
 

Søndagsbrev 19. februar 2023, St. Birgitta menighet. 
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7. søndag i det alm. kirkeår, år A. 
 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 483 (ny), 456(gml.)) 
 

 Inngang:  Hellig, hellig, hellig  288 

 Messe    Norsk messe    14 

 Første lesning:  3 Mos 19, 1 – 2.17 - 18  

 Salme 103 omkved:  Herren er nådig og barmhjertig.   93 

 Annen lesning:         1 Kor 3, 16 - 23  

 Evangelium:  Matt 5, 38 -4 8  

 Offertorium:  Jesus den eneste  344 

 Kommunion:  Kristi sjel, helliggjør meg  330 

 Avslutning:  La oss vandre i lyset  741 

 

Messetider 

 Onsdag    22/2 18.00  Kveldsmesse.  Askeonsdag 

 Torsdag    23/2 17.00 

18.00 

Korsveiandakt – Afrikansk gruppe  

Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

 Fredag    24/2 11.00 

17.00 

Formiddagsmesse 

Korsveiandakt – Kaldeisk gruppe 

 Lørdag  25/2  17.00 

17.30 

18.00 

 Korsveiandakt 

 Rosenkransandakt 

 Kveldsmesse 

 Søndag 

 

     

 26/2 

  

  

10.00  

16.00 

18.00  

 Høymesse. 1. søndag i fasten. 

 Engelsk messe 

 Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for februar 2023 

For menigheter 

Vi ber om at menighetene setter nattverden i sentrum, og at de i stadig 

økende grad blir tros-, søsken- og omsorgsfellesskap for dem som 

trenger det mest. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2023-02


  Forbønner 
Celebranten:| 

Kjære brødre og søstre!  Som Guds Ånds tempel skal vi være hellige,    

likesom Gud vår himmelske Far selv er hellig.  La oss be om hjelp til å 

leve opp til den fullkomne hellighet og kjærlighet:  

◆ For Guds menighet over hele jorden, at den må vitne om Gud 

gjennom fiendekjærlighet.  Vi ber deg... 

 

◆ At statsledere i sitt politiske virke må la seg inspirere av den ekte 

kristne kjærlighet.  Vi ber deg... 

 

◆ For dem som lider fordi de har skaffet seg fiender, at også de må 

merke kjærligheten fra Kristus.  Vi ber deg... 

 

◆   For alle som lider fordi de tror på Kristus, at de må få kraft og 

hjelp til å omsette troen i sann gjerning.  Vi ber deg... 

 

◆  At vi må få hjelp til å sky de tanker som henger sammen med 

bitterhet og egoisme og heller søke det gode og det rette.  Vi ber 

deg... 

 

◆ For oss som utgjør Guds menighet på dette sted, at vi må være oss 

bevisst at vi er Guds tempel.  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...   

 

◆ For våre avdøde, Gud gi dem evig hvile, og la det evige lys skinne 

for dem.  Vi ber deg...   

 

Celebranten: 

Hellige Gud, himmelske Far, du bruker Ordet og sakramentene til          

å helliggjøre oss.  Gi oss å leve i samsvar med helligheten fra deg.     

Ved Kristus, vår Herre.  Amen. 



Kunngjøringer        
 

 

• Kollektene sist uke ble kr.11.270,00 som skal sendes til Caritas 

Norge for deres innsats for jordskjelvsofrene i Tyrkia og Syria.  

Votivlys kr. 233,00. Hjertelig takk! 

 

 

• Grenene fra fjorårets palmesøndag kan leveres i sakristiet, slik at de 

kan bli brent til askeonsdag. 

 

• Foreldremøte for foreldre til 1. kommunionsbarn lørdag 4. mars kl. 

13.15. 

 

• Polsk retrett 5.mars -7. mars. Se ark i våpenhuset. 

 

• Menigheten søker etter medlemmer som vil være med i en gruppe 

som skal drive med besøkstjeneste til eldre, syke og jubilanter i 

menigheten.  Kontakt pater, hvis du er interessert. 

 

• Kateketisk senter innbyr til seminar om omsorg ved livets slutt: Den 

barmhjertige samaritan- «Et hjerte som ser», lørdag 25. mars kl. 

10.00 -14.00 i Mariagården storsal, Akerveien 16C, Oslo.  Påmelding 

inn 20. mars til katekese@okb.katolsk.no.  Se oppslag i våpenhuset. 

 

• Konfirmanthelg 17.—19. mars for 8.klasse og konfirmanter.  Tema:  

Den synodale vei - deltagelse.  Før, under og etter konfirmasjonen.  

Påmelding innen 10. mars. 

 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.  

             

God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 
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