Søndagsbrev 18. august 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. Bortreist til 30. august.
Giro: 0530.22.52930
VIPPS: #514275
E-post: fredrikstad@katolsk.no
Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no.
Facebook: St. Birgitta katolske kirke

20. alm. søndag i kirkeåret, år C.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 599 (ny), 545 (gml.)
Inngang:
Messe:
Første lesning:
Salme 40 omkved
Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium
Kommunion:
Avslutning:

Lover Herren
Norsk messe
Jer 38, 4-6. 8-10

287
14

Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.

113

Hebr 12,1-4
Luk 12, 49-53
Vi hyller deg skaper. Vers 1-4
Vi hyller deg skaper. Vers 5-7
Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Synges 2x

791
791
657

Messetider
Onsdag 21/8 18.00 Kveldsmesse. AVLYST
Torsdag 22/8 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt.
Jomfru Marias dronningverdighet
Fredag 23/8 11.00 Formiddagsmesse
Lørdag 24/8 17.30
18.00
Søndag 25/8 10.00
16.00
18.00

Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse
Høymesse. 21. alm. søndag.
Engelsk messe – AVLYST
Kveldsmesse

Pavens bønneintensjoner for august 2019
Evangelisering:
At familier gjennom sine liv i bønn og kjærlighet stadig klarere må
bli «skoler for sann menneskelig vekst».

Forbønner
Celebranten:
Kjære medkristne! I sin radikalitet fører Evangeliet noen ganger til
oppbrudd og konflikter. La oss be om hjelp til å være tro mot ham
som kaller oss:
- For dem som forkynner Evangeliet, at de ikke må slå av på
budskapets utfordringer, men fremholde dem med klokskap
og kjærlighet. Vi ber deg…
- For alle med ansvar for å opprettholde rettferd, at de ikke må
la seg true eller lokke til å svikte sitt oppdrag i denne verden.
Vi ber deg…
- For dem som rammes av konflikter, om hjelp til å velge det
rette og til å vise nødvendig utholdenhet. Vi ber deg…
- For oss når vi opplever de spenninger og konflikter som
Jesus talte om, at vi må vise troskap mot Kristus og elske
vår familie og våre nærmeste. 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:
Allmektige Gud, himmelske Far,
din Sønn har gått gjennom store vanskeligheter og prøvelser. Gi
oss ved hans nåde å bære de byrder som blir pålagt oss. Ved ham,
Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene i siste uke kr. 5.371,00. Votivlys kr. 184,00.

Hjertelig

takk!
•
• Vikar for pater Jagath til 29. august er pater Roman Kunkel. Han

har mobilnummer: 414 62 722.
• Vår bestefar, far, Dominico Nham Van Tran født 03.08.1931, døde
14.08.2019 i Sarpsborg. Bisettelsesmessen vil foregår i St.
Birgitta Katolsk kirke, Fredrikstad, onsdag 21.08 kl. 12.30.
•
• Korøvelsene starter opp igjen onsdag 21. august.
• Kateketmøte onsdag 21. august kl. 18.30.
• Under pater Jagaths ferie og retrett, vil det ikke være

onsdagsmesser, til og med 28. august.
• Brev om katekeseundervisning er blitt sendt ut fredag. De som

har ungdom født i 2003 eller før og som skal konfirmeres eller
har barn født i 2005 eller før og som skal motta 1. kommunion,
bes ta kontakt med menighetssekretæren på tlf: 69 30 15 20
onsdag - fredag kl. 10-15 eller e-post: fredrikstad@katolsk.no.
• Trosundervisningen (Katekesen) starter lørdag 7. september kl.

9.45. NB! 1.kommunionsbarn starter kl. 9.00. Foreldremøte for
1. kommunionsbarn kl. 13.15 etter undervisningen. Vel møtt!
• Informasjonsmøte for konfirmanter og deres foreldre er

6. september kl. 18.00. Første konfirmantundervisning er torsdag
12. september kl. 18.00.
• Velkommen til den 35. valfart til Mariaholm lørdag 24. august.
Messe i Askim kl. 10.00. Se eget oppslag.
• Mariaholm fyller 50 år og den 24. august vil det bli feiret hele
dagen. Jubileumsmesse kl. 11.00. Se eget oppslag.
• Kaldeisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.

Vietnamesisk gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!

