
1. Påskedag søndag 4. april 2021, St. Birgitta menighet 
Høytiden for Herrens oppstandelse 

(1.Påskedags liturgi i Messeboken side 351-355(ny), 253-56(gml.)) 

 

 

Inngang:  Påskemorgen slukker sorgen    (490) 

Messe VIII: De angelis          ( 8 ) 

1. Lesning: Apg 10,34a. 37-43 

Omkved 118:     Dette er dagen som Herren har skapt, Halleluja. 

2. Lesning: Kol 3,1-4 

Sekvens:   Kristenhet, la lovsang tone     (479) 

Alleluia:           (483) 

Evangelium: Joh 20,1-9 

Credo:   Trosbekjennelse synges på latin     (22) 

Offertorium:    I døden Jesus blundet.             (489) 

Kommunion:  Som den gyldne sol frembryter    (485) 

Utgang:   Deg være ære        (493) 

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  

Messetider 
 

Alle messer og andakter i kirken er avlyste  

til og med søndag 11. april. 
 

 

 

 

Kunngjøringer 

 

• Kollekt siste uke kr. 700,00.  Hjertelig takk! 

 

• St. Josephsøstrenes medvandrergruppe møtes tirsdag 6. april er 

avlyst. 

• Konfirmantundervisning torsdag 8. april blir digital. 

 

• Kollekt/gaver kan gis via Vipps # 514275 eller giro 

0530.22.52930. 
 

 

 



Forbønner 

Celebranten: 

 

Elskede brødre og søstre! Fylt av jubel over oppstandelsen er vi 

samlet for å feire påsken.  La oss denne påskemorgen vende oss til 

Jesus Kristus som ble reist opp fra de døde og be om:  
 

- At alle som nå feirer påske, må se og tro – liksom den disippel 

som Jesus holdt så meget av. Vi ber deg... 

 

- For dem som er satt til å skape fred i verden, at Guds seier 

over mørkets makter denne natt må vise vei og gi kraft og håp. 

Vi ber deg... 

 

- For alle som er nedtynget og bekymret av de jordiske ting, at 

de må stemme tanke og sinn etter det som er det som er der 

oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Vi ber deg... 

 

- For påskefeiringen i Fredrikstad, at den må gjenlyde av 

lovprisning og jubel. Vi ber deg... 

 

- Kristus, Frelser, du som ble lydig til døden og nå er opphøyet 

til Faderens høyre hånd, ta i din mildhet imot alle dine brødre 

og søstre i ditt rike. Vi ber deg... 

 

 

Celebranten: 

 

Himmelske Far, gode Gud, vårt påskelam Kristus er ofret og har 

beseglet soningen for våre synder ved å stå opp fra de døde.  Gi oss 

å holde høytid med usyret brød, i renhet og sannhet. Ved ham, 

Kristus, vår Herre. 
 

Herren er oppstanden, god påske!  


