Søndagsbrev 25. 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

21. alm. søndag i kirkeåret, år C.
(Søndagens liturgi i Messeboken side 607 (ny), 551 (gml.)
Inngang:
Messe:
Første lesning:
Salme 117 omkved
Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium
Kommunion:
Avslutning:

Syng i stille morgonstunder
Norsk messe

693
14

Jes 66, 18-21
Gå ut og forkynn Evangeliet verden over.

68

Hebr 12, 5-7.11-13
Luk 13, 22-30

Jesus den eneste
Ubi Caritas
I Kristus svinner Øst og Vest

344
448
537

Messetider
Onsdag 28/8 18.00 Kveldsmesse. AVLYST
Torsdag 29/8 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt.
AVLYST.
Fredag 30/8 11.00 Formiddagsmesse
Lørdag 31/8 17.30
18.00
Søndag 1/9 10.00
16.00
18.00

Rosenkransandakt - norsk
Kveldsmesse
Høymesse. 22. alm. søndag.
Polsk messe
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 kristne! «Folk skal komme fra øst og fra vest, fra nord og fra
syd, og sette seg til bords i Guds rike.» La oss be Herren lukke opp
sitt rike for oss:
- For alle som kaller seg kristne, at de må kjempe for å komme
gjennom den trange port. Vi ber deg…
- For folk i alle verdensdeler, kulturer og religioner som søker Gud,
himmelens og jordens Herre, at må bidra til å foredle eget samfunn
og verdenssamfunnet. Vi ber deg…
- For alle som lider under tukt og avstraffelse, at de må lede til god
fred med Gud og medmennesker. Vi ber deg…
- For våre jødiske brødre og søstre - Abrahams, Isaks og Jacobs
etterkommere - at de må komme stadig nærmere sin og profetenes
Gud. Vi ber deg …
- Vi ber for alle utsatte minoriteter og for Sri Lankas fremtid. 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, evige Gud, du som vil at alle skal komme til ditt hellige
fjell, gi at vi sammen som et hellig troens folk og i renhet må bære
frem offergaver for deg. Ved Kristus, vår Herre. Amen

Kunngjøringer
• Kollektene i siste uke kr. 5.714,00. Votivlys kr. 352,00. Hjertelig takk!
•
• Mandag 2. september kl. 19.00 inviterer Caritas-gruppen til språk-

café. Bindende påmelding til Elzbieta Hagen, SMS til 907 19 460
innen søndag 1. september kl. 18.00. Alle interesserte er hjertelig
velkommen! OBS! Ny tid.
• Det blir ikke sosialt treff i menighetslokalet fredag 30. August ca. kl. 11.30
(etter formiddagsmessen), neste gang blir fredag 27. september.

• St. Josephsøstrenes medvandrergruppe tirsdag 3. september kl.17.30.
• 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 lørdag 7. september. Vel møtt!
• Informasjonsmøte for konfirmanter og deres foreldre er
6. september kl. 18.00. Første konfirmantundervisning er torsdag
12. september kl. 18.00.
• Den filippinske gruppen planlegger å arrangere barnearrangement den
15/9. Vi har tenkt å begynne med det ved 13-tiden før den filippinske
messen kl. 16.00. Det vil bli ulike typer barnelek og servering av pølse i
brød/lompe og drikke til.
• Katolsk Forum torsdag 19. september kl. 19.00. Tema: "Tror den katolske
kirke på noe i tillegg til Bibelen." Foredrag ved Pater Arne Marco
Kirsebom, CC.SS. Sogneprest i Mariakirken på Stabekk.
• Afrikansk/Eritreisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til

uken. Filippinsk gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag.

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!

