
SØNDAGS LITURGI: 28. juni 2020 
(Messeboken s. 502) 

13. Søndag i det alminnelige kirkeår - År “A” 
Første lesning:  2 Kong 4,8–11.14–16a 
Salme 89. Omkved:      

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid, 
fra slekt til slekt vil jeg prise ham. 

Annen lesning:       Rom 6,3–4.8–11 
Evangelium:                    Matt 10,37–42 

FORBØNNER 
Kjære brødre og søstre i Kristus! Alle vi som gjennom dåpen er 
oppreist med Kristus, utgjør en ny åndelig familie. La oss be om 
nåde og hjelp til å leve med hverandre som gode medlemmer av en 
familie:  
 

Om at de som deler troen og har mottatt dåpen, må forholde 
seg slik til Kirkens hyrder at det dype troens fellesskap 
syniggjøres. Vi ber deg...  

 

At kristne statsledere i troen må se en særlig grunn til fred og 
sameksistens. Vi ber deg...  

 

At forkynnelse og sakramentforvaltning, diakoni, solidaritet 
og lojalitet må holdes sammen. Vi ber deg...  

 

At avlater og andre nådemidler som gir håp om lønn, må 
forvaltes på fruktbringende vis i vår menighet. Vi ber deg...  

 

Herre Gud, himmelske Far, du som har gitt oss våre jordiske mødre 
og fedre, gi oss også visshet om å tilhøre en åndelig familie, og gjør 
at vi sammen går inn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre. Amen. 

Pavens	bønneintensjoner	for	juni	2020		

Misjonsintensjon: Om hjertets vei 

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte. 

KUNNGJØRINGER for St. Mikael Menighet i Moss 
Messetider kommende uke 27: 

Søndag, 28/6  kl. 10.00 høymessen 
   kl. 16.00 messe på polsk med dåp. Gratulerer.  
Torsdag, 2/7  kl. 19.00 messe deretter andakt 
Fredag, 3/7  kl. 19.00 messe deretter andakt til Jesu hl. Hjerte  
Lørdag, 4/7  kl. 16.00 messe 
Søndag, 5/7  kl. 10.00 høymesse  
   kl. 16.00 messe på engelsk 

Datoer	for	konfirmasjon	og	første	kommunion	

Konfirmasjon 12. september kl. 11.00 

1. Kommunion på norsk 26. september kl. 11.00. 

Foreldremøte for 1. Kommunionsbarn lørdag 29. august kl. 11.00  

Religionsundervisning for 1. Kommunionsbarn lørdag 29. august kl. 11.00  

Foreldremøte for Konfirmantene torsdag 27. august kl. 18.00 

Konfirmantundervisning (Konfirmantene – 10. klasse skal også komme 
torsdag 27.august. kl. 17.00) 

For alle andre barn (1-8.klasse) skal vi begynne katekese etter høstferien 

 
ANLEDNING TIL SKRIFTEMÅL 

KOLLEKT - siste søndag: kr. 5. 724, - Hjertelig takk!  

  
Du kan reise langt bort, og jeg er der, jeg er der,  

du kan reise langt bort, og jeg er der. 



Hvor du tror, hva du heter, hvem du er  
blir det samme. JEG ER DER! 

(Siste verset av sangen: “Da jeg trengte en neste”).  
RIKTIG GOD SØNDAG 

 
For St. Maria menighet i Askim   

SØNDAGENS LITURGI (Messeboken s. 506) 
13. Søndag i det alminnelige kirkeår - År “A” 

Messetider kommende uke 27: 
Søndag, 28/6  kl. 12.30 – høymesse 
Onsdag, 1/7  kl. 18.30 – ingen messe  
Søndag, 5/7  kl. 10.00 – messe på vietnamesisk  
    kl. 12.30 – høymesse  
KOLLEKT - siste søndag: kr. 1. 480, - Hjertelig takk!  
Datoer for konfirmasjon og første kommunion 

Lørdag 19. september kl. 11.00: Konfirmasjon. 

Søndag 20. september kl. 12.30: Første kommunion for norsktalende barn. 

Foreldremøter: 
For første kommunion: Onsdag 26. august kl. 17.00. 
For konfirmanter og foreldre: Onsdag 26. august kl. 19.00. 

Katekese (trosopplæring for barn) starter ordinært lørdag 5. september. 

RIKTIG GOD SØNDAG  
 

Kirkedøren 
Gud gjør døren til dette hus vid nok til å ta imot alle som trenger menneskers 
kjærlighet og samfunn, og smal nok til å stenge ute misunnelse, hovmod og strid. 
 

Gjør denne terskel jevn nok til ikke å bli en anstøtsstein for barn eller veifarende, 
men steil og sterk nok til å stå imot fiendes angrep. Gjør denne kirkes dør til ditt 
evige rikes port (Tomas Ken 1637: Bønneboken side 295). 

 
Ærefrykt for skaperverket 

Vi lovpriser deg unviersets Herre, for ditt skaperverk,  

for verdensaltets under, for jordens skjønnhet, 
for klodens rikdommer.  

La oss ikke misbruke dine gaver til vår selviskhet,  
men hjelp oss å anvende dem  

til alle menneskers tarv og til ditt navns ære.  
☼Riktig god sommer!☼ 

 

 
 
 

«Den som velger far eller mor 
fremfor meg, er meg ikke verd. 
Den som velger sønn eller datter 
fremfor meg, er meg ikke verd. 
Og den som ikke vil ta sitt kors 
og slutte opp bak meg, er meg 
ikke verd. Den som har berget 
sitt liv, skal miste det, mens den 
som har satt livet til for min 
skyld, han skal finne det igjen.  

Den som tar imot dere, tar imot 
meg; og den som tar imot meg, 
tar imot ham som har sendt meg.  

Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal selv få en profets lønn; 
og den som tar imot en rettferdig mann, fordi han er rettferdig, skal selv få 
en rettferdig manns lønn.  

Og den som gir, om så bare et beger kaldt vann, til en av disse små, fordi han 
hører til mitt følge – det lover jeg dere, at han skal ikke gå glipp av sin 
lønn.» Matt 10,37–42 

 
 

 



St. Mikael Kirke 
& 

St. Maria Kirke 
 

* * * * 
28. juni 2020 

 
 
 
Dagens salmer:  

Herre	Gud,	ditt	dyre	navn	og	ære	(LH310)	
Hopp til navigeringHopp til søk 

    Tekst: Petter Dass    Melodi: Folketone fra Romedal 

 

 
2Gud er Gud, om alle land lå øde, / Gud er Gud, om alle mann var 
døde. / Om slekter svimler – / blant stjernestimler / i høye himler / 
utallig vrimler Guds grøde. 

3Høyen hall og dypen dal skal vike, / jord og himmel falle skal tillike, / 
hvert fjell, hver tinde / skal bratt forsvinne, / men opp skal rinne, / som 
solen skinne Guds rike! 

 
 



Nu	lover	Herrens	navn	(LH292)	
(Omdirigert fra LH292) 
Hopp til navigeringHopp til søk 

    Tekst: M.B. Landstad 1861 / LR 1920    Melodi: Johann Crüger 1647 / Senere form 

 
2Halleluja for ham / all verden synge sammen, / alt folk og tungemål: / Halleluja og amen! / 
Et høyt Halleluja / for frelse og for fred! / Ti riket det er hans / i tid og evighet. 

	

I	Nasaret	satt	der	en	jomfru	i	lønn	(LH582)	
Hopp til navigeringHopp til søk 

    Tekst: Kjell Arild Pollestad 1996    Melodi: Tradisjonell pyreneisk, Lourdes-hymnen 

 

2Da Gud ville lide og dele vår nød / fant han hos Maria et moderlig 
skjød: / Ave Maria! 

3Med uplettet hjerte bar hun til vår jord / sin Herre og Frelser, Guds 
evige Ord: / Ave Maria! 

4Hun fødte sin Gud der i Betlehems stall, / ble mor til de mange som 
hører hans kall: / Ave Maria! 

5Hun stod under korset i smerte og sorg / da veien ble åpnet til 
himmelens borg: / Ave Maria! 

6Hun stod under korset og hørte hans ord: / «Se, der er din sønn og se, 
der er din mor»: / Ave Maria! 

7I pinsen satt hun blant apostler og bad; / vi hilser Maria med engelens 
kvad: / Ave Maria! 

8Hos Kristus hun troner med sjel og med kropp, / til himmelens ære ble 
hun løftet opp: / Ave Maria! 

9Du mor for Guds kirke, du mor i vår nød, / Maria, vær nær oss i liv og 
i død: / Ave Maria! 



10Vi tilber deg, Kristus, vår Frelser og bror, / og hilser med engler din 
salige Mor: / Ave Maria! 


