/6 17.30
18.00
Søndag 30/6 10.00
18.00

Jesu Hjerte andakt - Filippinsk gruppe
Messe. Høytid. Døperen Johannes’ fødsel
Jesu Hjerte andakt - Eritreisk gruppe
Jesu Hjerte andakt – Vietnamesisk gruppe
Kveldsmesse
Jesu Hjerte andakt - Polsk gruppe
Kveldsmesse og Sakramentandakt
Formiddagsmesse. Jesu Hjertefest
Jesu Hjerte andakt – Kaldeisk
Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse. De hellige apostler Peter og Paulus
Høymesse. 13. alm. søndag
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 kristne! Ved å mette fem tusen mann ved fem brød og to fisker
viste Jesus hvilken enorm velsignelse han kan gi selv gjennom små
brød. La oss be ham gi oss respekt og takknemlighet for hans nærvær
og gave i nettverden:

- For prestene som daglig feirer alterets sakrament, at de må gjøre

det til velsignelse for alt Guds folk. Vi ber deg…
- For dem som utfører viktige gjøremål i denne verden, at de med

tilbedelse må hente kraft i sakramentene. Vi ber deg…
- For de syke, også når de ikke kan komme til kirke, at de må få
trøst og styrke ved det himmelske brød. Vi ber deg …
- At vi må vise respekt for Kristi Legeme og Blod etter at Herrens

ord er uttalt over brødet og vinen. 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, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din
herlighet. Vi ber deg…

Celebranten:
Allmektige Gud, himmelske Far, din Sønn er prest til evig tid på
Melkisedeks vis. Kom til oss når vi med ham bærer frem brød og vin
som offer. Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene i siste uke kr. 4.314,00. Votivlys kr. 247,00.

Hjertelig

takk!
• 17. mai kirkekaféen innbrakte netto kr. 36.837,25. Deler av overskuddet
sendes til DR Kongo til rensing av vann.

• 18. juni 1994 ble pater Piotr Pisarek presteviet. Neste søndag, 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. 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-mail:
elzbieta.hagen@gmail.com/ kontaktes for en avtale.

• I dag har menigheten menighetsfest. Utvidet kirkekaffe med agapemåltid.
Alle er hjertelig velkomne til denne festen! Sammen med St. Birgitta, la
oss prise Gud.
• Afrikansk/Eritreisk 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!

