
 

Festbrev 6. juni 2022 St. Birgitta menighet. 

Jomfru Maria, Kirkens Mor 

 

 
 

OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD ●  St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  
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2. Pinsedag, Jomfru Maria, Kirkens Mor. 
 

Inngang:    Kjærlighet er lyset kilde         793  

Messe:                  Norsk messe  14 

Første lesning:  1 Mos 3, 9-15.20  

Salme 87 omkved   Herlige ting er sagt om deg, du Guds by.     

Evangelium:  Joh 19, 25-34  

Offertorium:  Apostlene satt i Jerusalem  518 

Kommunion:   Ånd over ånder  515 

Avslutning:              Å, Maria mor  581 
 
 

Messetider  

Mandag    6/6 10.00 

18.00 

Høymesse.  Jomfru Maria, Kirkens Mor 

Jesu Hjerte andakt - Filippinsk gruppe- Avlyst 

Tirsdag  7/6 18.00 Jesu Hjerte andakt - Kaldeisk gruppe 

Onsdag   8/6 17.15 

18.00 

18.30 

Jesu Hjerte andakt – Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse  

Jesu Hjerte andakt - Polsk gruppe 

Torsdag  9/6 17.00 

18.00 

Jesu Hjerte andakt – Afrikansk gruppe 

Kveldsmesse og Sakramentandakt  

Fredag  10/6 11.00 

13.00 

Formiddagsmesse 

Begravelse 

Lørdag  11/6   17.30 

18.00 

Rosenkransandakt - norsk 

Kveldsmesse. 

Søndag 12/6 10.00 

13.00 

16.00 

16.00 

18.00 

Høymesse. Festen for den Hellige Treenighet  

Vietnamesisk messe 

Kaldeisk messe 

Polsk messe i Tune Kirke 

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 medkristne! I går feiret vi at den oppstandne Jesus Kristus, 

den annen og siste Adam, sendte sin Ånd til disiplene, og Kirken ble 

til; i dag minnes vi hans og Kirkens mor, Jomfru Maria, hun som 

tidlig ble kalt «den annen Eva».  La oss be: 

- For paven, biskopene og prestene, at de må lære av Jomfru 

Maria å vise moderlig omsorg for Kirkens barn.  Vi ber deg… 

 

- For folk med ansvar for det menneskelige liv og 

menneskeverdet, om visdom og forstand, nåde og kraft på 

forbønn av «den annen Eva» - slik at det kan bli beskyttet og 

bevart som begynte med henne «som ble mor for alt som lever» 

og derfor av Adam ble kalt Eva.  Vi ber deg… 

 

- For alle kristne som forfølges eller lider på grunn av tro, om 

trøst og bistand på forbønn av Jomfru Maria, smertens mor.     

Vi ber deg … 

 

- Om morskjærlighet, farskjærlighet og søskenkjærlighet i vår 

menighet på forbønn av Kirkens mor. 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, især pater Eugen Laudy, ta dem inn i ditt 

rike og la dem skue din herlighet. Vi ber deg… 

 

Celebranten:     

Barmhjertige Gud, Himmelske Far, du som i tidens morgen gav Eva 

til mor for alt som lever, og siden gjorde «den annen Eva» til 

Kirkens mor, gi oss å oppleve hennes omsorg og kjærlighet.  Ved 

Kristus, vår Herre.  Amen.  



Kunngjøringer 

 

 

• Kollektene denne uke kr. 3.419,00. Votivlys kr. 218,00.           

Kristi Himmelfartsdag kr. 1.659,00.  Hjertelig takk! 
 

• Tirsdag 7. juni møtes St. Josephsøstrenes medvandrergruppe. 

 

• Onsdag 8. juni kl. 18.30 planleggingsmøte om menighetsfesten. 

 

• Fredag 10. juni kl. 13.00 begravelsesmesse for Kari Grete Sørsdal 

Chmaj. 

 

• Tirsdag 14. juni kl. 18.00 er det felles møte for menighetsrådet og 

finansrådet. 

• Søndag 26. juni menighetsfest med start i høymessen kl. 11.00. 

• Juni måned er Jesu Hjerte måned.  Vi har andakt i juni fra mandag 

til lørdag på forskjellige språk. 

• Menigheten skal skifte ut møblene i menighetssalen i løpet av 

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

Kontakt pater Jagath. 

• Filippinsk gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.  Norsk 

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.   

                       

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe! 


