Søndagsbrev 22. mai 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

6. søndag i påsketiden, år C
(Søndagens liturgi i Messeboken side 399 (ny), 288 (gml.))
Inngang:
Min sjel, min sjel, lov Herren
302
Messe:
Norsk messe
Første lesning:
Apg. 15,1-2. 22 – 29
Salme 145 omkved Måtte folkene takke deg, Gud,
alle folkeslag love deg.
Annen lesning:
Åp. 21.10 – 14, 22-23
Evangelium:
Joh 14, 23-29
Offertorium:
Kjærlighet er lysets kilde
Kommunion:
Kristus som seg selv har givet
Avslutning:
Vær hilset, Herrens Moder
Messetider
Mandag

23/5 18.00 Rosenkransandakt – Filippinsk gruppe

Tirsdag

24/5 17.30 Rosenkransandakt – Kaldeisk gruppe.

Onsdag

25/5 17.15
18.00
18.30
26/5 10.00
17.00

Torsdag

Fredag

14
149

793
786
572

Rosenkransandakt- Vietnamesisk gruppe
Kveldsmesse
Rosenkransandakt – Polsk gruppe
Høymesse. Kristi Himmelfart.
Rosenkransandakt – Afrikansk gruppe - AVLYST
Kveldsmesse og sakramentandakt - AVLYST
27/5 11.00 Formiddagsmesse

Lørdag

28/5 17.30 Rosenkransandakt - norsk
18.00 Kveldsmesse

Søndag

29/5 10.00 Høymesse. 7. søndag i påsketiden.
18.00 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.

Forbønner
Celebranten:
Kjære kristne! Gud taler gjennom budskapet Kristus forkynte da han
var blant oss, og ved undervisningen Talsmannen gir gjennom
Kirken. La oss be:
- For vår pave Frans og for hele bispekollegiet, at de i sitt
læreoppdrag må la seg lede av Talsmannen, slik at Kirken kan
komme nærmere sannheten, gitt oss av Gud. Vi ber deg…
- For dem som er satt til å skape fred i verden, at de må lytte til
Guds ord og lyde det. Vi ber deg…
- For alle som er fortvilet fordi de ikke vet hva som er rett og
galt, at de må få hjelp fra Kirken og dens sjelesørgere. Vi ber
deg …
- For vår biskop Bernt og for hans medarbeidere i presteembetet,
for deres tjeneste for Evangeliet. Vi ber deg…
- For barna i vår menighet som mottar Kristi legeme og blod for
første gang. Vi ber deg…
- For de ensomme, syke og eldre i vår menighet, at vi må evne å
styrke dem ved vår omsorg. Vi ber deg...
- For alle våre avdøde, ta dem inn i ditt rike og la dem skue din

herlighet. Vi ber deg…
Celebranten:
Himmelske Far, allmektige evige Gud, du ville ikke la oss bli alene
da din Sønn vendte tilbake til deg. Gi at Talsmannen fortsatt må
virke i oss. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøringer
• Kollektene denne uke kr. 7.298,00. Votivlys kr. 145,00. Hjertelig
takk!
• Lørdag 21. mai (i går) mottok årets 1.kommunionsbarn den hellige
kommunion. Menigheten gratulerer alle 1.kommunionsbarn og deres
foreldre. 1.kommunionsbarna blir introdusert til menigheten under
høymessen søndag 29. mai kl. 10.00.

• Menigheten takker alle som har vært involvert i 17. mai kirkekaféen.
Dere har gjort et strålende arbeid.

• Tirsdag 24. mai kl. 18.00 menighetsrådsmøte.
• Torsdag 26. mai er det Kristi Himmelfartsdag. Høymessen er kl. 10.00.
• 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.
• Afrikansk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.
1.kommunionsforeldre har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!

