
 

Søndagsbrev 26. juni 2022, St. Birgitta menighet. 

Menighetsfest 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD  ●  St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  
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13. alm. søndag i kirkeåret, år C. 
(Søndagens liturgi i Messeboken side 538 (ny), 498 (gml.) 

 

 Inngang:  Guds kirkes grunnvoll ene   533 

 Messe:  De Angelis       8 

 Første lesning:  1. Kong 19, 16b. 19 - 21  

 Salme:    Vietnamesisk gruppe synger           

 Annen lesning:         Gal 5, 1. 13 -18  

 Evangelium:  Luk 9, 51 - 62    

 Credo:      22 

 Offertorium  Polsk og kaldeisk gruppe synger    

 Kommunion:  Filippinsk gruppe synger    

 Avslutning:  I Nasaret der satt en jomfru i lønn   582 

 

Messetider 
Mandag    27/6 18.00  Jesu Hjerte andakt - Filippinsk gruppe 

Tirsdag  28/6 18.00 Jesu Hjerte andakt – Kaldeisk gruppe 

Onsdag   29/6 17.15 

18.00 

18.30 

Jesu Hjerte andakt – Vietnamesisk gruppe 
Kveldsmesse. De Hellige apostler Peter og Paul. 

Jesu Hjerte andakt - Polsk gruppe 

Torsdag  30/6 17.00 

18.00 

Jesu Hjerte andakt – Afrikansk gruppe 

Kveldsmesse og Sakramentandakt  

Fredag  1/7 11.00 Formiddagsmesse.   

Lørdag  2/7   17.30 

18.00 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse.  

Søndag        3/7 10.00 

16.00 

18.00 

Høymesse.14. alm. søndag.  

Polsk messe  

Kveldsmesse 

     Pavens bønneintensjoner for juni 2022 

For familier 

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og erfare betingelsesløs 

kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellighet gjennom sine daglige gjøremål. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2022-06


   Forbønner 
 

Celebranten: 

Kjære brødre og søstre! Kristus, vår bror og Frelser, kaller oss til 

umiddelbart å følge etter ham.  La oss bønnfalle ham om hjelpe oss 

til det:  

- For alle med kall til ordensliv, prestetjeneste eller annet virke i 

Kirken, at de må høre kallet og straks følge det.  Vi ber deg… 

 

-  For dem som er gitt sentrale posisjoner i samfunnet, at de må 

være seg sitt ansvar bevisst. Vi ber deg… 

 

- For alle som opplever konflikt og smerte i møte mellom Guds 

kall og familiens forventninger, om hjelp til troskap, forståelse 

og kjærlighet. Vi ber deg… 

 

- For oss i vår tjeneste for Kristus, at vi aldri må fristes til å 

utnytte maktmidler, men desto mer vektlegge vår egen 

etterfølgelse. 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...   

 

- Gi alle våre avdøde del i ditt rike så de kan prise deg i evighet. 

Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  
 

 Himmelske Far, din Sønn har sagt at ingen er skikket for Guds rike s 

om først legger hånden på plogen og siden ser seg tilbake.  Hjelp oss 

å sette Kristi etterfølgelse over alt annet.  Ved ham, Kristus, vår 

Herre.  Amen. 

 

 



Kunngjøringer 

 
• Kollektene i siste uke kr. 6.055,00. Votivlys kr. 798,00.    Hjertelig 

takk! 
 

• Brev om katekese er blitt sendt ut.  De som ikke har mottatt brev og har 

ungdom født i 2008 eller før og som skal konfirmeres i 2023 eller har 

barn født i 2014 eller før og som skal motta 1. kommunion i 2023, bes ta 

kontakt med menighetssekretæren på tlf: 69 30 15 20 onsdag - fredag kl. 

10.00 – 16.00 eller e-post: fredrikstad@katolsk.no. 

• Menigheten skal skifte ut møblene i menighetssalen i løpet av 

uken.  Er det noen som er interessert i å overta bord og stoler?  

Kontakt pater Jagath. 
 

• Det blir valg av nytt menighetsråd i oktober. Alle registrerte, 

stemmeberettigede medlemmer av menigheten kan stille forslag på 

kandidater. Se oppslag.  Frist for å innlevere forslag på kandidater 

er søndag 14. august 2022.  Valgkomitéen. 
 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag 3. juli.    

                    

Riktig god søndag og velkommen til utvidet kirkekaffe 

og agapemåltid! 
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