Søndagsbrev 15. august 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

Jomfru Maria opptagelse i himmelen
(Festdagens liturgi i Messeboken side 941 (ny), 729 (gml.))
Inngang:
Min sjel høylover Herren
Messe: VIII
De Angelis
Første lesning:
1. Kong 19, 4 – 8
Salme 45 Omkved: Herren har velsignet deg til evig tid
Annen lesning:
1. Kor 15, 20 – 26
Evangelium:
Luk 1, 39 – 56
Offertorium:
Ave maris stella
Kommunion:
Confitemini Domino
Avslutning:
I Nasaret satt der en jomfru i lønn
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Messetider
Onsdag 18/8 18.00 Kveldsmesse
Torsdag 19/8 18.00 Kveldsmesse /sakramentandakt.
Fredag
Lørdag

20/8 11.00 Formiddagsmesse.
21/8 17.30 Rosenkransandakt - norsk
18.00 Kveldsmesse
Søndag 22/8 10.00 Høymesse. 21. alm. søndag i kirkeåret
16.00 Engelsk messe
18.00 Kveldsmesse

Pavens bønneintensjoner for august 2021.

Misjonsintensjon: For Kirken

La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige
Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

Forbønner
Celebranten:

Kjære troende! Fylt av Den Hellige Ånd kalte Elisabeth Maria for
den velsignede fremfor alle kvinner, og som førstegrøden blant de
døde tok Kristus henne opp til seg med legeme og sjel. I tiltro til
Guds mor Marias forbønn ber vi, med de sorger og engstelser
mennesker vanligvis har, til Kristus, livets Herre:
• La oss alle som skal bringe troen videre til andre, få den samme
tillit og tro som Maria hadde. Vi ber deg…
• La oss støtte, anerkjenne og hjelpe hverandre i den fulle
solidaritet som troen krever av oss. Vi ber deg…
• La oss oppnå den innsikt som kreves for å gi Maria en riktig
plass i vårt liv. Vi ber deg…
• La oss innse den betydning Marias opptagelse i himmelen har
for vår egen død og oppstandelse. Vi ber deg…
• For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at de blir styrket
og trøstet i troen på Jesus Kristus, Marias sønn. Vi ber deg…
• La alle våre avdøde bli trukket inn i det evige liv hos deg, Gud.
Vi ber deg…
Celebranten:
Allmektige Gud, evige Gud, du som i himmelsk nåde lot den salige
Jomfru Maria få del i din sønns oppstandelse fra de døde, gi også oss
del i det samme. La oss alle være blant dem som får livet tilbake i
Kristus. For du er de levendes Gud, ikke de dødes. Deg bringer vi
vår lovprisning, nå og i all evighet. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene sist uke var kr. 6.750,00. Votivlys kr. 373,00. Hjertelig
takk!
• Maks 100 personer i kirken. Kirkekaffe inne i menighetssalen og
ute. Det ligger koronaliste på bordet med hånddesinfisering.
• Onsdag 18. august kl. 18.00. 1.kommunionsundervisning for årets
1.kommunionsbarn i kirken.
• Caritas møte onsdag 18.august etter kveldsmesse ca. 18.30.
• Foreldremøte for foreldre til neste års konfirmanter (2022) er
fredag 3. september kl. 18.00. Første konfirmantundervisning
er torsdag 16. september kl. 18.00.
• Første katekesedag er 4. september kl. 9.45. 3. klasse - 1.
kommunionsbarn starter kl. 9.00.
• Foreldremøte for foreldre til 1. kommunionsbarn (neste år) er
lørdag 4. september kl. 13.30.
• Kateketmøte onsdag 25. august etter kveldsmøte ca. 18.30.
• Vi begynner med språk cafe fom mandag 6. september 2021 kl.18.00 i St
Josephs stua (1. etasje) eller kjeller i menighetslokalet til St. Birgitta kirke
i St. Josephs gate 17. Varighet ca. 2 timer. Ta egen mat /drikke.
Det må være minst 3 deltakere for å ha møte. Bindende påmelding sendes
på SMS senest søndag 5.09.21 til Julianna Moberg tel. 92415217.

• Møter for AA gruppe starter etter sommer ferie. For informasjon
kontakt Pawel tel 465 89 808.
• 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.
• Kaldeisk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.
Vietnamesisk gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.

Riktig god søndag!
Velkommen til kirkekaffe.

