
 

Festbrev 11. juni 2021, St. Birgitta menighet. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kollekt/gaver kan gis via Vipps # 514275 

eller giro 0530.22.52930. 

Jesu Hjertefest, år B. 
(Dagens liturgi i Messeboken side 737 (ny), 334(gml.)) 

 Inngang:   Kjærlighet fra Gud   794 

 Messe: XIV   Norsk messe   14 

 Første lesning:    Hos 11, 1. 3 – 4. 8c - 9  

 Jesaja 12 Omkved                                                            Med glede skal dere øse av frelsens kilde.         

 Annen lesning:       Ef. 3, 8 – 12. 14 - 19  

 Evangelium:   Joh 19, 31 – 37  

 Offertorium:  Jesus, det eneste  344 

 Kommunion:   Confitemini Domino  753  

 Avslutning:  Store Gud  281 

Messetider 

 Mandag  14/6   18.00  Jesu Hjerte andakt – filippinsk gruppe 

 Onsdag  16/6   17.15 

  18.00 

  18.30 

 Jesu Hjerte andakt - vietnamesisk gruppe 

 Kveldsmesse      

 Jesu Hjerte andakt – polsk gruppe                                                                                                                                      

 Torsdag    17/6 18.00  Jesu Hjerte andakt - Afrikansk/Eritreisk gruppe      

 Kveldsmesse og sakramentandakt.                                                                      



 Fredag  18/6   11.00   Formiddagsmesse. 

 Lørdag  19/6  

 

17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse 

 Søndag  20/6  
   

  10.00 

  16.00 

  18.00 

 Høymesse. 11. alm. søndag.   

 Filippinsk messe  

 Kveldsmesse 
  

  Forbønner 

Celebranten:                                                          

Kjære kristne! En av soldatene stakk et spyd i siden på Jesus, så blod 

og vann fløt ut.  La oss be Herren Jesus om at dette bilde på hans 

kjærlighet til oss, også må være med på å prege våre hjerter: 

◆ For alle som bekjenner seg til Jesus Kristus, at han ved troen 

må bo i deres hjerter.  Vi ber deg… 

 

◆ At Jesu selvoppofrende kjærlighet til oss også må prege 

forholdene i samfunnet og mellom folkeslagene, nasjonene og 

statene. Vi ber deg… 

 

◆ For dem som mangler mat eller lider på annet vis, at også de må 

merke Jesu kjærlighet. Vi ber deg… 

 

◆ At Jesu kjærlighet til oss må gi større forståelse og kjærlighet 

oss imellom.  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, du som elsket oss så høyt at du for vår 

skyld lot din Sønn gå gjennom kors og død, gi oss 

takknemlighet for denne store nåde, og gi at vi må bli preget av 

den samme kjærlighet.  Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.  


