
 

Søndagsbrev 22. mars 2020, St. Birgitta menighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vend om og tro på Evangeliet. 

 
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   

Prest: 69 30 15 22 

 

  Giro: 0530.22.52930 

VIPPS: #514275 

E-post: fredrikstad@katolsk.no 

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

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 
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4. søndag i fasten, år A. 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 197 (ny), 142(gml.)) 

 Inngang:     

 Messe   Norsk messe    14 

 Første lesning:  1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a  

 Salme 23 omkved:      Herren skal være deres hyrde  

     og føre dem til livets kilde.                   
  102 

 Annen lesning:         Ef 5, 8-14  

 Evangelium:  Joh 9,1-41  

 Offertorium:     

 Kommunion:       

 Avslutning:       

 

Messetider 

Mandag  23/3 18.00  Korsveiandakt - Filippinsk gruppe-AVLYST 

 Onsdag    25/3 17.15 

18.00 

 Korsveiandakt - Vietnamesisk-AVLYST 

 Herrens Bebudelse. Høytid-AVLYST 

 Torsdag    26/3 

 

17.00 

18.00 

Korsveiandakt – Afrikansk gruppe-AVLYST 

Kveldsmesse og Sakramentandakt-AVLYST 

 Fredag  27/3 11.00 

18.00 

19.00 

Formiddagsmesse-AVLYST 

Korsveiandakt – Kaldeisk gruppe-AVLYST 

Korsveiandakt – Polsk gruppe-AVLYST 

 Lørdag  28/3  17.00 

17.30 

18.00 

 Korsveiandakt - norsk-AVLYST 

 Rosenkransandakt-AVLYST 

 Kveldsmesse-AVLYST 

 Søndag 

     

 29/3 

   

10.00  

18.00 

 Høymesse. 5. søndag i fasten. -AVLYST 

 Kveldsmesse-AVLYST 

Pavens bønneintensjoner for mars 2020 

Misjonsintensjon: For katolikkene i Kina 

Vi ber om at Kirken i Kina må forbli trofast mot Evangeliet og vokse i enhet. 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2013-06


  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne!  I synd er vi født, og som blinde i forhold til Gud; men 

gjennom Evangeliet om Kristus og ved dåpen til ham blir vi opplyst.  La 

oss be om opplysning: 

◆ For alt Guds folk som er blitt helliget gjennom troen og dåpen,  

 at det ikke igjen må miste Guds vei av syne.  Vi ber deg... 

 

 For dem som har ansvar for å opprettholde et godt og stabilt 

samfunn, at de ikke må skygge for det guddommelige lys. 

 Vi ber deg... 
 

  For alle som lider som følge av medfødt åndelig blindhet, at de 

gjennom lyset fra Kristus må bli helbredet.  Vi ber deg... 

 

  For oss i vårt oppdrag med å bære vitnesbyrdet om Kristus, at vårt 

liv må svare til våre ord, og at våre ord må være sanne. Vi ber 

deg... 

 

  For våre familier.  Hjelp oss med vår kjærlighet til hverandre. Støtt 

oss under våre gode og vonde dager.  Vi ber deg... 

 

  For vår menighetens familier.  Måtte våre felles opplevelser av 

Eukaristien bringe oss sammen som Kristi fellesskap.  Vi ber deg... 

 

 Herre, midt i korona-virusets utbrudd ber vi om din beskyttelse og nåde. 

Måtte dine helbredende hender berøre de som er rammet, og at dette viruset 

ikke sprer seg ytterligere. 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...   

 

◆ For våre avdøde, Gud gi dem evig hvile, og la det evige lys skinne 

for dem.  Vi ber deg...   

Celebranten:  

Lysenes Gud, du som vil opplyse hvert menneske, gi at ditt lys må 

trenge stadig dypere inn i oss. Ved Kristus, vår Herre.  Amen. 



 Kunngjøringer        
 

 

• Kollekten sist uke var kr. 100,00 på VIPPS.  Hjertelig takk! 

 

• Alle messer, korsveiandakter og arrangement i kirken er avlyste til 

palmesøndag (foreløpig). 

 

• Konfirmantundervisning torsdag 26. mars. AVLYST. 

• Foreldremøte for konfirmanter fredag 27. mars kl. 18.00.  AVLYST. 

 

• Norsk retrett fredag 3. april og lørdag 4. april. AVLYST. 

 

• Årsmøtet 19. april er utsatt. 

 

• Konfirmasjon 25. april og 1.kommunion 9. mai er utsatte. Ny dato 

vil bli offentliggjort når vi vet. 

 

• Kollekt/gaver kan gis via Vipps # 514275. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

Kirkekaffen neste søndag. AVLYST.   

 

• Menighetssekretær har hjemmekontor unntatt fredager.  

Hjemmesiden oppdateres da. 

 

• Pater Jagath kan ved behov nåes på 414 68 740 eller 69 30 15 20.  

Han vil også vanligvis være tilgjengelig i den vanlige kontortiden. 

 

Følg med på www.katolsk.no.  Her vil du hele tiden bli 

oppdatert på nyheter som angår Kirken og din menighet. 

God søndag!  

Be for de syke og smittende. 

http://www.katolsk.no/

