
 

Festbrev 15. 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 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 - ferie og fri til 19. september. 

 

  Giro: 0530.22.52930 

Giro: 6105.05.58176 

 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

Hjemmeside: http://fredrikstad.katolsk.no. 

Facebook: St. Birgitta Katolske Kirke 
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Jomfru Maria opptagelse i himmelen 

(Dagens liturgi i Messeboken side 941 (ny), 729 (gml.) 

 

 Inngang:  O du helligste   573 

 Messe:  Norsk messe    13 

 Første lesning:  Åp 11,19a; 12,1-6a.10ab  

 Salme 45 omkved  Herren har velsignet deg til evig tid.     98 

 Annen lesning:         1. Kor 15, 20 – 26  

 Evangelium:  Luk 1, 39 – 56       

 Offertorium:   Vær hilset, Herrens Moder  572 

 Kommunion:   Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne  788 

 Avslutning:   I Nasaret satt der en jomfru i lønn.  582 

 

 

Messetider 
 

 

 Fredag  16/8   11.00   Formiddagsmesse 

 Lørdag  17/8  17.30 

18.00 

  Rosenkransandakt. Norsk 

  Kveldsmesse  

 Søndag  18/8 

  
  10.00 

  16.00 

  18.00  

  Høymesse, 20. alm. Søndag i kirkeåret  

  Filippinsk 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». 

∞ 

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


    Forbønner 

Celebranten: 

 

Kjære troende!  Fylt av Den Hellige Ånd kalte Elisabeth Maria for 

den velsignede fremfor alle kvinner, og som førstegrøden blant de 

døde tok Kristus henne opp til seg med legeme og sjel. I tiltro til 

Guds mor Marias forbønn ber vi, med de sorger og engstelser 

mennesker vanligvis har, til Kristus, livets Herre:  

 

⚫  La oss alle som skal bringe troen videre til andre, få den samme 

tillit og tro som Maria hadde.  Vi ber deg… 

 

⚫  La oss støtte, anerkjenne og hjelpe hverandre i den fulle solidaritet 

som troen krever av oss.  Vi ber deg… 

 

⚫  La oss oppnå den innsikt som kreves for å gi Maria en riktig plass i 

vårt liv. Vi ber deg… 

 

⚫  La oss innse den betydning Marias opptagelse i himmelen har for 

vår egen død og oppstandelse. Vi ber deg… 

 

⚫  For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at de blir styrket og 

trøstet i troen på Jesus Kristus, Marias sønn.  Vi ber deg… 

 

⚫  La alle våre avdøde bli trukket inn i det evige liv hos deg, Gud.      

Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  
 

Allmektige Gud, evige Gud, du som i himmelsk nåde lot den salige 

Jomfru Maria få del i din sønns oppstandelse fra de døde, gi også oss  

del i det samme. La oss alle være blant dem som får livet tilbake i 

Kristus. For du er de levendes Gud, ikke de dødes. Deg bringer vi vår 

lovprisning, nå og i all evighet. Amen.                                                     

 



Kunngjøringer   
      

 

• Brev om katekese blir sendt ut i morgen.  De som ikke mottar 

brev og har ungdom født i 2006 eller før og som skal 

konfirmeres 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. 10-16 eller e-post: 

fredrikstad@katolsk.no. 

 

 

• Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre er fredag               

6. september kl. 18.00.  Første konfirmantundervisning er torsdag 

12. september kl. 18.00. 

 

• Trosundervisningen starter lørdag 7. september kl. 9.45.   

NB! 1.kommunionsbarn starter kl. 9.00.  Foreldremøte for 1. 

kommunionsbarn kl. 13.00 etter undervisningen.  Vel møtt! 

 

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

har mobilnummer: 414 62 722. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Under pater Jagaths fravær, vil det ikke være onsdagsmesser, til og 

med 28. august.  Det vil ikke være engelsk messe i august. 

 

• 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. 
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