
 

Søndagsbrev 2. august 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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18. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 577 (ny), 528 (gml.)) 
 

 Inngang:   Alt står i Guds Faderhånd    318 

 Messe    Norsk messe    14  

 Første lesning:   Jes 55, 1 – 3  

 Salme 145 Omkved                                    Du åpner din hånd,  

og metter alt som lever med gode gaver.     
 

52 

 Annen lesning:          Rom 8, 35. 37 – 39  

 Evangelium:   Matt 14, 13 – 21  

 Offertorium:   Du som veien er og livet   340 

 Kommunion:   Jeg er livets brød   756  

 Avslutning:   Maria, moder kjær   574 

 

Messetider 

 

 Onsdag    5/8 18.00  Kveldsmesse. 

 Torsdag   6/8 18.00  Kveldsmesse og sakramentandakt 

 Fredag  7/8 11.00  Formiddagsmesse.   

 Lørdag 

  

 8/8  17.30 

18.00 

Rosenkransandakt 

 Kveldsmesse 

 Søndag 
  

 9/8 

  

10.00  

13.00 

16.00 

16.00 

18.00 

 Høymesse.  19. alm. søndag 

 Vietnamesisk messe 

 Kaldeisk messe 

 Polsk messe i Sarpsborg 

 Kveldsmesse    
 

                 Pavens bønneintensjoner for august 2020 

Generell intensjon: For den maritime verden 

Vi ber for alle som arbeider ved og lever av havet, som sjømenn, 

fiskere og deres familier.  

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


  Forbønner 

Celebranten: 

Kjære kristne! «Kom bare, kjøp korn, vin og melk uten betaling, så 

dere kan spise», forkynte profeten.  La oss be om dette budskap som 

ble oppfylt i Kristus, også i vår tid må bli menneskene til gagn:  

• For Kirkens forkynnelse og sakramentforvaltning, at dagens 

åndelig sultne mennesker må bli mettet til det evige liv hos Gud.  

Vi ber deg… 

 

• For statsmyndighetene i vårt land og i alle andre land, at de må 

ivareta sitt ansvar for dem som sulter og lider nød.   Vi ber deg… 

• For dem som nå holder på å sulte eller tørste i hjel, at de må få 

smake fruktene av kristen omsorg. Vi ber deg… 

 

• For ansvaret i vår menighet, for dem som lider og har det vondt her 

og i hele verden. Vi ber deg...   

• For våre familier.  Hjelp oss med vår kjærlighet til hverandre. Støtt 

oss under våre gode og vonde dager.  Vi ber deg... 

 

• For vår menighets familier.  Måtte våre felles opplevelser av 

Eukaristien bringe oss sammen som Kristi fellesskap.  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 Angela Leugers, del i ditt rike så de 

kan prise deg i evighet. Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  

Himmelske Far, du elsker oss så høyt at intet kan skille oss fra din 

kjærlighet.  La alle sultne og tørste få merke hvordan du kom oss i 

møte i Jesus Kristus. Han som lever og råder fra evighet til evighet. 

Amen. 



Kunngjøringer 

• Kollektene i siste uke kr. 3.252,00.  Votivlys kr. 222,00.  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.  

• Bisettelse av Angela Leugers, onsdag 5. august kl.12.00 i St. 

Birgitta Kirke. 

• 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. 

• 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.  

God søndag! 

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