
 

Søndagsbrev 26. juli 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 

 
 

mailto:jagath.gunapala@katolsk.no
mailto:ppisarek@online.no
mailto:kunkelomi@gmail.com
mailto:fredrikstad@katolsk.no
http://fredrikstad.katolsk.no/


17. alm. søndag, år A 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 568 (ny), 521 gml.)) 

 

 Inngang:   Herre Gud, ditt dyre navn   310 

 Messe    Norsk messe    14  

 Første lesning:   1 Kong 3, 5.7 – 12  

 Salme 119 Omkved                                                            Herre, jeg elsker din lov.    

 Annen lesning:           Rom  8, 28 – 30   

 Evangelium:   Matt 13, 44 –46  

 Offertorium:   Gud har fra evighet givet sin Sønn   338 

 Kommunion:   Laudate omnes gentes   750  

 Avslutning:   Nu la oss takke Gud   304 

 

Messetider 

 

 Onsdag   29/7 18.00  Kveldsmesse. OLSOK. Den hellige Olav. 

 Torsdag  30/7 18.00  Kveldsmesse og sakramentandakt 

 Fredag 31/7 11.00  Formiddagsmesse.   

 Lørdag 

  

1/8  16.00 

17.30 

18.00 

Fransk messe - AVLYST 

Rosenkransandakt 

 Kveldsmesse 

 Søndag 
  

2/8 

  

10.00  

16.00 

18.00 

 Høymesse.  18. alm. søndag 

 Polsk messe  

 Kveldsmesse    
 

                 Pavens bønneintensjoner for juli 2020 

 

Generell intensjon: Familien 

Vi ber om at vårt familieliv blir preget av kjærlighet, respekt og 

rettledning. 

 

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


  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne! Himlenes og jordens Herre har åpenbart Rikets 

hemmeligheter for mennesker som søker hans visdom.  La oss som 

Kong Salomo be om Visdommen fra Gud:  

◆ For alle som forkynner om Himmelriket, at de lik en husbond 

må ha både nytt og gammelt å finne frem fra sitt forråd.  Vi ber 

deg… 

 

◆ For vår konge Harald og hans familie, om et lydhørt hjerte 

innfor Gud og hans visdom, slik at han kan være et godt forbilde 

for vårt folk, også ved å skille rett mellom godt og ondt.   Vi ber 

deg… 

 

◆  For alle små som lider, at de må finne trøst i åpenbaringen av  

Rikets hemmeligheter. Vi ber deg… 

 

◆ Om at vi på dette sted må finne Himmelrikets skatt og gjøre 

alt for å bli eier av den. 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, del i ditt rike så de kan prise deg i evighet. 

Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  

Himmelske Far, du som syntes godt om kong Salomos ønske, gi oss 

den forstand som kommer fra din Sønn.  Han som lever og råder fra 

evighet til evighet. Amen. 



Kunngjøringer 

• Kollektene i siste uke kr. 3.982,00.  Votivlys kr. 365,00.  Hjertelig 

takk! 

• Alle messer og arrangement er maks 200 personer.  I vår kirke har 

vi plass til ca. 100 personer.  Vi ber om at flere bruker 

kveldsmessene kl. 18.00 på lørdag og søndag, for at flest mulig 

kan delta på messer.  

 

• De som ønsker Erik Vardens bok: Lengsel er mitt vesen: om 

ensomhet og kristen erindring, bes kontakte Raja Toma Younan.  

Bokskapet åpnes når det er noen som vil kjøpe.  Kontakt Raja 

Toma Younan på mobil 416 66 527. 

 

• Menighetskontoret er åpent fredager kl. 10.00-16.00 fra 13. juli til 

og med onsdag 12. august.  Deretter vanlig åpningstider.  

 

• De utsatte 1. kommunionsmessene blir lørdag 26. september        

kl. 10.00 og 13.30.  Hvis smittevernreglene tillater. 

• Den utsatte konfirmasjonsmessen blir lørdag 17. oktober kl. 12.00 

ved pater Piotr Pisarek.  Hvis smittevernreglene tillater det. 

• Årsmøte blir søndag 25. oktober etter høymessen.   

 

• Brev om katekese er sendt ut. De som ikke har mottatt brev og 

har ungdom født i 2006 eller før og som vil konfirmeres i 2021 

eller har barn født i 2012 eller før og som vil motta 

1.kommunion i 2021, bes ta kontakt med menighetssekretæren 

på tlf: 69 30 15 20 fredager kl. 10-16 eller e-post: 

fredrikstad@katolsk.no. 

• Polsk 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! 

https://www.stolavbok.no/produkt/65580926/lengsel-er-mitt-vesen-om-ensomhet-og-kristen-erindring
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