
 

Søndagsbrev 5. september 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 

mailto:jagath.gunapala@katolsk.no
mailto:ppisarek@online.no
mailto:kunkelomi@gmail.com
mailto:fredrikstad@katolsk.no
http://fredrikstad.katolsk.no/


23. alminnelige søndag i kirkeåret, år B 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 621 (ny), 562 (gml.)) 

 

 

 Inngang:   Her er Guds hus og himlens port  678 

 Messe: XIV   Norsk messe    14 

 Første lesning:   Jes 35, 4–7a  

 Salme 146 omkved:             Lov Herren, min sjel  127 

 Annen lesning:    Jak 2, 1–5  

 Evangelium:   Mark 7 31-37  

 Offertorium:   Mektigste Kriste              331 

 Kommunion:    Laudate omnes gentes   750           

 Avslutning:   Min sjel, min sjel, lov Herren   302 

 

Messetider 

 

 Onsdag   8/9  18.00  Kveldsmesse  

 Torsdag     9/9  18.00    Kveldsmesse /sakramentandakt. 

 Fredag   10/9  11.00  Formiddagsmesse.   

 Lørdag   11/9  17.30 

18.00 

  Rosenkransandakt - norsk 

 Kveldsmesse 

 Søndag  12/9  10.00 

 13.00 

 16.00  

 16.00 

 18.00 

 Høymesse.  24. alm. søndag i kirkeåret 

 Vietnamesisk messe 

 Polsk messe i Tune kirke i Sarpsborg 

 Kaldeisk messe 

 Kveldsmesse 
   

 Pavens bønneintensjoner for september 2021.                
Generell intensjon: Om en livsstil som bevarer miljøet 

Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er 

enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge 

som er så opptatt av dette. 

     



Forbønner                                          

Celebranten:  

Kjære kristne! Gjennom ord og under, symbol og bilder blir godt 

fremtidshåp forkynt til menneskenes hjerter. La oss be om at dette 

håp må nå frem:  

 

- For all Kirkens virksomhet, at den må tenne håpet fra Gud. Vi ber 

deg…  

 

- At Guds omsorg for de små og svake må omskape samfunnets rike 

og mektige. Vi ber deg…  

 

- At Guds kjærlighet til de handikappede må bli et virksomt 

vitnesbyrd for alle om det store fremtidshåp hos Gud. Vi ber deg…  

 

- For alle våre dåpskandidater og nydøpte barn som mottar Effata-

tegnet, at Jesus må la dem høre sitt ord og bekjenne troen. Vi ber 

deg…  

 

- I september måned, når vi markerer skapelsens tid, ber vi for 

alle regjeringer over hele verden om at de kan gi et sterkt 

lederskap for å beskytte det fantastiske miljøet som ble gitt oss 

av vår kjærlige Skaper.  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…  

 

- For våre avdøde, spesielt pater Peter Maesch, ta dem inn i ditt rike 

og la dem skue din herlighet. Vi ber deg…  

 

 

Celebranten:  

Allmektige Gud, himmelske Far, din Sønn lot de døve høre og de 

stumme tale. Gi oss med munnen å bekjenne vårt håp om en fremtid 

hos deg. Ved Kristus vår Herre. Amen. 



     Kunngjøringer 

 

• Kollektene sist uke var kr. 4.727,00. Votivlys kr. 186,00. Hjertelig takk! 

 

• Maks 100 personer i kirken.  Kirkekaffe inne i menighetssalen og ute.  Det 

ligger koronaliste på bordet ved hånddesinfiseringen. 

 

• Vi begynner med språk cafe fom mandag 6. september 2021 kl.18.00.  

Det må være minst 3 deltakere-fullvaksinerte- for å ha møte. Bindende 

påmelding sendes på SMS senest søndag 5.09.21 til Julianna Moberg tlf. 

924 15 217.   

 

• Tirsdag 7. september kl. 17.30 møtes medvandrerne. 

• Tirsdag 7. september kl. 18.00 er det menighetsrådsmøte 

• Torsdag 9. september kl. 18.00, undervisning for årets konfirmanter. 

 

 

• Ekstra 1.kommunionsundervisning for årets 1.kommunionsbarn lørdag 11. 

september kl. 9.45. 

• Polsk messe 2. søndag i måneden i Sarpsborg er flyttet til Tune kirke i 

Tuneveien 43. 

 

• Første konfirmantundervisning (neste års konfirmanter) er torsdag 16. 

september kl. 18.00. 

 

 

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

har ansvaret for kirkekaffen neste søndag. 

    

Riktig god søndag!                                                                                                      

Velkommen til kirkekaffe.                                                                                                                                                   


