
 

Søndagsbrev 24. mai 2020, St. Birgitta menighet. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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7. Søndag i påsketiden, år A 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 409 (ny), 298(gml.)) 

 

 Inngang:   Alt står i Guds faderhånd            318 

 Messe    Norsk messe     14  

 Første lesning:   Apg. 1, 12 – 14  

 Salme 27 omkved: Du                    Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet i 

de levendes land. 
 

 Annen lesning:          1 Pet 4, 13 – 16  

 Evangelium:   Joh 17, 1 – 11a     

 Offertorium:   Kjærlighet er lysets kilde                  793 

 Kommunion:   Laudate omnes gentes   750 

 Avslutning:   Maria, moder kjær    574 

 

Messetider 

 

Mandag  25/5 18.00  Rosenkransandakt - Filippinsk gruppe 

Tirsdag  26/5 18.00  Rosenkranandakt - Kaldeisk gruppe 

 Onsdag    27/5 17.15 

18.00 

18.30 

 Rosenkransandakt - Vietnamesisk 

 Kveldsmesse 

 Rosenkransandakt - Polsk gruppe  

 Torsdag   

 

 28/5 17.00 

18.00 

Rosenkransandakt – Afrikansk  

Kveldsmesse og sakramentandakt 

 Fredag  29/5 11.00 Formiddagsmesse 

 Lørdag 

 Pinseaften 

 30/5  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt 

 Kveldsmesse. Pinsevigilie 

 Søndag 

Pinsedagen  

 31/5 

  

10.00  

18.00 

 Høymesse.   

 Kveldsmesse    

Mandag 

2. Pinsedag 

 1/6 10.00 

16.00 

Høymesse. Jomfru Maria, Kirkens Mor 

 Polsk messe 
 

 



  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne!  Etter at Kristi forherligelse var blitt fullendt i 

himmelen, ventet apostlene, Jesu brødre, Maria og noen andre 

kvinner i trofast bønn på Ånden.  La også oss be om Herrens 

Ånd: 

 

◆ For Kirken i vår tid, at den fylt av håp må være et bønnens 

fellesskap.   Vi ber deg… 

 

◆ For dem som er gitt statsmakt, at de må la sin gjerning 

gjennomtrenge av bønn.  Vi ber deg… 

 

◆ For alle som med rette lider for egne forbrytelser, at de må 

omvende seg og finne håp i Kristi lidelse. Vi ber deg… 

 

◆ For oss selv i vårt oppdrag med å gjøre Kristus kjent, at vi ved 

Ånden og Ordet må erkjenne hvem han er.  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, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din 

herlighet. Vi ber deg… 

 

Celebranten:  

Allmektige Gud, himmelske Far, din Sønn har gitt oss til deg for at vi 

skal være dine.  Hør våre bønner og send oss din Ånd.  Ved Kristus, 

vår Herre.  Amen. 

  



                      Kunngjøringer   

• Kollektene siste uke kr. 1.361,00.  Votivlys kr. 168,00.              

Hjertelig takk! 

 

• Alle messer og arrangement er maks 50 personer.  Vi ber om at 

flere bruker kveldsmessene kl. 18.00 på lørdag og søndag, for at 

flest mulig kan delta på messer.  

 

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

om å gjøre ende på pandemien.  Vi har rosenkransandakt i mai fra 

mandag til lørdag på forskjellige språk. 

 

• Kateketmøte tirsdag 26. mai kl. 18.00. 

 

• Konfirmantmøte torsdag 28. mai kl. 18.00 i menighetslokalet.  

NB! Ikke i kirken. Kun denne ene gangen. 

 

• Norges Unge Katolikker arrangerer sommerleirer for barn og 

ungdom mellom 8 og 18 år. Dette er en flott mulighet for unge å 

komme i kontakt med andre katolikker over hele landet og 

tilbringe en sommeruke i et trygt, katolsk fellesskap. Leirstedene 

er i naturrike omgivelser og vi kan love en aktivitetsrik uke med et 

overhengende kristent tema. Leirene arrangeres i starten av 

skoleferien, og er lagt i forskjellige deler av landet. Dette kommer 

til å bli et minne for livet. For mer informasjon, se www.nuk.no.  

 

• Afrikansk/Eritreisk 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.  

God søndag! 


