
 

Søndagsbrev 9. februar 2020, 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   

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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5. søndag i det alm. kirkeår, år A. 
 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 465 (ny), 443 (gml.)) 

 

 Inngang:  Alt står i Guds faderhånd  318 

 Messe   Norsk messe    14 

 Første lesning:  Jes 58, 7 - 10  

 Salme 112 omkved:   I mørket går opp et lys for de oppriktige.    

 Annen lesning:         1 Kor  2, 1 - 5  

 Evangelium:  Matt 5, 13 - 16  

 Offertorium:  Del ditt brød med sulten bror  785 

 Kommunion:  Opp til Jerusalem i frydefullt kor  790 

 Avslutning:  Guds menighet er jordens største under  543 

 

Messetider 

 

 Onsdag    12/2 18.00  Kveldsmesse 

 Torsdag    13/2 18.00  Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

 Fredag  14/2 11.00 Formiddagsmesse 

 Lørdag  15/2  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt 

 Kveldsmesse 

 Søndag 

 

     

 16/2 

  

  

10.00  

16.00 

18.00  

 Høymesse. 6. søndag i det alm. Kirkeår. 

 Filippinsk messe  

 Kveldsmesse 

 

Pavens bønneintensjoner for februar 2020 

 

Generell intensjon: Lytt til migrantenes rop 

Vi ber om at ropene om hjelp fra migrantene, ofre for kriminell 

menneskehandel, må bli hørt. 

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


  Forbønner 

Celebranten: 

 

Kjære brødre og søstre i Kristus!  Vi er jordens salt og verdens lys.       

La oss be om nåde til alltid å være oss denne store gave bevisst, og       

til å ta konsekvensene av den:  

◆ For hver enkelt som tror og er døpt, om Åndens bistand slik at 

deres lys kan skinne for menneskene.  Vi ber deg... 

 

◆ For alle kristne som utfører verdslige oppgaver, at menneskene    

må se de gode gjerninger de gjør, og prise vår Far, han som er i 

himlene.  Vi ber deg... 

 

◆ Om nåde for kristne som lider, til fortsatt å virke som salt og lys     

i verden.  Vi ber deg... 

 

◆ At vårt vitnesbyrd i verden om Jesus Kristus – han som i følge 

annen lesning ble spikret til korset – må være ekte og 

overbevisende.  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, spesielt for pater Johannes Shulte, Gud gi dem 

evig hvile, og la det evige lys skinne for dem.  Vi ber deg...   

 

Celebranten: 

Hellige og allmektige Gud, du som vil at verden skal være et 

velbehagelig offer for deg, gi at vi må virke i den som jordens salt.                     

Ved Kristus, vår Herre.  Amen. 

 



Kunngjøringer        
 

• Kollektene sist uke var kr. 6.518,00.  Votivlys kr. 314,00.  Hjertelig 

takk! 

 

• Kateketmøte onsdag 12. februar kl. 18.30 i kjelleren i menighetshuset. 
 

• Caritas-gruppen inviterer onsdag 12. februar kl. 19.00 til språk-café i 

2. etasje i menighetshuset. Se oppslag.  Bindende påmelding til 

Elzbieta Hagen, SMS til 907 19 460 innen søndag kl. 18.00.  Alle 

interesserte er hjertelig velkommen! OBS! Ny tid. 

 

• Fredrikstad kirkeakademi har onsdag 12. februar kl. 19.00 i 

menighetslokalet, foredrag om «Konflikten mellom lys og mørke. 

Det menneskelige rom i Caravaggios bilder» av professor Svein Aage 

Christoffersen.  

 

• Foreldremøte for 1. kommunionsbarn lørdag 29. februar kl. 13.30. 

 

• NUKs Vårsamling er 21.- 23. februar.  Dette er ledertrening for 

ungdom mellom 15 - 18 år.  Interesserte kontakter pater snarest.  Se 

oppslag.   

• Konfirmanthelg for 8. og 9. klasse fredag 6. til søndag 8. mars. Dette 

er et obligatorisk program i forberedelsene til ferming.  

• Grenene fra fjorårets palmesøndag kan leveres i sakristiet, slik at de 

kan bli brent til askeonsdag 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Det blir valg av nytt menighetsråd i april. Alle registrerte, 

stemmeberettigede medlemmer av menigheten kan stille forslag på 

kandidater. Se oppslag.  Frist for å innlevere forslag på kandidater er 

torsdag 13. februar 2020.  Valgkomitéen. 

 

• Filippinsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  Polsk 

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.       

God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 


