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Festen for Kristi Legeme og Blod, år C
(Søndagens liturgi i Messeboken side 726 (ny), 330 (gml.)
Inngang:
Til kjærleik Gud oss skapte

463

Messe:

De Angelis
8
Første lesning:
1 Mos 14, 18 - 20
Salme 110 omkved Du er prest til evig tid, på Melkisedeks vis. 50
Annen lesning:
1 Kor 11, 23 – 26
Evangelium:
Luk 9,11b – 17
Credo:

22

Offertorium:

Sion, pris din saliggjører

459

Under kommunion:

Vi hyller deg Skaper og Herre og Gud

791

Etter kommunion:

Som spredte korn

787

Exposito:

Adorote devote

456

Under prosesjon:

Ubi caritas

448

Laudate omnes gentes

750

Tantum Ergo

454

Store Gud, vi lover deg

281

Avslutning:

Messetider
Mandag

20/6 18.00 Jesu Hjerte andakt - Filippinsk gruppe

Tirsdag

21/6 18.00 Jesu Hjerte andakt – Kaldeisk gruppe

Onsdag

22/6 17.15 Jesu Hjerte andakt – Vietnamesisk gruppe
18.00 Kveldsmesse
18.30 Jesu Hjerte andakt - Polsk gruppe

Torsdag

23/6 17.00 Jesu Hjerte andakt – Afrikansk gruppe
18.00 Kveldsmesse og Sakramentandakt
Messe. Høytid. Døperen Johannes’ fødsel
24/6 11.00 Formiddagsmesse. Jesu Hjertefest

Fredag
Lørdag

25/6 17.30 Rosenkransandakt - norsk
18.00 Kveldsmesse.

Søndag

26/6 11.00 Høymesse.13. alm. søndag. Menighetsfest
16.00 Engelsk messe - AVLYST
18.00 Kveldsmesse

Forbønner
Celebranten:
Kjære kristne! Ved å mette fem tusen mann ved fem brød og to fisker
viste Jesus hvilken enorm velsignelse han kan gi selv gjennom små
brød. La oss be ham gi oss respekt og takknemlighet for hans nærvær
og gave i nettverden:
- For prestene som daglig feirer alterets sakrament, at de må gjøre

det til velsignelse for alt Guds folk. Vi ber deg…
- For dem som utfører viktige gjøremål i denne verden, at de med

tilbedelse må hente kraft i sakramentene. Vi ber deg…
- For de syke, også når de ikke kan komme til kirke, at de må få
trøst og styrke ved det himmelske brød. Vi ber deg …
- At vi må vise respekt for Kristi Legeme og Blod etter at Herrens

ord er uttalt over brødet og vinen. 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 Harald Taxt, ta dem inn i ditt
rike og la dem skue din herlighet. Vi ber deg…

Celebranten:
Allmektige Gud, himmelske Far, din Sønn er prest til evig tid på
Melkisedeks vis. Kom til oss når vi med ham bærer frem brød og vin
som offer. Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.
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.

Kunngjøringer
• Kollektene i siste uke kr. 6.165,00. Hjertelig takk!

• Søndag 26. juni kl. 11.00 (NB!!) skal menigheten ha menighetsfest. Vi
starter med internasjonal messe. Salmer og forbønner vil være på
forskjellige språk. Utvidet kirkekaffe med agapemåltid. Alle er hjertelig
velkomne til denne festen! Sammen med St. Birgitta, la oss prise Gud.

• 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 26. juni 2022. Valgkomitéen.
• 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.
• Kaldeisk (Vietnamesisk) gruppe har ansvaret for vask av kirken til uken.
Vietnamesisk gruppe har ansvaret for å koke kaffe neste søndag.

Riktig god søndag og velkommen til kirkekaffe!

