Et skritt til siden. Retretter i regi av Katolsk Forum
våren 2017.
Retrett v/ sr. Anette Moltubakk.
Et skritt til siden midt i byens larm.
Fredag 27. januar kl. 18-20.30.
Lørdag 28. januar kl.10-17.
«Peisestuen» til St. Svithun katolske kirke (Løkkeveien 1)

Et skritt til siden - Kveld med stillhet og refleksjon:
Fredag 10. februar
Fredag 10. mars
Fredag 7. april
Vi begynner med messe kl. 18.00. Møtes så til en åndelig
øvelse / impuls, stillhet og refleksjon i Søylesalen i kirken/
kjelleren. Avslutning med Rosenkransbønn i kapellet.
(Ferdig ca. 20.15.)
I Frans av Assisis fotspor.
Retrett helg på Utstein Pilegrimsgard 09. -11. juni.
Ved fransiskanerbroder og pater Hallvard Hole OFM.

Retretten innledes med messe fredag før vi introduseres
til stillhet og refleksjon ved hjelp av ignatianske øvelser.
Vi avslutter med tidebønnen completorium.
Lørdag begynner vi med tidebønnen laudes
og avslutter med messe og felles måltid.
Ferdig kl. 17.00.
Retrett inkl enkel middag lørd: kr 200./ Kollekt etter evne.
Bring matpakkelunch. Ang. middag lørdag, vennligst gi
beskjed om matallergi ved påmelding.
Påmelding til menighetskontoret på 51 51 70 20 eller
stavanger@katolsk.no innen torsdag 26.01.17.

Katolsk Forum søndag 29. januar kl.19.00 – 21.00
Ignatiansk spiritualitet.
En vei til personlig og kristen vekst og utvikling.
Foredrag v/ sr. Anette Moltubakk.
«Peisestuen» til St. Svithun katolske kirke (Løkkeveien 1)
Pris: kr 100/ 50.
Åndelig veiledning
Det vil bli mulighet for personlig veiledning fredagsøndag. Kontakt sr. Annette direkte på 959 36 867
for avtale.

Sr. Anette Moltubakk inntrådde hos
St. Josephsøstrene i Oslo i 1999. Avla
evige løfter i 2008. Har gjennomført
PKU kurs, pastoral klinisk utdanning
på Louisenberg sykehus, 2 kurs på
St. Beuno's, Wales med fordypelse i
Ignatiansk spiritualitet og åndelig
veiledning. Utdannelse i Formation Ministry Programme i
Dublin (2010-2011). Har vært hovedansvarlig for St.
Joseph Retrettsenter som innebærer retrettarbeid og
åndelig veiledning. Er for tiden novisiatsleder hos
St.Josefsøstrene.

St. Svithun katolske menighet og Utstein Pilegrimsgard
inviterer deg til å vandre i Frans av Assisis fotspor i
naturvakre omgivelser like ved Utstein kloster. Naturen
inspirerer til lovsang i den Hellige Frans’ ånd.
Fransiskanerbroder og pater Hallvard, som til daglig er
kapellan i St. Franciskus Xaverius katolske menighet i
Arendal, vil veilede oss inn i Frans av Assisis spiritualitet
med foredrag, tidebønner og impulser til meditasjon og
stillhet. Retretten begynner fredag kl. 17.30 med
tidebønn/ messe og avsluttes søndag etter lunch kl 14.00.

Pater Hallvard Hole OFM er fra
Bergen. Han har fullført teologiske
studier ved fransiskanernes seminar
i den polske byen Wrocław med
magistergrad i dogmatisk teologi.

Pris:
Kr 2300 (Retrett inkl. overnatting og alle måltider)/
kr 1200 (Retrett og alle måltider, uten overnatting).
(Maks. 20 deltakere.)
Påmelding til St. Svithun katolske kirke,
menighetskontoret på 51 51 70 20/
stavanger@katolsk.no
eller til Utstein Pilegrimsgard på 468 15 769/
www.utsteinpilegrimsgard.no (påmeldingskjema)

