
Søndagsbrev 5. mars 2023, St. Birgitta menighet. 

 

 
 

Vend om og tro på Evangeliet. 
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: piotr.pisarek@katolsk.no 

Kunkel, Roman O.M.I., sogneprest for Halden, polsk sjelesorg i Østfold 

                     Mobiltelefon: 414 62 722, E-post:  Roman.Kunkel@katolsk.no 

 

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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2. søndag i fasten, år A. 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 176 (ny), 125(gml.)) 

 Inngang:  Mektigste Kristus  331 

 Messe   Norsk messe    14 

 Første lesning:  1 Mos 12, 1- 4a  

 Salme 33 omkved:      Herre, la din miskunn hvile over oss,  

     for vi setter vår lit til deg.       
  79 

 Annen lesning:         2 Tim 1, 8b -10  

 Evangelium:  Matt 17, 1- 9  

 Offertorium:  I dag er nådens tid  435 

 Kommunion:  Høylovet Jesus Kristus  336 

 Avslutning:  Skriv deg Jesus, på mitt hjerte  657 

Messetider 
Mandag   6/3 17.00  Polsk retrett 

Tirsdag  7/3 17.00 

18.00 

Korsveiandakt – Filippinsk gruppe 

Polsk retrett  

 Onsdag    8/3 17.15 

18.00 

18.30 

Korsveiandakt- Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse.   

Korsveiandakt – Polsk gruppe 

 Torsdag    9/3 17.00 

18.00 

Korsveiandakt – Afrikansk gruppe  

Kveldsmesse og Sakramentandakt.  

 Fredag    10/3 11.00 

17.00 

Formiddagsmesse 

Korsveiandakt – Kaldeisk gruppe 

 Lørdag  11/3  17.00 

17.30 

18.00 

Korsveiandakt - norsk 

 Rosenkransandakt 

 Kveldsmesse 

 Søndag 

 

     

 12/3 

  

  

10.00  

13.00 

16.00 

16.00 

18.00  

 Høymesse. 3 søndag i fasten. 

Vietnamesisk messe 

 Kaldeisk messe 

 Polsk messe i Tune Kirke, Sarpsborg 

 Kveldsmesse 

Pavens bønneintensjoner for mars 2023.  For ofre for overgrep                                                                                                             

Vi ber for dem som har lidd overgrep fra kirkemedlemmer, at de må finne konkrete svar og støtte i Kirken 

selv på sin smerte og lidelse. 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2023-03


  Forbønner 
Celebranten: 

Kjære kristne!  Gjennom forklarelsen fikk Peter, Jakob og Johannes   en 

bekreftelse på Guds løfter ut over den tids lidelser.  La oss be om nåde 

til å leve i det håp som skal proklameres når fastetiden er over:  

◆  For katekumene og for alle døpte, at vi som Abraham må stole på 

løftene fra Gud, han som har lovet rikelig velsignelse.  Vi ber deg... 

 

◆  For dem som søker å gjøre denne verden tryggere, at deres virke 

må være et bilde på det guddommelige håp som gjelder midt i alle 

tidens besværligheter.  Vi ber deg... 

 

◆  For alle som bare ser tidens smerte og lidelse, at de må oppdage 

Guds gode løfter.  Vi ber deg... 

 

◆  For oss i vår forberedelse frem mot påskefesten, at vi må holde 

fast ved boten og ved troen på velsignelsen som venter oss. Vi ber 

deg... 

◆   For familier som lider som følge av uvennskap og misunnelse, 

fiendskap og hat mellom søsken.  Vi ber deg... 

 

◆  For dem som ved sine synder er kommet veldig langt bort fra Gud 

og Kirken, at de må få mot til å søke og finne hjem.  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: 

Allmektige Gud, himmelske Far, du som alt har åpenbart din nåde i 

Jesus Kristus, hjelp oss til å gå gjennom tidens vanskeligheter i tro på 

ham og i tillit til dine løfter.  Ved ham, Kristus, vår Herre.  Amen 

 



Kunngjøringer     
    

• Kollektene sist uke ble kr. 10.243,00. Votivlys kr. 406,00. Hjertelig 

takk! 

• Under fastetiden vil pater Jagath sitte i skriftestolen en halv time før 

høymessen og kveldsmessen på søndager. 

 

• I dag vil det bli samlet inn ekstrakollekt til Ukraina. 
 

• Polsk retrett 5. mars -7. mars. Se ark i våpenhuset.  Søndag kl. 15.00. 

• St. Josephsøstrenes medvandrergruppe tirsdag 7. mars kl.18.00. 

• Finansrådsmøte tirsdag 7. mars kl. 18.00. 

 

• Katolsk Forum onsdag 8.mars kl.19.00.  Tema: Kvinner i middelalderens 

kirke.  Foredragsholder: Sr. Else-Britt Nilsen OP. 

 

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

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

innen 10. mars. 

 

• Bispevisitas søndag 26. mars i vår menighet.  Biskopen feirer pontifikalmesse 

kl. 10.00. 

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

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

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

 

• Caritas Fasteaksjonen 2023 setter fokus på «Tilstede for våre medmennesker 

for det felles gode» Støtt Fasteaksjonen ved å gi et bidrag.  Fastebøsser ligger 

bak i kirken. Ministrantene vil stå ved utgangen med bøsser til fasteaksjonen.  
 

• Biskop Bernt Eidsvigs fastebudskap og pave Frans' budskap til fastetiden 

på norsk ligger i våpenhuset. 

 

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

har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.       

  

God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 
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