
 

Søndagsbrev 20. februar 2022, 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
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7. søndag i det alm. kirkeår, år C 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 487 (ny), 460 (gml.)) 

 

Inngang:    Overmåde fullt av nåde                  286  

Messe:                   Norsk     14 

Første lesning:   1 Sam 26,2.7 – 9. 12 -13. 22-23  

Salme 103 omkved  Herren er nådig og barmhjertig     87  

Annen lesning:         1 Kor 15, 45 – 49  

Evangelium:  Luk 6, 27 - 38  

Offertorium:  O Fader knytt oss sammen    544 

Kommunion:   Ubi caritas    448 

Avslutning:              La oss vandre i lys                                        741 

 

 Messetider 

 

 Onsdag   23/2  18.00  Kveldsmesse. 

 Torsdag     24/2  18.00   Kveldsmesse og sakramentandakt. 

 Fredag   25/2  11.00  Formiddagsmesse.  

 Lørdag   26/2   17.30  

18.00 

  Rosenkransandakt. 

 Kveldsmesse. 

 Søndag   27/2 

 

  

 10.00 

 16.00 

 18.00 

 Høymesse. 8 ALM. SØNDAG 

  Engelsk messe  

 Kveldsmesse. 

 

Pavens bønneintensjoner for februar 2022 

 

For ordenssøstre og vigslede kvinner 

Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og 

for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i 

vår tid. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2022-02


Forbønner 

Celebranten:  

 

Kjære troende!  Som Kristi disipler er vi kalt til å gjengjelde ondt 

med godt.  La oss be om hjelp til det: 

 

- Om at det også i vår tid må fremstå mange helgener som kan 

være med å gjøre at Kirken blir et godt tegn på Guds kjærlighet. 

Vi ber deg... 

 

- For dem som lærer å føre krig, at de kunnskaper og evner de 

erverver seg, aldri må fortrenge viljen og evnen til å tilgi og 

vise barmhjertighet.  Vi ber deg...   

 

- For dem som lider urett, at de midt i sine lidelser og sin 

fornedrelse må makte å bevare respekten for motstandernes 

menneskeverd og å tilgi dem det onde de gjør.  Vi ber deg...   

 

- For vår menighet, at vi må bli gjennomtrengt av Kristi budskap 

om å elske våre fiender.  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, at Gud gi dem evig hvile, og la det evige lys 

skinne for dem.  Vi ber deg...   

 

 

Celebranten:  

 

Barmhjertige Gud, du viser oss kjærlighet uten at vi fortjener det.  Gi 

oss å vise våre medmennesker den samme kjærlighet.  Ved Kristus, 

vår Herre. Amen.  

                        



      Kunngjøringer 

 

 
• Kollektene sist uke var kr. 8.561,00. Votivlys kr. 106,00.   

Hjertelig takk! 

 

• Fra 12. februar er alle begrensninger fjernet. 

 

• Språk cafe tirsdag 22. februar kl. 18.00 i kjelleren. Bindende 

påmelding sendes på SMS senest mandag 21. februar til Elzbieta 

Hagen tlf. 907 19 460.  

 

• Grenene fra fjorårets palmesøndag kan leveres i sakristiet, slik at 

de kan bli brent til askeonsdag. 

 

• Medvandrerne møtes tirsdag 1. mars kl. 18.00. 

 

• Polsk retrett søndag 6. mars til og med tirsdag 8. mars.  Se plakat. 

 

 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag. 

 

 

      Riktig god søndag! 

Velkommen til kirkekaffe. 


