Brev 17. februar 2021 St. Birgitta menighet.

Askeonsdag
Vend om og tro på Evangeliet.

Faste og abstinens.
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

Askeonsdag
(Dagens liturgi i Messeboken side 161 (ny), 113 (gml.))
Inngang:

Se, vi går opp til Jerusalem.

439

Messe:

Norsk messe

Første lesning:

Joel 2, 12 – 18

Salme 51 omkved

Utslett min synd i din rike barmhjertighet 176

Annen lesning:

2 Kor 5, 20 – 6,2

Evangelium:

Matt 6, 1- 6. 16-18.

14

Under askeutdeling Herre, se ned til oss

430

Offertorium:

O nådens stol og sete

433

Kommunion:

Noen må våke i verdens natt.

441

Avslutning:

Hill deg, Frelser og forsoner!

425

Messetider
Torsdag

18/2 17.00 Korsveiandakt – Afrikansk gruppe.

Fredag

19/2 17.30 Korsveiandakt – Kaldeisk gruppe.

Lørdag

20/2 17.00 Korsveiandakt – norsk.

Onsdag

23/2 18.00 Korsveiandakt – Vietnamesisk gruppe.
18.45 Korsveiandakt – Polsk gruppe.

Pavens bønneintensjoner for februar 2021
Generell intensjon: Om vold mot kvinner
Vi ber for kvinner som blir ofre for vold, at samfunnet må beskytte
dem, og at deres lidelse blir lagt merke til og tatt hensyn til.

Forbønner
Celebranten:
Kjære medkristne! På høytidelig vis har vi innledet vår 40-dagers
påskefaste. La oss be om hjelp til å fullføre hva vi har påbegynt:
- Om ekte botsånd i hele Den katolske kirke slik at vi på nytt ved
Guds nåde kan feire Kristi oppstandelse og vår oppreisning med
ham i dåpen. Vi ber deg...
- Om botsånd i hele samfunnet vårt slik at vi enda en gang må finne
inn til ham som har kalt oss til å leve rett sammen. Vi ber deg...
- For dem som opplever å være under kors og smerte på grunn av
egen eller andres synd, om hjelp og miskunn i enhet med Kristus.
Vi ber deg...
- Om hjelp for oss til å leve ut boten, både ved å søke til kirke og i
hverdagen. Vi ber deg...
- For tjenesteånd i løpet av denne fastetiden: at vi kan hjelpe andre
og være redskaper for guds kjærlighet og medfølelse. Vi ber deg...
- Herre vi ber deg, vær med Caritas i deres arbeid for å bekjempe
sult, og lær oss å støtte Kirkens diakonale arbeid, med glede og i
ydmykhet. Vi ber deg…
- For medlemmer av vår menighet, la askekorset i dag minne oss om
at fortidens natur bestod av organisk materielle ting og hjelpe oss
med å gi mer oppmerksomhet til vårt åndelige liv. Vi ber deg...
- For alle våre slektninger, venner og prester som har dødd, hvem vi
husker på en spesiell måte i denne messen. Vi ber deg...
Celebranten:
Barmhjertige Gud, på ditt ord har vi begynt forberedelsen til
påskehøytiden. Gi oss ved deg å fullføre det vi har kalt oss til.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Torsdag 18. februar er det konfirmantundervisning som

hjemmeundervisning.
• Caritas Fasteaksjonen 2021 setter fokus på «Koronapandemien

forverrer sultkrisen». Støtt Fasteaksjonen ved å gi et bidrag.
Fastebøsser ligger i våpenhuset. Gavekonto 8200.01.93433 eller
VIPPS 12165. Merk betalingen «faste».
• Pave Frans' budskap til fastetiden på norsk ligger i våpenhuset.
• I fastetiden vil det være korsveiandakter på flere språk. Se plakat.

God fastetid!

