Søndagsbrev 9. 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

19. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A
(Søndagens liturgi i Messeboken side 585 (ny), 534 gml.))
Inngang:
Messe
Første lesning:
Salme 85 Omkved
Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium:

Lover den Herre
Norsk messe
1 Kong 19, 9a. 11 – 13a
La oss kjenne din miskunn, Herre,
gi du oss din frelse!
Rom 9, 1 – 5
Matt 14, 22 – 33
Høylovet Jesus Kristus
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Kommunion:

Ingen er så trygg i fare

727

Avslutning:

Alt står i Guds Faderhånd

318

Messetider
Onsdag
Torsdag

12/8 18.00 Kveldsmesse.
13/8 18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt

Fredag
Lørdag

14/8 11.00 Formiddagsmesse.
15/8 17.30 Rosenkransandakt
18.00 Høytid.Jomfru Marias opptagelse i himmelen
16/8 10.00 Høymesse. 20. alm. søndag
16.00 Filippinsk messe
18.00 Kveldsmesse

Søndag

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.

Forbønner
Celebranten:

Kjære troende! Jesus kom disiplene i møte på det stormfulle hav, og
vinden la seg. La oss be ham komme også oss i møte:
◆

For alle kristne som lytter etter Frelseren, at de må finne ham i
lyden av den svake susing. Vi ber deg…

◆

For dem som søker stadig større makt for å kunne herske over
riker og folk, at de i stedet må søke Kristus, altets herre. Vi ber
deg…

◆

For det folk som mottok paktene og Loven, gudstjenesten og
løftene. Vi ber deg…

◆

For oss og alle våre – i nød og trengsel, på land og hav – om
frelse og redning. 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:

Herre Gud, himmelske Far, din Sønn Jesus Kristus kom disiplene til
hjelp da de følte seg truet av havets bølger, kom også oss til hjelp.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene i siste uke kr. 3.996,00. Votivlys kr. 234,00. 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 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.
• 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!

