
 

Søndagsbrev 14. juni 2020, St. Birgitta menighet. 

Festen for Kristi Legeme og Blod 

 

 
 

 

 

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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Festen for Kristi Legeme og Blod, år A 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 722 (ny), 326(gml.)) 

 Inngang:   Høylovet Jesus Kristus   336 

 Messe    De Angelis       8  

 Første lesning:   5 Mos 8, 2 – 3.14b – 16a.  

 Salme 147 Omkved                                  Du                    Lovsyng Herren, Jerusalem.     133 

 Annen lesning:          1 Kor 10, 16 – 17  

 Sekvens   Sion, pris din saliggjører   459 

 Evangelium:     Joh 6, 51 – 58  

 Offertorium:   Jesus, det eneste    344 

 Kommunion:    Laudate omnes gentes   750  

 Exposito   Adoro te devote   456 

 Under prosesjon    Ubi caritas  

  Tantum Ergo 

  448 

  454 

 Avslutning:   Store Gud, vi lover deg   281 

 

Messetider 

Mandag 15/6 18.00  Jesu Hjerte andakt - Filippinsk gruppe 

 Onsdag   17/6 17.15 

18.00 

18.30 

 Jesu Hjerte andakt- Vietnamesisk  

 Kveldsmesse 

 Jesu Hjerte Andakt – Polsk  

 Torsdag   

 

18/6 17.00 

18.00 

 Jesu Hjerte Andakt – Afrikansk  

 Kveldsmesse og sakramentandakt 

 Fredag 19/6 11.00 

18.00 

Formiddagsmesse.  Jesu Hjertefest 

Polsk messe 

 Lørdag 

  

20/6  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt 

 Kveldsmesse 

 Søndag 
  

21/6 

  

10.00  

16.00 

18.00 

 Høymesse.  12. alm. søndag 

 Filippinsk messe. AVLYST 

 Kveldsmesse    
 



  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne! Det brød vi bryter, gir oss del i Kristi legeme.  La oss 

be om at Kristus, det levende brød, kommet fra himmelen, må bli til 

liv og velsignelse for oss:  

◆ For katekesen og gudstjenestefeiringen, at alles oppmerksomhet 

må rettes mot Kristi nærvær under brødets og vinens skikkelse.     

Vi ber deg… 

 

◆  For denne vår menighet, at den må bli velsignet ved Kristi 

nærvær i og blant oss. Vi ber deg… 

 

◆ At brødet fra himmelen må bli til trøst og hjelp for de syke.            

Vi ber deg… 

◆ For vår feiring av det eukaristiske offer.  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...  

 

◆ Gi alle våre avdøde, især pater Eugen Laudy, del i ditt rike så de 

kan prise deg i evighet.    Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  

Hellige Gud, himmelske Far, du som elsker og tenker på barna i 

denne verden, gi oss å ta til oss av ditt himmelske brød etter din vilje 

og Kristi innstiftelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.  Amen.  

                Pavens bønneintensjoner for juni 2020 

Misjonsintensjon: Om hjertets vei 

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte.          

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


Kunngjøringer 

• Kollektene i siste uke kr. 4.531,00.  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.  

 

• Juni måned er Jesu Hjerteandakter.  Vi har andakt i juni fra 

mandag til torsdag på forskjellige språk. 

 

• Søndag 14. juni etter høymessen blir det prosesjon inne i kirken. 

 

• Det blir ikke filippinsk messe i juni og juli.   

• Det blir ikke fransk messe i juli og august. 

 

• 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.  

 

• Vietnamesisk 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! 


