
 

Søndagsbrev 8. mai 2022, St. Birgitta menighet. 

Kallssøndag 

 
 

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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4. søndag i påsketiden, år C 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 383 (ny), 276 (gml.)) 

Inngang:    Han er oppstanden    762  

Messe:                   Norsk messe  14 

Første lesning:   Apg. 13, 14. 43 – 52  

Salme 100 omkved Vi er hans folk, den hjord han vokter.         182 

Annen lesning:         Åp. 7. 9, 14b – 17  

Evangelium:  Joh 10, 27-30  

Offertorium:  Lær meg å kjenne dine veie  662 

Kommunion:   Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne  788 

Avslutning:              Himmeldronning fryd deg 

 Regina  Caeli                                      

 550 

 547 

Messetider  

Mandag   9/5 18.00 Rosenkransandakt – Filippinsk gruppe 

Tirsdag   10/5 17.30 Rosenkransandakt – Kaldeisk gruppe 

Onsdag    11/5 17.15 

18.00 

18.30 

Rosenkransandakt- Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse  

Rosenkransandakt – Polsk gruppe 

Torsdag  12/5 17.00 

18.00 

Rosenkransandakt – Afrikansk gruppe 

Kveldsmesse og sakramentandakt 

Fredag  13/5 11.00 Formiddagsmesse   

Lørdag  14/5   17.30 

18.00 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse  

Søndag        15/5 

NB!! 

10.00 

15.00 

18.00 

Høymesse. 5. søndag i påsketiden.   

Filippinsk messe.  Santacruzan. 

Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for mai 2022 

For troende unge mennesker 

Vi ber for unge mennesker som ønsker å leve uten grenser, at de gjennom 

Marias liv må finne evnen til å lytte og til å gå søke etter en dypere innsikt i 

livet, at de opplever motet som troen gir og ønsket om å tjene Gud og sine 

medmennesker. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2022-05


                                              Forbønner                                                 

Celebranten: 

Brødre og søstre! Kristus, den gode Hyrde, kom fra Faderen, gikk inn i 

døden og oppstod - for at vi aldri skal gå fortapt. La oss be til Kristus 

for hele hans folk og be ham bevare oss som sin hjord. Måtte han som 

er alle kalls og tjenesters kilde vise oss vår vei:  

 

- Vi ber for Kirkens biskoper, prester og diakoner som i dag fortsetter 

Herrens hyrdegjerning iblant oss, om at de som nå gir sine liv for 

fårene, alltid må etterligne den sanne hyrde. For alle misjonærene som 

drar til fremmede himmelstrøk, at de må lykkes i å forkynne Det gode 

budskap og selv bli bevart i troen på Kristus. Vi ber deg… 

 

- Vi ber for bispedømmets prestestudenter som forbereder seg på 

prestegjerningens og hyrdens tjeneste. Hjelp dem til å avklare sitt kall 

og gjør dem skikket til verdig å motta ordinasjonens sakrament. At 

Kristus fortsatt må kalle unge menn blant oss til prestetjeneste for å ta 

del i hans hyrdegjerning, og at dette må bli lett for dem. Vi ber deg… 

 

- At kallet oppbrudd fra den vanlige livsform for å vie seg helt til Gud 

som ordensfolk – nonner og munker, brødre og søstre – må være 

levende og fruktbringende også hos oss. 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, at du åpenbarer din miskunn og gir dem den evige 

glede i himmelen. Vi ber deg… 
 

Celebranten:  

 
Herre Gud, himmelske Far, din Sønn Jesus Kristus, vår gode Hyrde, kjenner 

oss, og vi følger ham. Gjennom profeten Jeremia lovet du å gi oss hyrder slik 

som du vil ha. I tillit til ditt løfte bringer vi deg disse bønner og ber deg 

velsigne Kirken med preste- og ordenskall. Hør oss ved din Sønn Jesus 

Kristus vår Herre. Amen.  



 Kunngjøringer    
                               

•  Kollektene sist uke var kr. 9.195,00. Votivlys kr. 258,00. Hjertelig 

takk! 

 

• Kollekten i dag, kallssøndag, går til St. Eystein presteseminar. 

 

• Konfirmantene blir introdusert til menigheten søndag 15. mai kl. 

10.00 under høymessen.  

 

• Nasjonale gruppeledere møtes onsdag 11. mai kl. 18.30 til 

planleggingsmøte til 17. mai-kafeen. 

 

• Menigheten inviterer endelig til 17. mai-kafé i menighetshuset fra 

kl. 10.00 til kl. 15.00. For at dagen skal bli like vellykket som 

tidligere, håper vi at mange av våre medlemmer kan bidra med 

noen timers innsats på kjøkken og i salgsbodene. Vi trenger også 

bløtkaker, sjokoladekaker og andre kaker som skal selges til de 

besøkende. Skriv deg gjerne på en av listene som er hengt opp i 

menighetshuset! 

• Santo Niño Gruppen i menigheten vil som i tidligere år, feire 

filippinsk Santacruzan den tredje søndag i mai (17. mai) til ære 

for den Hellige Guds Mor Maria i Fatima.  Samling til 

prosesjon starter kl. 14.15.  Selve prosesjonen starter ca. kl. 

14.30. Prosesjonen avsluttes med messe kl. 15.00.  Deretter blir 

det sammenkomst i menighetslokalet.  Alle er hjertelig 

velkommen! 

• Mai måned er Marias måned.  Vi har rosenkransandakt på 

lørdager kl. 17.30 på norsk.  Alle barn er hjertelig velkommen 

sammen med deres foreldre til å delta.  

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

Kaldeisk gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.   

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 


