
 

Søndagsbrev 25. juli 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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17. alminnelige søndag i kirkeåret, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 570 (ny), 523(gml.) 

 

 Inngang:   Lover den Herre  306 

 Messe: XIV   Norsk messe    14 

 Første lesning:   2 Kong 4,42 – 44                                         

 Salme 145 Omkved:             Du åpner din hånd og metter alt  

   som lever med gode gaver                        
   52 

 Annen lesning:    Ef 4, 1 – 6  

 Evangelium:   Joh 6, 1 – 15  

 Offertorium:   Vårt alterbord er dekket   vers 1-4  749 

 Kommunion:    Vårt alterbord er dekket   vers 5-6  749            

 Avslutning:   Nu lover Herrens navn  292 

 

Messetider 

 

 Mandag  26/7  18.00 Rosenkransandakt.  Hele Norge ber. 

 Onsdag   28/7  18.00  Kveldsmesse  

 Torsdag     29/7  18.00    Høymesse. Hellige Olav - Olsok 

 Fredag  30/7  11.00  Formiddagsmesse.   

 Lørdag  31/7  17.30 

18.00 

 Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse 

 Søndag  1/8  10.00 

 16.00 

 18.00 

 Høymesse. 18. alm. søndag i kirkeåret 

 Polsk messe 

 Kveldsmesse 
   

  

Pavens bønneintensjoner for juli 2021.                
Generell intensjon: For dialog og vennskap 

Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og 

vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner. 

      



Forbønner 

 

Celebranten: 

Kjære brødre og søstre!  Da Jesus hadde sagt takkebønnen, var fem 

byggbrød og to småfisker blitt mat for en stor folkemengde. La oss 

be Gud fortsatt velsigne de gaver vi med takk og bønn bringer ham: 
 

- Om at alle som feirer Det eukaristiske måltid, må fastholde troen 

på Guds mirakuløse inngripen, og må bli mettet med livets 

brød. Vi ber deg… 

 

- At vi må behandle og fordele jordens frukter på ansvarlig og 

rettferdig vis, og få oppleve at alle sultne munner blir mettet.  Vi 

ber deg… 

 

- For dem som sulten plager, om opplevelse av kristen kjærlighet 

og Guds velsignelse. Vi ber deg… 

 

- At bordbønnen må være levende i våre hjem, og at Guds gaver 

må bli oss til velsignelse. 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 må få det evige livs gave og 

 himmelens glede, sammen med alle dine hellige. Vi ber deg… 

 

Celebranten:     

 

Herre Gud, himmelske Far, du velsigner jordens frukt og vårt arbeid, 

og gir oss på denne måte næring for dette og det kommende liv.  Gi 

oss å komme din velsignelse i møte med tro og takk.  Ved Kristus, 

vår Herre. Amen.   

 

 



Kunngjøringer 

 
• Kollektene sist uke var kr. 4.455,00. Hjertelig takk! 

 

• Maks 100 personer i kirken.   

 

• Kirkekaffe inne i menighetssalen og ute.  Det ligger koronaliste på 

bordet med hånddesinfisering. 

 

• Menighetskontoret er åpent fredager kl. 10.00 - 16.00 fra 1. juli til 

15. august. 

• Hele Norge ber.  Fra og med lørdag 26. juni 2021 og så den 26. i 

hver måned frem til verdensmøte for familier 26. juni 2022 ber vi 

i menigheten rosenkransbønn.  Se oppslag.  

 

• Brev om katekese er nå sendt ut.  De som ikke har mottatt brev 

og har ungdom født i 2007 eller før og som skal konfirmeres i 

2022 eller har barn født i 2013 eller før og som skal motta 1. 

kommunion i 2022, bes ta kontakt med menighetssekretæren på 

tlf: 69 30 15 20 fredag kl. 10-16 eller helst til e-post: 

fredrikstad@katolsk.no. 

 

• Katekesen trenger kateketer og flere assistenter og vikarer. 

Personer som kunne tenke seg å hjelpe kan melde seg til Elzbieta 

Hagen, mobil 907 19 460 eller elzbieta.hagen@gmail.com. Vi 

oppfordrer spesielt polsktalende personer til å melde seg som 

assistenter/vikarer.  

• Polsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  Filippinsk 

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.   
                                

Riktig god søndag!    

 

Velkommen til kirkekaffe. 
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