St. Svithun menighet

SØNDAGSBLAD

23. AUG. 2020: 21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① JES 22,19-23 | Ⓢ SAL 138| ② ROM 11,33-36| Ⓔ MATT 16,13-20

MESSER I ST SVITHUN
MANDAG - FREDAG
11.00 Messe på norsk
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk
LØRDAG 29. AUGUST
08.30 Messe på polsk
18.00 Messe på norsk
SØNDAG 30. AUGUST
08.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Høymesse på norsk
13.00 Messe på polsk
14.30 Messe på vietnamesisk
17.30 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk

MÅNEDLIGE MESSER, ANDRE SPRÅK
Fransk:

2. lørdag i måneden kl 16:30

Spansk:

2. søndag i måneden kl 16 og
4. lørdag i måneden kl. 15

Burmesisk: 2. lørdag i måneden kl. 15
Litauisk:

1. søndag i måneden kl. 16

Tamilsk:

3. søndag i måneden kl 16

Filippinsk:

4. søndag i mnd kl. 16

ANDRE MESSESTEDER
EGERSUND (METODISTKIRKEN)
1. søndag i måneden :

Messe på norsk kl. 17:00
4. oktober
1. november
6. desember

SKRIFTEMÅL:
En halvtime før de fleste messene,
eller ved henvendelse til en prest.

EIGERØY (ARBEIDERKIRKE)
2. lørdag i måneden: Polsk kl. 18:00.

SAKRAMENTSTILBEDELSE:
Onsdager etter polsk messe, ca 19.30-20.00
Fredager kl 15-18. Høytidelig avslutning.

LUNDE:
Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00

12. september

26. september

Remember to make a registration for weekend masses in
St. Svithun
go to: billett.katolsk.no.
If you need help contact : Stavanger@katolsk.no

Dear Brothers and Sisters,

I believe that all of you are feeling protection from God during this pandemic time. The whole
world has been trembling and the cases keep rising. As we all know, the cases in Norway increased
last week; however, the number went down these days. We hope and pray that the cases will stop
rising in where we live and in the whole world.
It is not only that we are experiencing fear and anxiety about what is happening but also that we
are learning how to trust in God. Of course, it is something to be afraid of, but we keep our faith
in God as well. This is the best time that we put our trust in God at all costs.
As our Lord Jesus Christ is saying to Peter, “You are Peter, and upon this rock I will build my
church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it,” we trust in our Lord that He
will fulfill His promise even in the midst of turmoil. Death came because of the Fall of man, but
righteousness and salvation come because of our Lord Jesus Christ. If we keep looking at the
disasters, we will die in sin; but if we fix our eyes on Christ and trust in Him, even though we die,
we shall live. (Jn 11:25)
Let us, therefore, fix our eyes on Christ our Lord, and trust in Him more.
Now, may I take this opportunity to give this message to the English speaking community in our
Parish. Although we have some families living here permanently, many families are also coming
and going because of their job. I invite all families in all categories for the English speaking
community, even though you might be living here one or two years, to participate in a Leaders’
Group that we could help one another better in our Parish in the future: like readers, servers,
choirs, catechism, and other activities.

In September, we would like to begin our Catechism classes in English especially for two:
preparation for First Holy Communion and for Confirmation. If the Lord is calling you to be in
this Leaders’ Group, please kindly contact Oliver Barreto (418 54 075), Francis Sembrano (411
83 553), or myself (474 86 874). We shall announce when will be our first time meeting in
September.

For now, I wish you all a very blessed day filled with our Lord’s peace and joy.

In Christ,
p.Henry

BESØK AV PRESTESTUDENT
St. Svithun menighet har vært så heldig at vi også i år har en prestestudent som
tilbringer sommerpraksisen sin her hos oss. Under kan du lese en presentasjon:

MATHIAS LEDUM
«25 år, halvveis til halvveis til
100! Halvt potet og halvt
vårrull. Nei da, halvt norsk og
halvt filippinsk vokst opp i
Gudbrandsdalen!»
Jeg er prestestudent for Oslo
katolske bispedømme på mitt
tredje år, og har siden starten av
august hatt menighetspraksis her
i St. Svithun og blir her fram til
den 14. september! Til vanlig
studerer jeg sammen med de
andre norske prestestudentene i
Roma, og vender forhåpentligvis
tilbake dit for å ta mitt siste år
med filosofi ved universitetet
Angelicum, før nye tre år venter
med teologistudier.
Opp gjennom hele oppveksten
har jeg hatt mange rare drømmer
om framtida, og ofte ekstremt ambisiøse. Jeg ville bli fotballproff, trommeslager i metallband,
profesjonell skater før jeg etterhvert begynte å bli litt mer realistisk og heller siktet på å jobbe
som fysioterapeut eller innen bistandssektoren. Det var en liten stund etter jeg var ferdig på
videregående at jeg for alvor begynte å tenke at Gud kanskje kalte meg til å være prest, men
jeg bestemte meg for å studere internasjonal politikk for å gi meg sjøl bedre tid til å skjelne
kallet til prestegjerningen, noe jeg er veldig glad for at jeg gjorde!
Før jeg ble prestestudent har jeg også jobbet litt her og der. Min første og kanskje mest
skjellsettende jobb var som pleiemedarbeider på den lokale sjukeheimen hjemme på
Tretten. Der fikk jeg, på en helt spesiell og unik måte erfare Kristus i menneskene som jeg
pleiet og de jeg jobbet sammen med! Den mest originale jobben jeg har hatt er "veilapping",
hvor vi måtte kjøre et gruslass med traktor etter en fjellvei og med spade fylle grus i alle
hullene, et hull av gangen. I senere tid har jeg jobbet, både frivillig og som ansatt innenfor
katekese og katolsk barne- og ungdomsarbeid, noe som har vært avgjørende for at jeg ville
utforske prestekallet videre.

I mitt møte med prester, både i menigheten og på samlinger rundt omkring i landet, så var det
noe som fascinerte meg veldig. Det var noe heroisk ved måten de var tilstede for alle mulige
mennesker i alle mulige situasjoner på.
De var dydige forbilder på hvordan man skulle etterligne Kristus, samtidig som de var ærlige
på at de også var like skjøre og ufullkomne som alle andre. Det som derimot virkelig tente min
nysgjerrighet for prestegjerningen var den smittende gleden som strålte ut fra dem.
Popkulturens oppskrift på det lykkelige liv består jo som regel av penger, karriere og nytelse,
men så har man disse prestene som har gitt avkall på alt det, og likevel fortsatt virket å ha en
så dyp, genuin glede og fred.
Denne gleden holdt de ikke for seg sjøl, men de delte av den med alle rundt seg i rikt monn.
Hvor fikk de det fra? Svaret de ofte ga sjøl var at de fikk dette gjennom å tjene Gud og andre
mennesker. Denne gleden og freden ville jeg også ha! Jeg ville da prøve å etterligne prestenes
liv men det var spesielt én ting som jeg hadde vanskeligheter med å etterligne. Hvordan kunne
prester ha denne gleden når de levde som enslige? De hadde jo ingen kone og barn å komme
hjem til etter en lang dag. Jeg var nok litt skremt av sølibatet og jeg hadde det jo så fint med
kjæresten min og såg ikke hvordan dette skulle være noe hinder for mitt liv i Kirkens tjeneste.
Dermed ble kallstankene skrinlagt inntil videre.
Et Caritas-prosjekt i Honduras jeg var med i etter videregående skulle vise seg å bli et
vendepunkt i livet, for der, i møte med den brutale realiteten som mennesker levde i, så fant
jeg mennesker med en så slitesterk tro og et så radikalt håp. De som var de tydeligste vitner
på dette var prestene og nonnene jeg møtte. De hadde ofte gitt avkall på et komfortabelt liv i
bytte mot en tjeneste i dyp fattigdom og vanskelige levevilkår. Likevel kunne jeg gjenkjenne
den samme overstrømmende gleden og freden jeg hadde sett i prester i Norge. Jeg ble
overbevist om at det måtte være noe mer i livet enn bare å jage etter materiell rikdom, prestisje
og overfladisk nytelse. Jeg begynte å spørre Gud om Han ikke også kalte meg til et liv i
prestetjenesten. Men mange av brikkene var ikke helt på plass og det var ikke før etter 3 år
med bachelorstudier på Blindern og jobb i kirka at jeg følte meg helt klar til å kontakte
bispedømmet for å høre om de var villig til å ta meg imot som prestestudent.
Mitt første råd til folk som tenker de har et kall til preste- eller ordenslivet er å ikke få panikk!
Gud vil at du først og fremst skal bli en helgen, så fokuser først på kallet til hellighet. Ta
imidlertid din kallsskjelning på alvor. Begynn å leve et liv i bønn, prøv å leve dydig, be om at
Gud skal hjelpe deg med å forstå Hans vilje og gjør det over en lengre periode, bli kvitt
distraksjoner, få en åndelig veileder hvis mulig, ha en ærlig, regelmessig selvvurdering for å
se om skjelningen gjør deg til en mer hellig og lykkelig person. Kirken er også alltid der for å
hjelpe til med å skjelne kallet med deg, så selv om du ikke føler deg "klar nok", ikke vær redd
for å kontakte seminaret og la dem vurdere kallet på vegne av deg og sammen med deg! Gud
kaller ikke de kvalifiserte, men Han kvalifiserer de han kaller. Husk å la det handle om Gud
og ikke om deg selv, så kommer det alltid til å gå bra!
Jeg har kost meg veldig her de første ukene, og gruer meg allerede til å dra herifra. Håper
imidlertid at jeg rekker å treffe dere, bli bedre kjent med dere og tilbringe tid med dere. Ikke
nøl med å ta kontakt, uansett hva det måtte være! Helt siden før jeg kom hit har jeg bedt for
menigheten, og jeg håper dere vil be for oss prestestudentene og be spesielt for kall i vårt
bispedømme, og ikke minst for kall i denne menigheten!

INFORMASJON OM KATEKESE 2020
Kjære foreldre,
Grunnet den spesielle situasjonen vi er i har vi besluttet å utsette katekesestarten til
oktober. Slik at vi kan lage en gjennomføringsplan som følger alle smittevernregler.
Dette gjelder for all katekese på norsk.
Slik situasjonen er har ikke menigheten mulighet til å ha katekese for alle klasser fra
1.-9.klasse. For at vi skal klare å overholde smittevernreglene må vi dessverre
prioritere katekese for barna som skal motta sakramenter. Det vil si at vi bare kan ha katekese
for 2. klasse, 3. klasse, 8. klasse og 9. klasse i 2020. Grunnen til dette er at menigheten ikke har
nok plass til å opprettholde forsvarlige smittevernstiltak med flere barn enn disse 4
klassetrinnene. Vi vil bruke alle lokaler og kateketer vi har tilgjengelig for å få
gjennomført katekese på en trygg og forsvarlig måte, blant annet kommer vi til å måtte
dele klassene i flere mindre klasser, fordi vi ikke kan ha flere enn maks 15 elever i hver
klasse.

Vi jobber med å skaffe et opplegg for alle katekesebarn som ikke kan møte fysisk til
katekese i menigheten. Nærmere beskjed om dette opplegget vil komme på et senere
tidspunkt.
Vi vil minne alle om at dere som foreldre er de viktigste forbildene i troen for deres
barn, og menighetskatekesen bare er et supplement til den katekesen som finner sted
i hjemmet. Vi oppfordrer derfor alle foreldre til å ta ansvaret som trosforbilder ekstra
alvorlig i denne vanskelige situasjonen vi står overfor og holder katekese hjemme.

Når det gjelder betaling vet vi at det er mange som allerede har betalt for katekesen.
Disse pengene går til bøker og materiell for hvert trinn. Menighetens forslag er at
innbetalingen deres registreres som betaling for neste års katekese, og at dere dermed
ikke trenger å betale på nytt til neste skoleår. Dersom dere ønsker tilbakebetaling ta
kontakt på e-post: katekese@stavanger.katolsk.no.

Dear parents,
Due to the special situation we are in, we have decided to postpone the start of the
catechesis until October. So that we can make sure we have a good plan that follows
all infection prevention guidelines (“smittevernregler”). This applies to all catechesis
in Norwegian.

As the situation is, the parish does not have the opportunity to have catechesis for all
classes from 1st-9th grade. For us to be able to comply with the infection prevention
guidelines, we must unfortunately prioritize catechesis for the children who will
receive sacraments. This means that we can only have catechesis for 2nd grade, 3rd grade,
8th grade and 9th grade in 2020. The reason for this is that the parish does not have enough
space to maintain infection prevention guidelines with more children than these. We
will use all the premises and catechists we have available to carry out catechesis in a
safe and sound manner, among other things we will have to divide the classes into
several smaller classes, because we cannot have more than a maximum of 15 children
in each class.

We are working to provide a program for all catechesis children who cannot physically
attend catechesis in the parish. More information about this will be sent out at a later
date.
We want to remind everyone that you as parents are the most important role models
in the faith for your children, and the catechesis offered by the parish is only a
supplement to the catechesis that takes place at home. We therefore encourage all
parents to take responsibility as Catholic role models for their children extra seriously
in this difficult situation we face and continue having catechesis at home.

When it comes to payment, we know that many have already paid for the catechesis.
This money goes to books and materials for each grade. The parish's proposal is that
your payment be registered as payment for next year's catechesis, and that you thus
do not have to pay again until the next school year. If you want a refund, contact us
by e-mail: katekese@stavanger.katolsk.no.

KONFIRMANTSAMLING 29. AUGUST
Kjære konfirmanter,
Velkommen til siste katekesesamling før konfirmasjonen!
Vi gleder oss til å treffe dere igjen, den 29.august 😊

ONSDAGSGRUPPEN møter i Menighetssalen kl. 11.00, og vil avslutte dagen kl.
12.30!

LØRDAGSGRUPPEN møter i Menighetssalen kl. 13.00, og vil avslutte dagen kl.
14.30!
Grunnet restriksjoner i forbindelse med covid-19 blir det ikke servert mat, det er
derfor viktig at dere spiser før dere kommer. Ta med deres gode humør, så ordner vi
resten!

PS: Konfirmanter som ikke er frisk skal ikke delta!

Dear Confirmants,
Welcome to the last catechesis gathering before the Confirmation!
We look forward to meeting you again, on August 29th 😊

THE WEDNESDAY GROUP meets at the Parish Hall at 11.00, and will end the
day at. 12.30!

THE SATURDAY GROUP meets at the Parish Hall at 13:00, and will end the day
at. 14.30!

Due to restrictions in connection with covid-19, no food will be served, so it is
important that you eat before you arrive. Bring you good mood, and we'll take care
of the rest!

PS: Confirmants who are unwell should not participate!

Katolsk ungdomsarbeid i Stavanger
Når man satser på barne- og ungdomsarbeid er det viktig å tenke at de
ikke bare utgjør fremtiden, men nåtiden.
Vårt overordnede mål med barne- og ungdomsarbeidet i menigheten er at unge
katolikker kan bli trygge på sin identitet, bli utrustet til tjeneste i kirken og samfunnet,
leve ut sin tro og kunne gå frelsen i møte. Gjennom det som forener oss alle, nemlig troen.
Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten er forankret i lokallag med tilhørighet til Norges Unge
Katolikker (NUK), med formål om å fremme katolsk tro, fellesskap og handling slik disse er
beskrevet i NUKs formålsparagraf:
Tro: Bygge opp en katolsk identitet hos de unge. Synliggjøre en levende og ung kirke.
Fellesskap: Være et møtested hvor en kan oppleve et fellesskap med andre unge, i katolske
omgivelser. Strebe etter flerkulturelt mangfold. Styrke vårt fellesskap i Kristus og feire det i
messen.
Handling: Fremme veksten i troen og skape engasjement i Kirken og i samfunnet, gjennom å la
ungdom oppleve både det gode fellesskapet og en erfaring av Gud. Vi er veldig begeistret over å
ha opplevd et løft i året som har vært, fra ca. 8-15 ungdom på menighetens arrangementer for
barn- og unge til ca. 40 deltakende ungdom. Måtte dette fortsette i 2020 og fremtiden, til gode
for kirken og byen!

LOKALLAG I ST.SVITHUN MENIGHET
St. Svithun Ungdomlag
(Svitung – Stavanger Katolsk Ungdomsforening)

SVITUNG skal være et møtested hvor ungdom kan oppleve et flerkulturelt fellesskap, som bygger
på en felles katolsk tro. Alle arrangementer i regi av SVITUNG er alkohol- og rusfrie, og skal være
et trygt møtested for ungdom i alderen 13-18 år. Lokallagskveldene innledes som oftest med
messe, før et sosialt opplegg som quiz, konkurranser, foredrag, utedørssport, bowling osv. I tillegg
kommer turer og arrangementer med overnatting.

Aquinas – Unge Voksne i Stavanger
Aquinas ønsker å tilby et åndelig og sosialt fellesskap
for unge voksne katolikker, i alderen 18-30 år, i
Stavanger, og da særlig studenter. Lokallaget er oppkalt
etter den italienske teologen Thomas Aquinas (12251274), vernehelgen for studenter og universiteter.
Aquinas har temakvelder og samlinger som formidler
og utdyper katolsk tro og trosliv, samtidig som de også
har samlinger og aktiviteter av ren sosial karakter.

St.Svithun ministrantlag
Hver søndag og på de viktigste høytidene har vi snitt 1220 barn og unge som hjelper til i messen. I tillegg
kommer sporadiske samlinger med øvelser eller av mer
sosial karakter. De årlige høydepunktene (foruten
påskeliterugien og Corpus Christi feiringen i juni) er
deltagelse på Ministrant-NM på Østlandet i august og
juleavslutning med bowling.

Den 17. juni hadde ungdomslaget årsmøte for
å gå gjennom årets aktiviteter. Det gamle styret bestående av;
Luis Pirela, Karen Nitoiu, Kelly Jakobsen, Patrick Gerard
Magnaye, Ema Dielininkaityte og Leonel
Pirela fortsetter som leder til det nye året. Vi vil takke de
for deres innsats og stå på vilje. St. Svithun menighet
er så privilegert som har ungdommer som sprer troen.

Luis Pirela:
"Jeg ønsket å fortsette som leder fordi ungdomsarbeid tenner en
flamme i meg. Jeg elsker å se ungdommer som samler seg for det
vi alle har tilfelles. Å se hvordan ungdommene kommer nærmere
Gud gjennom våre aktiviteter, er den fineste opplevelsen i verden.
Da jeg var konfirmant, fantes ikke Svitung, og det var trist fordi da
sto jeg alene om det jeg trodde på, uten å kunne oppleve at det
var andre ungdommer med samme livssyn. Derfor ønsker jeg som
leder sørge for at ungdommene ikke føler seg alene i troen sin!"
Karen Nitoiu:
«Da jeg var konfirmant deltok jeg på Svitung-aktiviteter. Det hjalp
meg i troen og ga meg mange nye venner med felles interesser.
Jeg ønsker å bidra slik at andre ungdommer skal få en like fin
opplevelse som jeg hadde.»

Patrick Gerard Magnaye:
“Jeg ønsket å fortsette i styret fordi jeg har lyst å skape et godt katolsk
miljø for andre, og et sted der alle kan være seg selv. For meg er det å
være i styret gøy, spesielt fordi jeg får møte nye folk og lage god
stemning for alle sammen!"

Kelly Jakobsen:
“Jeg ønsket å fortsette i styret fordi jeg ønsker å bidra til at
deltakerne skal få de samme gode opplevelsene og minnene
som jeg fikk da jeg var deltaker. Jeg synes det er gøy å ha
venner som har lignende meninger og tanker som meg, og jeg
føler at kirken (og Svitung-aktiviteter) er veldig sosiale og
minnerike.»

Leonel Pirela:
“Jeg vil være med i dette styret og Svitung fordi jeg har lyst å treffe
ungdommer som deler samme tro som meg. Slik at vi kan vokse
sammen i troen, i et fellesskap.»

Ema Dielininkaityte:
"Da jeg var konfirmant var Svitung det som engasjerte
meg til å være aktiv i kirken. Minnene jeg har fått gjennom
årene som aktiv i er uforglemmelige. Noen av de nærmeste
venner jeg har nå, møtte jeg gjennom Svitung og kirken, og
dette håper jeg at andre også kan få oppleve."

Rett før sommerferien arrangerte Aquinas Årsmøte. På årsmøte ble det blant annet diskutert
økonomien til studentlaget, aktivitetene som ble gjennomført i året som gikk, samt at det ble valgt
nytt styre.
Vi vil dermed gratulere vårt nye styre som består av: Magnus Wathne (leder), Angelica Pirela
(nestleder), Rafael Pirela, Marcus Sele Samuelsberg og Arelis Heredia Gomez.
Vi er evig takknemlig for å ha slå flotte unge voksne som stiller opp og tilrettelegger aktiviteter
for alle våre medlemmer i St. Svithun menighet.

Rett etter årsmøte feiret vi det nye styret med god mat og drikke. Det ble en koselig kveld hvor
minner fra året ble delt. Vi gleder oss til det nye året sammen med dere!

KICK-OFF
Semesterets «kick-off» med Aquinas skjer hos Fun Center i Sandnes. Vi møtes kl.17.00 i St.
Svithun menighet den 27. august, og drar sammen til Sandnes. Fun Center tilbyr mange
forskjellige aktiviteter, blant annet Bubble Fotball, Sumo Handball og minigolf. Vi har bedt dem sette opp 3
aktiviteter for oss - Hvem vet hva det blir? Spis noe på forhånd, ikke ta på for varme klær og baren er åpen for
alle!
Påmelding skjer gjennom vår Facebookgruppe: «Aquinas – Stavanger Unge Voksne (NUK). For å beregne kostnad
og antall som kommer, er det påmeldingsfrist: Onsdag 26.08. Så sjekk vår Facebook side, og trykk på «skal» om
du kommer!
Hey! The semester kick-off with Aquinas (the 18+ youth group) is happening in Sandnes at a place called Fun
Center. We will meet on August 27th, at 5 pm in Church and go to Sandnes together. Fun Center offers different
activities. Everything from Bubble football, Sumo Handball to Minigolf. We have asked them to set up 3 activities
for us - Who knows what it will be? Eat something in advance, don’t wear too warm clothes and the bar will be
open!
You sign up to participate via our Facebook-page “Aquinas – Stavanger Unge Voksne (NUK)”. To calculate the
cost and how many participants we are putting a registration deadline: Wednesday 26.08. So, let us know if you’ll
be joining us!

HØSTPLAN AQUINAS 2020
Aktivitet

Dato

Kick-off, Fun Center

27. aug

Filmkveld (Movie night)

10. sep

Rosenkrans & brettspill (Rosary & boardgames)

8. okt

Allesjelersdag (All Soul’s day)

2. nov

Julebord (Christmas party)

17. des

Ministrantene har 5 arrangementer i høst, og det blir
en blanding av undervisning, aktiviteter, og øvelse til
jul. Alle møtene begynner kl.15.00 og slutter etter
kveldsmessen, kl.19.00.
Ministrantlaget er det eneste gruppen i menigheten
hvor barn og ungdom fra alle aldersgruppene møtes.
Vi håper at flere av ministrantene dukker opp på våre
arrangementer til høsten! Vi gleder oss!

Dato
29 August
26 September
24 Oktober
21 November
19 Desember - Juleavslutning

Dersom det er flere som er interessert å være med å ministrere, ta kontakt med meg
på e-post: Helen.Maty@katolsk.no.

ARRANGEMENTER HØST 2020
(NB: Små endringer kan forekomme, derfor er det viktig å følge med i Søndagsbladet og på menighetens Facebook-side)

Svitung
Aquinas
Ministrantlaget

Dato

Gruppe

Arrangement

Sted

Klokkeslett

22. aug

Ministrantlaget

Øvelse & Aktivitet

Menighetsalen

15.00-19.00

27. aug

Aquinas

Kirken

17.00-22.00

29. aug

Ministrantlaget

Kick-off
Fun Center
Øvelse & Aktivitet

Menighetsalen

15.00-19.00

9. sep

Svitung

10. sep

Aquinas

Korøvelse
Mystery kveld
Filmkveld

26. sep

Ministrantlaget

Øvelsen & Aktivitet

Kirken &
17.30-21.00
Menighetsalen
Kirken &
18.00-22.00
St.Josef Rom 3-4
Peisestuen
15.00-19.00

7. okt

Svitung
Aquinas

Kirken &
Menighetsalen
Kirken &
Peisestuen

17.30-21.00

8. okt

Korøvelse
Alle mot èn
Rosenkrans &
Brettspill

24. okt

Ministrantlaget

Øvelse & Aktivitet

Peisestuen

15.00-19.00

2. nov

Svitung
Aquinas

14. nov

Svitung

AA – Informasjonsdag

Kirken &
Menighetsalen
Kirken &
Caritaslokal
St. Josef

17.30-21.00

2. nov

Korøvelse
Allesjelersdag
Allesjelersdag

21. nov

Ministrantlaget

Øvelse & Aktivitet

Peisestuen

15.00-19.00

5. des –

Svitung

AA-Dag

Menighetsalen

19. des

Ministrantlaget

Trampolineparken

Kirken

(Mer
informasjon
kommer)
15.00-19.00

13. des

Aquinas

Kirkekaffe

Menighetsalen

12.00-14.00

16. des

Svitung

Menighetsalen

17.30-21.00

17. des

Aquinas

Korøvelse
Julebord
Julebord

Kirken &
Caritaslokal

18.00-22.00

17.30-22.00

18.00-22.00
15.00-19.00

Foto:Elisabeth Tønnesen

Klosterseminar:
REISER OG PILEGRIMSMÅL I MIDDELALDEREN OG I DAG
Tid: 5. september kl 10-15
Sted: Utstein kloster - Norges best bevarte middelalderklosteranlegg
«Reiser og pilegrimsmål - et dypdykk i pilegrim fra et historisk og samtidsaktuelt
perspektiv». Foredrag ved Roger Jensen - pilegrimsprest, dr.theol. og daglig leder ved
Pilegrimssenter Oslo.
«Høymiddelalderens pilegrimsreise både som praktisk realitet og som metafor i
kirkekunst og litteratur». Foredrag ved Kristin Bliksrud Aavitsland - professor ved MF
Vitenskapelige høyskole
På programmet står også tidebønn, allsang, omvisning og lunsj.
Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk forum i Stavanger, VID Stavanger,
MUST/Utstein kloster
Pris inkl. lunsj: kr. 450,- (ordinær), kr 300,- (student).
Kjøp billett her: https://ebillett.no/stsvithunkatolskemenighet/5941872
NB! For å kjøpe billett må du oppgi Navn, e-post og telefon.
Vi er opptatt av sikkerheten til seminardeltakerne og følger til enhver tid de angitte
smittevernreglene fra myndighetene.
Kontaktperson: Anne Marie Gjølme mob: 900 75746. E-post:
annemariegjoelme@gmail.com

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

