St. Svithun menighet

SØNDAGSBLAD
17. MAI 2020: 6. SØNDAG I PÅSKETIDEN

1 Apg 8,5-8.14-17 / S Sal 66 / 2 1 Pet 3,15-18 / E Joh 14,15-21

Pavens bønneintensjoner for mai
MAI 2020

For diakoner: Vi ber om at diakonene, som er trofaste i sin tjeneste for Ordet
og for de fattige, må være et styrkende symbol for verdenskirken.

17. MAI
GRATULERER MED DAGEN NORGE!

SØNDAG 17.05.2020
Messe på norsk
6. søndag i påsken
Hymner i messen fra
«Lov Herren» OG «Adoremus»:
721: 1+4, 749:1, 754, 722:1+4

Menigheten oppfordres til å ta med egen salmebok, det er
også mulig å printe ut salmer hvor disse er tilgjengelige fra
www.liturgi.info . Det vil ikke bli trykket opp eller brukt
salmebøker ved messene.

Dear Brothers and Sisters in Christ,
I pray that you are in the peace and love of God, healthy, wealthy and wise.
We need God’s peace and love in every day of our lives and with every breath we take. Health, of
course, is the summit of our well being. We may even look at the current state of Corona Crisis on
how health is very much essential to our day-to-day living. Wealth also denotes the same impact
almost like health; many go without job at present and we know how it affects our economy and
peace of mind if we do not have a financial security for basic human needs: food, clothing and shelter.
Wisdom, however, invites us even to see much deeper reality of peace and love in the absence of
health and wealth.
Our peace is disturbed and our love is being challenged. Instead of seeing God’s beautiful creation,
we see only virus. Instead of seeing a beautiful sky, we see corpses laying around us. There is no
peace when we are afraid of being infected with the virus; there could hardly be any love when our
loved ones are gone. We had some severe plagues in history and those are regional: epidemic. Now
this disease has threatened the whole world: pandemic. How long will it last? God knows!
When we are comfortable and secured, we feel at peace. When we have someone to share our times
of sorrows and joys, we feel love. Now we are not comfortable and secured; even a regular common
cold is treated with suspicion. We cannot see our loved ones in person lying in hospitals; only video
calling is possible.
Why, why all this? I would say this. “Peace and Love have never encountered like this before.” You
see… when we have control over anything, we know that we are safe. But when we no longer can
control, we turn to God for consolation and protection. Either this is consolation (because we lost
our loved ones) or protection (that God may keep us away from this virus), we turn to God for
answer. This is the time we are being reminded again like Incarnation: heaven and earth clap like
clapping hands when God reminds us again of the necessity of turning toward Him as when He
comes to meet us in history in the Second Person of the Holy Trinity, Jesus Christ, our Lord.

Would the Second Coming be near? Jesus said that only the Father knows. The Revelation of John
would shine a bit as God’s reminder to this God-abandoning culture in which we commute our daily
living. But if we have trust in God and know how to turn to God in prayer and repentance, God’s
peace and love clap exuberantly in our lives.

Let this peace and love of God be health and wealth of our lives, as we approach the end of Easter
Season, awaiting for the Advocate, the Third Person of the Holy Trinity, who comes to give us this
wisdom of God, which helps us to see God’s handiwork in this chaos, the silver lining in the dark
cloud.
Let us cast our trust in Him, who is, who was, and who is to come, God the Almighty, Father, Son,
and Holy Spirit. Amen.

May peace and love of God reign in your hearts.

In Christ,
Your brother priest, p.Henry

Oversikt over messetider (feires med 50 deltaker):
Lørdager

Søndager

Kl. 08.30: Polsk

Kl. 08.00: Polsk

Kl. 13.00: Norsk

Kl. 09.00: Engelsk

Kl. 13.00: Vietnamesisk

Kl. 10.30: Norsk

Kl. 15.00: Engelsk

Kl. 12.00: Polsk

Kl. 15.00: Polsk

Kl. 13.30: Vietnamesisk

Kl. 16.30: Spansk

Kl. 13.30: Polsk

Kl. 16.30: Filippinsk

Kl. 15.00: Norsk

Kl. 18.00: Norsk

Kl. 16.30: Spansk (2. og 4. søndag) /
Filippinsk (1. og 3. søndag)

kl. 19.30: Polsk

Kl. 16.30: Vietnamesisk
Kl. 18.00: Engelsk
Kl. 19.30: Polsk
Messene på lørdager og søndager feires som søndagsmesser i kirkeåret – År A.
Hverdagsmessen feires kl. 11 (norsk), kl. 18 (norsk) og kl. 19 (polsk). Ikke nødvendig med
påmelding, bare skriv deg opp på listen som ligger innenfor døren. Vi gjør oppmerksom på at
dørene lukkes når det er nådd 50 personer.
Følgende e-poster brukes til registrering (kun til registrering):
For deltakelse av messer på norsk:

Svithun.norsk@gmail.com

For deltakelse av messer på engelsk:

Svithun.engelsk@gmail.com

For deltakelse av messer på vietnamesisk: Svithun.vietnamesisk@gmail.com
For deltakelse av messer på spansk:

Svithun.spansk@gmail.com

For deltakelse av messer på filippinsk:

Svithun.filippinsk@gmail.com

For deltakelse av messer på polsk:

https://billett.katolsk.no/

Dette er gjeldende til 16.juni. Ved spørsmål, henvend deg til: Stavanger@katolsk.no
eller på telefon: 51 51 70 20.

SØNDAG 10. MAI: ÅPNET DØRENE FOR
DE TROENDE
Gjensynsgleden var stor da dørene endelig ble åpnet for å ønske troende velkommen
til søndagens messefeiring. Kirkene hadde vært stengt for offentlig messefeiring i
seks uker.

Tekst: Kathrine Låver

FILIPPINSK MESSE: P. Amando Alfaro feirer messe på filippinsk i St. Svithun menighet, Stavanger.

I St. Svithun menighet i Stavanger var det stor iver etter påny å kunne komme til
kirken for å delta i messefeiringen. I løpet av helgen ble det feiret atten messer på
norsk, polsk, engelsk, spansk og filippinsk. Nesten 400 personer melte seg på og
deltok gjennom hele helgen. – Folk var veldig glad for å kommer til messe igjen, og
de var flink for å ta hensyn,

Tusen takk!

KONTAKTINFORMASJON
SOGNEPREST: p. Phu Thanh Nguyen, 51 51 70 20, Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no
KAPELLANER (med kontaktansvar for følgende grupper):
p. Henry Thura Zaw Min (ENGELSK OG BURMESISK) 474 86 874,
Henry.Zaw.Min@katolsk.no
p. Juan Carlos Roldan (SPANSK) 949 70 014, Juan.Carlos.Roldan@katolsk.no
p. Elizeusz Ryszard Górski OFM (POLSK) 474 67 120, Elizeusz.Gorski@katolsk.no
p. Amando Alfaro (FILIPINSK) 473 14 794, Amando.Alfaro@katolsk.no
DIAKON: Lai Le Van, 489 90 277, Le.Van.Lai@katolsk.no
SEKRETÆR: Johanna Cañizalez, 51 51 70 20 / 918 85 622, stavanger@katolsk.no
REGNSKAP: Sandra Quezada, 94 97 01 48, Sandra.Quezada@katolsk.no
KATEKESE og CARITAS: Julie Helen Sandbrekken, 45919714
katekese@stavanger.katolsk.no
BARN & UNGDOM: Helen Maty, barnogungdom@stavanger.katolsk.no
KANTOR: Jan Stefan Bengtsson, 934 87 898, jan.stefan.bengtsson@katolsk.no

ORGANIST: «Benny» Zbigniew Slaby, zbigniew.slaby@katolsk.no
VAKTMESTER: Oscar Aportela, 949 70 146

ST. SVITHUN MENIGHET
St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger
Tlf: 51 51 70 20 (kontoret/prest på vakt)
E-post: stavanger@katolsk.no
Menighetskontoret har åpningstid
mandag-fredag kl 9-15.

Følg oss på nett og sosiale medier:
stavanger.katolsk.no
/svithun
/SvithunMenighet

