Søndagsbrev 23. 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

21. søndag i det alminnelige kirkeåret, år A
(Søndagens liturgi i Messeboken side 602 (ny), 547 (gml.))
Inngang:
Messe
Første lesning:
Salme 138 Omkved

758
14

Annen lesning:
Evangelium:
Offertorium:

Deg lysets Fader
Norsk messe
Jes 22, 19 – 23
Herre, din miskunn er evig,
forlat ikke dine henders verk.
Rom 11, 33-36
Matt 16, 13 – 20
Kjærlighet er lyset kilde

Kommunion:

Som spredte korn ble samlet

787

Avslutning:

Kongers konge

345

Messetider
Onsdag
Torsdag

26/8 18.00 Kveldsmesse.
27/8 18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt

Fredag
Lørdag

28/8 11.00 Formiddagsmesse.
29/8 17.30 Rosenkransandakt
18.00 Kveldsmesse
30/8 10.00 Høymesse. 22. alm. søndag
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.

71

793

Forbønner
Celebranten:
Kjære troende! Etter at Simon Peter – Klippen – hadde bekjent at
Jesus er Messias, sønn av den levende Gud, sa Jesus: «På denne
klippe vil jeg bygge min Kirke». La oss be:
◆For alle som bekjenner troen på Jesus Kristus, at de må bli
bevart i Kirken som Kristus har opprettet. Vi ber deg…
◆For dem som innehar makt og myndighet i verden, at de må
søke det evige håp i Kirken som dødsrikets porter aldri skal få i
sin vold. Vi ber deg…
◆For alle som fortviler over egen synd, at de må finne håp og
trøst hos forvalterne av nøkkelmakten. Vi ber deg…
◆For oss som her er samlet til gudstjeneste, at vi må holde fast
ved troen på Jesus Kristus, han som Peter kalte «Messias, sønn
av den levende Gud». 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:

Allmektige, evige Gud, dine dommer er uransakelige, og din godhet,
visdom og viten er avgrunnsdyp. Gi oss å stole på din sønns ord og
løfter. Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene i siste uke kr. 6.554,00. Votivlys kr. 220,00. 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.

• Bokskapet åpnes når det er noen som vil kjøpe noe. Kontakt Raja Toma
Younan på mobil 416 66 527.
• Menighetsrådsmøte tirsdag 25. august kl. 18.00.
• Kateketmøte onsdag 26. august kl. 18.30.
• Lørdag 29. august kl. 9.45 er det undervisning for årets 1.
kommunionsbarn.
• St. Josephsøstrenes medvandrergruppe møtes tirsdag 1.september kl.17.30.
• Brev om katekese blir sendt ut. De som ikke mottar brev og har
ungdom født i 2006 eller før og som skal konfirmeres eller har barn
født i 2011 eller før og som skal motta 1. kommunion, bes ta kontakt
med menighetssekretæren på tlf: 69 30 15 20 onsdag/fredag kl. 10-16 eller
e-post: fredrikstad@katolsk.no.
• Informasjonsmøte for konfirmanter 2021 og foreldre, fredag 4. september
kl. 18.00. Første konfirmantundervisning er torsdag 10. september kl.
18.00.
• Trosundervisningen starter lørdag 5. september kl. 9.45.
NB! 1.kommunionsbarn 2021 starter kl. 9.00. Foreldremøte for 1.
kommunionsbarn kl. 13.00 etter undervisningen. Vel møtt!

• Kaldeisk 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!

