
 

Søndagsbrev 10. 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 

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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15. alm. søndag i kirkeåret, år C. 
 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 555 (ny), 511 (gml.) 

 

Inngang:  Nu lover Herrens navn    292 

 Messe:  Norsk messe    13 

 Første lesning:  5 Mos 30, 10-14  

 Salme 69 omkved  Søk Gud og din sjel skal leve.      

 Annen lesning:         Kol 1, 15-20  

 Evangelium:  Luk 10, 25-37   

 Offertorium  Opp til Jerusalem   790 

 Kommunion:  Ubi caritas et amor   754 

 Avslutning:  Jeg folder mine hender små   734 

 

 

Messetider 

 
Onsdag  13/7 18.00 Kveldsmesse. 

Torsdag 14/7 18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt  

Fredag 15/7 11.00 Formiddagsmesse.   

Lørdag 16/7   17.30 

18.00 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse.  

Søndag       17/7 10.00 

16.00 

18.00 

Høymesse.16 alm. søndag.  

Filippinsk messe. AVLYST 

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! Kristus som er den usynlige Guds bilde, all 

skapningens førstegrøde, han har med sitt liv vist oss hva Guds 

kjærlighet er, og hvem Gud elsker. La oss be ham gi oss den samme 

nestekjærlighet:  

 

• For Kirken og hver kristen, at vi i vårt liv må være bilder på den 

kjærlige Gud – slik den barmhjertige samaritan var. Vi ber deg… 

 

•  For dem som er ansvarlig for trygge forhold i samfunnet, at de må 

fremme det på en effektiv og menneskeverdig måte. Vi ber deg… 

 

• For dem som rammes av vold og andre overgrep, at de må finne 

trøst i møte med sann nestekjærlighet. Vi ber deg… 

 

• For oss på dette sted som kaller oss kristne, at være liv må bære 

preg av Kristus. 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:  
 

Herre Gud, himmelske Far, i den barmhjertige samaritan lærer vi din 

Sønn å kjenne.  Gi oss å ta imot hans kjærlighet og bli ham mer og 

mer lik.  Han som lever og råder fra evighet til evighet.  Amen. 

 

 

 



 

Kunngjøringer 

 

 
• Kollektene i siste uke kr. 4.668,00. Votivlys kr. 123,00. Hjertelig 

takk! 

 

• Menighetskontoret er åpent fredager kl. 10.00-16.00 fra tirsdag12. 

juli til tirsdag 9. august. 

 
 

• Brev om katekese er blitt sendt ut.  Vi har mottatt brev i retur fra Posten. 

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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