
 

Søndagsbrev 3. juli 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 
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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. 
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14. alm. søndag i kirkeåret, år C. 
 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 546 (ny), 504 (gml.) 

 

Inngang:  Herre Gud, ditt dyre navn   310 

 Messe:  Norsk messe    14 

 Første lesning:  Jes 66, 10 - 14c  

 Salme 66 omkved  Juble for Herren, all jorden!        121 

 Annen lesning:         Gal 6, 14 - 18  

 Evangelium:  Luk 10,1 - 12. 17 - 20  

 Offertorium  Vårt alterbord er dekket   749 

 Kommunion:  Kristus, som seg selv har givet                    786 

 Avslutning:  Alt står i Guds faderhånd   318 
 

Messetider 

 
Onsdag   6/7 18.00 Kveldsmesse. 

Torsdag  7/7 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt  

Fredag  8/7 11.00 Formiddagsmesse.   

Lørdag  9/7   17.30 

18.00 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse.  

Søndag       10/7 10.00 

13.00 

16.00 

16.00 

18.00 

Høymesse.15 alm. søndag.  

Vietnamesisk messe 

Polsk messe i Tune kirke 

Kaldeisk messe 

Kveldsmesse 

     Pavens bønneintensjoner for juli 2022 

For de eldre 

Vi ber for de eldre som representerer tilhørigheten og minnene til et folk; 

deres erfaringer og visdom må være til hjelp for unge mennesker i møte med 

fremtidens håp og ansvar. 

 

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


 

   Forbønner 
 

Celebranten: 

Kjære kristne! Hver på vår måte har vi del i det store og gledelige 

oppdrag å ta del i Guds innhøstningsarbeid.  La oss be om 

frimodighet og glede i arbeidet:  

 

- For alle misjonærer og evangelister, om frimodighet og 

selvrespekt, glede og utholdenhet. Vi ber deg… 

 

-  For statenes ledere, om åpenhet for budskapet fra Gud og fra 

Kristus, hans Sønn. Vi ber deg… 

 

- For dem som blir rammet av lidelser når Evangeliet støter 

sammen med andre religioner, ideologier og kulturer.                  

Vi ber deg… 

 

- Om at vår kristne glede mer enn noe annet må være fundert på 

at våre navn står oppskrevet i himlene. 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, at de må få det evige livs gave og 

himmelens glede, sammen med alle dine hellige. Vi ber deg… 

 

 

Celebranten:  
 

Himmelske Far, gjennom din Sønn har du sagt at avlingen er rik, 

men høstfolkene få.  Vi ber deg som er herre over avlingen, at du 

sender arbeidere ut for å høste den. Ved Kristus, vår Herre.  Amen. 

 

 



 

Kunngjøringer 

 

 
• Kollektene i siste uke kr. 3.990,00. Votivlys kr. 166,00. 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. 

 

• 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. 
 

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

Vietnamesisk gruppe har ansvaret for kirkekaffe neste søndag 17. 

juli.    

                    

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 
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