
 

Søndagsbrev 24. april 2022, St. Birgitta menighet. 

Den guddommelige barmhjertighets søndag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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2. søndag i påsketiden, år C 

Miskunns-søndag 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 364 (ny), 261 (gml.)) 

Inngang:    Vær hilset, festens skjønne dag  495  

Messe:                   Norsk messe  13 

Første lesning:   Apg. 5,12 - 16  

Salme 118 omkved Lovpris Herren for han er god, 

 evig er hans kjærlighet.         

  

Annen lesning:         Åp. l, 9 – 11a. 12-13, 17 - 19  

Evangelium:  Joh 20, 19-31  

Offertorium:  Livet vant  773 

Kommunion:   Jesus, som iblant oss står.   339 

Avslutning:              Han er oppstanden. Halleluja  762 

 

Messetider  

Onsdag   27/4 18.00 Kveldsmesse  

Torsdag  28/4 18.00 Kveldsmesse og sakramentandakt 

Fredag  29/4 11.00 

18.00 

Formiddagsmesse   

Polsk messe 

Lørdag  30/4   12.00 

17.30 

18.00 

Fermingsmesse 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag        1/5 10.00 

16.00 

18.00 

Høymesse. 3. søndag i påsketiden 

Polsk messe  

Kveldsmesse 

    Pavens bønneintensjoner for april 2022 

For helsepersonell 

Vi ber for helsepersonell som har ansvar for syke og eldre, spesielt i de 

fattigste landene; at de må oppleve tilstrekkelig støtte fra myndighetene og 

fra sitt lokalmiljø. 

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


                                              Forbønner                                                 

Celebranten: 

 

Kjære Jesu disipler! Den oppstandne Kristus gir oss troens kraft 

og trygghet.  La oss vende oss i bønn til ham som ble reist opp 

fra de døde: 

 

- For alle som er satt til å forkynne oppstandelsen, at de selv må 

tro det de forkynner. Vi ber deg… 

 

- For dem som har høy posisjon i samfunnet, at de må våge å 

bekjenne troen på Jesu oppstandelse. Vi ber deg… 

 

- For de syke og lidende nå som i apostlenes dager må kjenne 

kraften fra Den oppstandne. Vi ber deg… 

 

- For mottakerne av de hellige sakramenter, at de må oppleve et 

innbyrdes og forpliktende fellesskap.  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 alle våre avdøde, spesielt pater Lars Paul Messel, at du 

åpenbarer din miskunn og gir dem den evige glede i himmelen. 

Vi ber deg… 

 

Celebranten:  

 

Himmelske Far, allmektige Gud, du som reiste din Sønn opp fra de 

døde, gi oss å tro budskapet om at han er oppstanden og å vandre 

med ham i glede over dette. Ved Kristus, vår Herre.  Amen.  

 



 Kunngjøringer    
                               

 

• Kollekt palmesøndag var kr. 9.930,00.  Votivlys kr. 96,00.  

Kollektene i påskens Hellige Triduum kr. 16.765,00. Votivlys     

kr. 179,00. Særkollekt langfredag til Det Hellige Land ble           

kr. 3.156,00.  Hjertelig takk! 

 

• Fastebøsser kan leveres i sakristiet eller på menighetskontoret. 

• Øvelse til konfirmasjonsmesse, tirsdag 26. april kl. 18.00 i kirken. 

• Årets konfirmanter blir fermet/konfirmert lørdag 30.april kl. 12.00 

av biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. 

 

• Medvandrerne møtes tirsdag 3. mai kl. 18.00. 

 

• Det blir ekstra 1. kommunionsundervisning + skriftemål lørdag 7. 

mai fra kl. 10.00. 

 

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

Vietnamesisk gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.   

 

 

 

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 


