
 

Søndagsbrev 6. mars 2022, St. Birgitta menighet. 

 

 
 

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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1. søndag i fastetiden, år C 

 (Søndagens liturgi i Messeboken side 172 (ny), 117 (gml.)) 

Inngang:   Se, vi går opp til Jerusalem  439  

Messe:                   Norsk messe    14 

Første lesning:   5 Mos 26, 4 – 10  

Salme 91 omkved  Herre, vær meg nær i min nød og trengsel   84 

Annen lesning:         Rom 10, 8 – 13  

Evangelium:  Luk 4, 1- 13  

Offertorium:  Ingen vinner frem til evige ro 437 

Kommunion:   Noen må våke i verdens natt. 441 

Avslutning:              Hill deg, Frelser og forsoner!                                    425 

Messetider  

Mandag  7/3 18.00 Korsveiandakt – Filippinsk gruppe 

Onsdag   9/3 17.15 

18.00 

Korsveiandakt – Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse  

Torsdag  10/3 17.00 

18.00 

Korsveiandakt – Afrikansk/Eritreisk gruppe 

Kveldsmesse og sakramentandakt 

Fredag  11/3 11.00 

17.30 

18.30 

Formiddagsmesse   

Korsveiandakt - Kaldeisk gruppe 

Korsveiandakt – Polsk gruppe 

Lørdag  12/3   11.00 

17.00 

17.30 

18.00 

Korsveiandakt - Katekesen 

Korsveiandakt - norsk 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag 

 

       

 13/3 

 

10.00 

13.00 

14.30 

16.00 

18.00 

Høymesse. 2. søndag i fasten 

Vietnamesisk messe 

Polsk messe i Fredrikstad 

Kaldeisk messe 

Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for mars 2022 

For et kristent svar på bioteknologiske utfordringer 

Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å 

forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2022-03


                                                    Forbønner 

Celebranten: 

Kjære brødre og søstre i Kristus!  I likhet med vår Herre kan også 

vi bli fristet når vi gjennom faste og tilbaketrukkethet forbereder 

oss til påskehøytiden.  La oss be om hjelp til å stå Fristeren imot:  

- Om at Kirken aldri må la seg friste av muligheter til makt i 

stedet for et ydmykt forhold til Gud.  Vi ber deg...  

 

- For statsmaktene, at de ikke må la seg friste til urettmessig å 

søke militær og økonomisk makt over andre. Vi ber deg... 

 

- For alle som lider, at de ikke må la seg friste til å søke legedom 

hos gudsfientlige åndsmakter - og krefter. Vi ber deg...   

 

- At vi må gi Gud den hyllest han tilkommer, og ikke fristes til å 

gi den til noen andre.  Vi ber deg...   

 

- Allmektige Gud, kjærlige far, vi ber for folket i Ukraina, for de som 

lider under krigen og de som er redde. For de sårede og flyktningene, at 

du vil være nær dem og beskytte dem. Og vi ber for verdens ledere, at 

medfølelse, styrke og visdom veileder dem i deres beslutninger.  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, Gud gi dem evig hvile, og la det evige lys 

skinne for dem.  Vi ber deg...   

Celebranten:  

Himmelske Far, du som hjalp vår Herre til å stå imot fristelsene under hans 

vandring i ødemarken.  Hjelp også oss når vi blir fristet under vår vandring 

mot målet vårt i landet som flyter av melk og honning.  Ved Kristus, vår 

Herre. Amen.  



 Kunngjøringer                                  
 

• Kollektene siste uke var kr. 3.922,00.  Votivlys kr.143,00.  

Hjertelig takk! 

 

• Under fastetiden vil pater sitte i skriftestolen en halv time før 

høymessen og kveldsmessen på søndager. 

 

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

 

• I fastetiden vil det være korsveiandakter på flere språk.  Se plakat. 

 

• Caritas Fasteaksjonen 2022 setter fokus på Sult stjeler barns 

fremtid. Støtt Fasteaksjonen ved å gi et bidrag.  Fastebøsser 

ligger bak i kirken. Ministrantene vil stå ved utgangen med 

bøsser til fasteaksjonen.  

  

• Pave Frans' budskap til fastetiden på norsk. 

 

•  Biskop Eidsvigs fastebudskap og fastemandat ligger i 

våpenhuset. 

 

• Tirsdag 8. mars kl. 18.00 inviterer Caritas-gruppen til språk-café. 

Bindende påmelding til Elzbieta Hagen, SMS til 907 19 460 innen 

mandag kl. 18.00.  Alle interesserte er hjertelig velkommen!  

 

• Ekstrakollekt til Ukraina. 

 

• Trosundervisning for barn og ungdom lørdag 12. mars kl. 09.45. 

• Menighetsrådet møtes tirsdag 15. Mars kl. 18.00. 

 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.   

                                                                                                                   

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 


