
 

Søndagsbrev 9. mai 2021, St. Birgitta menighet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollekt/gaver kan gis via Vipps # 514275 

eller giro 0530.22.52930. 
 

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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6. søndag i påsketiden, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 396 (ny), 286 (gml.)) 

 Inngang:   Til himlene rekker  290 

 Messe: XIIII   Norsk messe    14 

 Første lesning:   Apg. 10, 25 - 26, 34-35, 44-48  

 Salme 98 Omkved:             Herren har kunngjort sin frelse,           

åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn. 
  96 

 Annen lesning:    1 Joh 4, 7 - 10  

 Evangelium:   Joh 15, 9 - 17  

 Offertorium:   O Fader knytt oss sammen    544 

 Kommunion:    Kjærlighet er lysets kilde   793             

 Avslutning:   Lovsangen toner   578 

 

Messetider 
 

 Onsdag  12/5  17.15 

 18.00 

 18.30  

 Rosenkransandakt – Vietnamesisk gruppe 

 Kveldsmesse  

 Rosenkransandakt – Polsk gruppe 

 Torsdag    13/5  11.00  Kristi himmelfart. Høytid. 

 Fredag  14/5  11.00  Formiddagsmesse  

 Lørdag  15/5  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse 

 Søndag  16/5 

 

 10.00 

 15.00 

 16.00 

 18.00 

 Høymesse. 7. søndag i påsketiden 

 Kaldeisk messe 

 Filippinsk messe - AVLYST 

 Kveldsmesse 

Mandag   17/5  11.00   Festmesse -17. maimesse 

   

Pavens bønneintensjoner for mai 2021.                
Generell intensjon: For finansverdenen 

La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene 

for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer. 



    Forbønner 

Celebranten: 

Kjære troende! Kristus gikk til Faderen og sendte Den Hellige Ånd 

for at disiplene skulle bli i hans kjærlighet. La oss be ham om denne 

kjærlighet for alle som har mottatt dåpens og konfirmasjonens 

sakrament. 
 

- For alle som er forent i troen, sakramentene og bønnen, at de må 

  fremstå som et kjærlighetens fellesskap.  Vi ber deg… 

 

- For dem som har militært ansvar, lik Cornelius, at de ikke må 

  være redskaper for krig og urett, men være med på å sikre fred og 

  kjærlighet. Vi ber deg… 

 

- For alle som lider fordi vi ikke elsker hverandre. Vi ber deg… 

 

- For slutt på pandemien og for å komme tilbake fra vår sosiale, 

åndelige og økonomiske fattigdom.    Vi ber deg… 

 

- For de som ikke har kunnet si farvel til sine avdøde og for de som 

er syke av viruset og for alle syke.   Vi ber deg… 

 

- For dem som forfølger andre og behandler dem dårlig, at de, som 

  den hellige Paulus, kan endre sine måter. Vi ber deg.. 

 

- For de syke og eldre i vår menighet, at de blir styrket og trøstet 

  av troen på Jesus Kristus.  Vi ber deg… 

 

-For alle våre avdøde, at de vil få skue Guds åsyn i evighet.   Vi ber 

deg… 

 

Celebranten:  
Himmelske Far, du som elsket oss så høyt at du sendte din Sønn, gi 

oss å bli fylt av hans kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre. Amen.  

 



Kunngjøringer 
 

• Kollektene siste uke til St. Eystein presteseminar ble kr. 4.364,00. 

Hjertelig takk! 

 

• Fra mandag 26. april kan vi ha messer og andakter med maks 20 

personer.  For messer lørdag og søndag, kontakt pater Jagath for 

påmelding på mobil 414 68 740 eller e-post: 

jagath.gunapala@katolsk.no.  De andre dagene er det «først til 

mølla.» Vi vil oppdatere hjemmesiden og facebook-siden vår, hvis 

det blir endringer. 

 

• Mai måned er Marias måned.  Vi har rosenkransandakt fra onsdag 

til lørdag på forskjellige språk. 

 

• Vi har rosenkranser til salgs.  Kontakt Raja Toma Younan på 

mobil 41 66 65 27. 

 

• Norges Unge Katolikker arrangerer sommerleirer for barn og ungdom 

mellom 8 og 18 år. Dette er en flott mulighet for unge å komme i kontakt 

med andre katolikker over hele landet og tilbringe en sommeruke i et trygt, 

katolsk fellesskap.  Leirene arrangeres i starten av skoleferien, og er lagt i 

forskjellige deler av landet. For mer informasjon, se plakat og se 

www.nuk.no.  

 

• Bli med pave Frans i rosenkransmaraton for å få slutt på COVID-19.  

Rosenkransmaratonen vil finne sted over hele verden i mai måned.  Pave 

Frans har bedt om at Kirken kommer sammen for å be rosenkransen hver 

dag gjennom hele mai måned for å få slutt på pandemien.  Se 

www.katolsk.no. 

 

• Til vaktene som rengjør mellom messene: vent til alle har forlatt 

kirkerommet. 

• Vietnamesisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken. 

 

Be for de syke og smittede.   

Riktig god søndag! 
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