
 

Søndagsbrev 3. mai 2020, St. Birgitta menighet. 

Den gode hyrdes søndag - Kallssøndag 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollekt/gaver kan gis via Vipps # 514275 eller giro. 
 

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 påsketiden, kallssøndag, år A 
 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 378 (ny), 272(gml.)) 

 

 

 Første lesning:   Apg. 2, 14a.36 - 41  

 Salme 23 omkved: Du                    Herren skal være deres hyrde 

                           og føre dem til livets kilde. 
    

 Annen lesning:         1 Pet 2, 20b - 25  

 Evangelium:  Joh 10, 1-10  

 

 

 

 

 Messetider 

 

Alle messer i kirken er avlyste  

inntil videre. 
 

 

 

Pavens bønneintensjoner for mai 2020 

 

Misjonsintensjon: For diakoner 

 

Vi ber om at diakonene, som er trofaste i sin tjeneste for Ordet og for 

de fattige, må være et styrkende symbol for verdenskirken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2020-04


  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne! Etter oppstandelsen gikk Jesus til Faderen for å 

gjøre i stand plass for oss, og derfra skal han komme tilbake for 

å ta oss til seg, for at vi skal være der hvor han er.   La oss be 

ham lære oss denne vei å kjenne:  

 

◆ For oss som ved dåpen er blitt et hellig alminnelig presteskap, 

om nåde til å frembære rette offer på veien mot Gud. Vi ber 

deg… 

 

◆ Om kallsvekkelse innen hele kristenheten, slik at vi ser at 

Herren trenger oss og villig innretter livet på å følge hans kall.  

Vi ber deg… 

◆ For alle som opplever problem mellom folkegrupper, om nåde 

til å skape et samfunn, rikt på ekte goder.  Vi ber deg… 

 

◆ For dem som har ansvar for den sosiale velferd, om hjelp til å 

bygge opp gode holdninger og ordninger, og til å imøtekomme 

de trengende i deres behov.  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 vi må evne å 

styrke dem ved vår omsorg.  Vi ber deg...   

 

◆  For alle våre avdøde, især for våre sogneprester Lars Paul 

Messel og Johannes Weirig, ta dem inn i ditt rike og la dem 

skue din herlighet. Vi ber deg… … 

Celebranten:  

Himmelske Far, din Sønn har sagt at han er veien, sannheten og 

livet.  Hjelp oss til ved din nåde å følge ham, og å følge 

hverandre i hellig tjeneste på denne vei. Ved Ham, Kristus, vår 

Herre. Amen. 



                       Kunngjøringer   

 

• Kollektene sist uke var kr. 2.016,00.  Votivlys kr. 354,00.  

Hjertelig takk! 

 

• Kollektene i dag går til St. Eysteins presteseminar - våre 

prestestudenter. 

 

• Alle messer og arrangement i kirken er avlyste inntil videre.  

 

• Mai måned er Marias måned.  Be rosenkransen i hele mai måned 

om å gjøre ende på pandemien. 

 

•  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. 

 

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

Kirkekaffen neste søndag. AVLYST. 

 

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

på nyheter som angår Kirken og din menighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Be for de syke og smittende.  


