
Festbrev 29. 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 68 740,  E-post: jagath.gunapala@katolsk.no 

Pisarek, Piotr Sylwester O.M.I., sogneprest for Askim og Moss 

                    Mobiltelefon: 901 29 621,  E-post: ppisarek@online.no 

Kunkel, Roman O.M.I., sogneprest for Halden, polsk sjelesorg i Østfold 

                     Mobiltelefon: 414 62 722, 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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Olsok - Den Hellige Olav,  

martyr og Norges vernehelgen 

 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 906 (ny), 714 (gml.)) 

 

 Inngang:   Hellig, hellig, hellig  288 

 Messe: XIII   Norsk messe    13 

 Første lesning:   Visd 10, 10  – 14  

 Salme 31 Omkved:             I dine hender, Herre,  

  overgir jeg min ånd. 
                      

 Annen lesning:    Jak 1, 2 – 4.12  

 Evangelium:   Matt 16, 24 – 28  

 Offertorium:   Guds kirkes grunnvoll ene  533 

 Kommunion:    Confitemini Domino  753            

 Avslutning:   Norges folk og Norges kirke  624 

 

Messetider 

 

 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 - norsk 

 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. 

 



                       Forbønner 

Celebranten: 

Kjære troende! Etter at den hellige Olav hadde tapt kampen om den ytre 

kongemakt i Norge og beseglet dette tap ved sin død på Stiklestad, 

inntraff det en underfull seier for Kristi åndelige kongemakt.  La oss be 

om fortsatt nåde og hjelp til å bøye oss for Hvitekrist:  

- For alle kristne i Norge, om vilje og evne til å ofre seg i den 

åndelig kamp for Kristus. Vi ber deg… 

 

- For vår konge Harald og for alle statens tjenere, om frimodighet 

som hos Olav, Norges evige konge, til å bøye seg for Kristus, 

kongenes konge.  Vi ber deg… 

 

- For alle som føler lite kraft og styrke fra Kristus, at de må lære 

hvordan han virker annerledes enn vi regner med.   Vi ber deg… 

 

- Om enhet mellom alle kristne i Norge. 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 våre avdøde, gi dem den evige hvile og glede i ditt rike, hvor 

også vi håper å komme.  Vi ber deg… 

 

Celebranten:  
 

Himmelske Far, du som utvalgte og helliget Olav Haraldsson til å være 

redskap for deg i vårt land, bruk også oss på forbønn fra den hellige 

Olav. Ved Kristus, vår Herre.  Amen.



                            Kunngjøringer 

 
• 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.   

 

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.  

                                                                                                 

                                                                                 
                        Riktig god OLSOK!    
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