
Søndagsbrev 26. 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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5. søndag i fasten, år A. 

(Søndagens liturgi i Messeboken side 210 (ny), 152(gml.)) 
 Inngang: Av dypest nød jeg rope må  427 

 Messe   De Angelis     8 

 Første lesning:  Esek 37, 12b – 14  

 Salme 130 omkved:      Hos Herren er barmhjertighet,  

     og hos ham er forløsningens fylde.   
  107 

 Annen lesning:         Rom 8, 8 – 11  

 Evangelium:  Joh 11, 1 – 45     

 Offertorium:  Salige de som alt ser morgenrøden  798 

 Kommunion:  Vi takker deg, o Herre Krist   426 

 Avslutning:  O bli hos meg!   708 

 

Messetider 
Tirsdag  28/3 18.00 Korsveiandakt – Filippinsk gruppe 

 Onsdag    29/3 17.15 

18.00 

18.30 

Korsveiandakt - Vietnamesisk gruppe 

Kveldsmesse.   

Korsveiandakt – Polsk gruppe 

 Torsdag    30/3 17.00 

18.00 

Korsveiandakt – Afrikansk gruppe  

Kveldsmesse og Sakramentandakt. 

 Fredag    31/3 11.00 

17.00 

Formiddagsmesse 

Korsveiandakt – Kaldeisk gruppe 

 Lørdag   1/4  17.00 

17.30 

18.00 

Korsveiandakt - norsk 

 Rosenkransandakt 

 Kveldsmesse 

 Søndag 

 

     

  2/4 

  

  

10.00  

16.00 

18.00  

 Høymesse. Palmesøndag 

 Polsk messe  

 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!  Ved dåpen har Den Hellige Ånd åpnet gravene og gitt 

oss del i det nye liv som Gud har lovet alt i Den gamle pakt.  La oss be 

om å bli bevart i dette liv: 

  For alle kristne i hele verden, at årets påskefeiring må fornye 

 bevisstheten om det nye og evige liv som vi mottok ved vår dåp.  

 Vi ber deg… 

 

 For vår biskop Bernt og for Oslo Bispedømme, at vi må oppleve              

oss som et stort åndelig fellesskap der Jesus Kristi Kirke er 

synlig tilstede.  Vi ber deg... 

 

 For vår menighet, at den må synliggjøre og virkeliggjøre Kirken   

og spesielt vårt bispedømme på dette sted.  Vi ber deg… 

 

 At det håp som Kristus alt tente i verden da han vekte Lasarus opp 

fra de døde, også med rette må prege den offentlige virksomhet.

 Vi ber deg... 

 

 At de som sørger etter å ha mistet sine kjære, må få nytt håp fra 

Kristus som oppvekker døde.  Vi ber deg... 

 

 For oss i vårt oppdrag med å bære videre vitnesbyrdet om Kristus, 

at våre liv må svare til våre ord.  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 du åpenbarer din miskunn og gir dem den 

evige glede i himmelen. Vi ber deg… 

Celebranten:  

Allmektige, evige Gud, ved Kristus, han som er oppstandelsen og livet, 

har du gitt oss det evige liv. Gi oss å forbli i dette liv. Ved ham,  

Kristus, vår Herre.  Amen. 



Kunngjøringer     
 
    

• Kollektene sist uke ble kr. 5.753,00 sendes til Caritas fasteaksjon. 

Votivlys kr. 330,00.  Hjertelig takk! 

 

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

høymessen og kveldsmessen på søndager. 

 

• Foreldremøte for konfirmantforeldre tirsdag 28. mars kl. 18.00. 

 

• Filippinsk miniretrett lørdag 1. april fra kl. 9.00 til 17.00. 
 

 

• Etter høymessen søndag 16.april møtes vi til kirkekaffe og 

gruppearbeider i forbindelse med en synodale veien og vårens tema: 

DELTAKELSE. Velkommen! 

 

• 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. Gavekonto 8200.01.93433 

eller VIPPS  93082.  Merk betalingen «faste».   

 

• Menighetsbladet er kommet.  De ligger i våpenhuset. 

 

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

gruppe har ansvaret for kirkekaffen neste søndag.       

 

 God søndag! Velkommen til kirkekaffe! 


