St. Svithun menighet

SØNDAGSBLAD
30. AUG.2020: 22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

① JER 20,7-9| Ⓢ SAL 63| ② ROM 12,1-2| Ⓔ MATT 16,21-27

MESSER I ST SVITHUN
MANDAG - FREDAG
11.00 Messe på norsk
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk
LØRDAG 05. SEPTEMBRE
08.30 Messe på polsk
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe og soningsandakt på polsk
SØNDAG 06.SEPTEMBRE
08.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Høymesse på norsk
12.30 Messe på polsk
14.00 Messe på vietnamesisk
16.00 Messe på litauisk
17.30 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk

SKRIFTEMÅL:
En halvtime før de fleste messene,
eller ved henvendelse til en prest.
SAKRAMENTSTILBEDELSE:
Onsdager etter polsk messe, ca 19.30-20.00
Fredager kl 15-18. Høytidelig avslutning.

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
EIGERØY (ARBEIDERKIRKE)
2. lørdag i måneden: Polsk kl. 18:00.
12. september
LUNDE:
Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00
26. september

go to: billett.katolsk.no.

Førstekommunion 2020
Kjære foreldre,
Nå nærmer vi oss den store dagen for deres
førstekommunionsbarn!
Vi er i en spesiell situasjon, og det har vært krevende for oss å komme frem til
de beste løsningene slik at alle dere skal være trygg under feiringen. Det er
beklagelig at vi ikke har kunne gitt mer spesifikk informasjon om
gjennomføringen tidligere, men smittevernreglene endrer seg såpass ofte at vi
har måtte vente.
Førstekommunion 2020 avholdes den 12. september. Det er satt opp 3 messer,
kl. 10.00, 11.30 og 13.00. Se vedlagt navneliste for å finne ut hvilken messe ditt
barn skal delta i. Ditt barn skal møte i Menighetssalen 30 minutter før
messestart, henholdsvis 09.30, 11.00 og 12.30. Det er veldig viktig at alle
kommer til oppsatt messe, og at alle kommer tidsnok – dersom man kommer
for sent er det ikke mulig å komme inn i kirken! Dersom barnet eller noen i
husstanden er syk, skal barnet IKKE komme til førstekommunion eller skriftemål
og øvelse. Dette gjelder selvfølgelig også for gjester.
Når det gjelder antall gjester har vi satt en maks grense på 5 gjester per barn.
Hver familie må sitte på én benk, og følge gjeldende smittevernregler. Alle
gjester må registreres på forhånd, dersom de ikke er registrert slipper de heller
ikke inn. Registrering gjøres gjennom skjema som dere finner på denne linken:
Registreringsskjema. Når dere ankommer kirken på kommunionsdagen så
oppgir dere barnets navn og deres eget navn i døren.
Øvelse og skriftemål før førstekommunion blir som nevnt i tidligere e-poster
lørdag 5. september!
Også her gjør vi vårt ytterste for å forhindre smittespredning, og det er derfor
viktig at barna kommer til oppsatt tid. Se vedlagte navneliste for tidspunkter,
legg også merke til oppmøtested. Alle må registrere seg når de kommer!
Dersom barnet eller noen i husstanden er syk, skal barnet IKKE komme til
førstekommunion eller skriftemål og øvelse.

First Holy Communion 2020
Dear parents,
Now we are approaching the big day for the First Holy Communion of your
children!
We are in a special situation, and it has been demanding for us to arrive at the
best solutions so that all of you will be safe during the celebration. It is
unfortunate that we have not been able to provide more specific information
about the implementation before, but the infection control rules change so
often that we have had to wait.
First Holy Communion 2020 will take place on the 12th of September. Three
Masses have been set up, at 10.00, 11.30 and 13.00. See the attached list of
names to find out which Mass your child will participate in. Your child must
meet in the Parish hall 30 minutes before the start of the Mass, 09.30, 11.00
and 12.30, respectively. It is very important that everyone comes to the
scheduled Mass, and that everyone arrives on time - if you arrive late it is not
possible to enter the church! If the child or someone in the household is ill, the
child should NOT come to First Holy Communion or confession and the First
Holy Communion rehearsal. This, of course, also applies to the guests.
When it comes to the number of guests, we have set a maximum limit of 5
guests per child. Each family must sit on one bench and follow current infection
control rules. All guests must be registered in advance, if they are not
registered, they will not be allowed in. Registration by filling out the form via
this link: Registreringsskjema. When you arrive at the church on the First Holy
Communion Day, you state the child's name and your own name at the door
where you will be checked off on the list.
Rehearsal and confession before the First Holy Communion will be, as
mentioned in previous e-mails, on Saturday 5 September!
Also, on the rehearsal day, we do our utmost to prevent the spread of infection,
and it is therefore important that the children arrive on time. See attached name
list for times, also note the meeting place. Everyone must register when they
arrive! If the child or someone in the household is ill, the child should NOT come
to confession and rehearsal.

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.

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

Let everything that has breath
praise the Lord!

Music is meant to stir the soul, especially Catholic
music. The contemporary as well as the liturgical
Catholic music inspires Catholic listeners of all
ages. Music has always been an essential part of
the Catholic worship.

As far back as the origins of Gregorian chants and
other forms of Catholic musical praise, the Catholic
Church has always stressed the power and
importance of music.
To further emphasise this, the Roman Catholic
Church named St. Cecilia the patroness of
Catholic musicians and Catholic music, and
celebrates her feast day on November 22.

WE HAVE THE CHOIR FOR YOU!

“He who sings, prays twice.”

The holy St. Augustine, Bishop of Hippo meant
that singing adds to our praise and worship of
God—that our voices are gifts, with which we can
make music to the Lord. Sung prayer expresses
the joy of the heart, the happiness resulting from
one who has encountered Jesus Christ and
experienced his love. Sung prayer reminds us of
the choirs of heaven, with whom we all are called
to praise God eternally.

St. Svithun menighet
St Svithuns gate 8, 4005 Stavanger
51 51 70 20
stavanger@katolsk.no
More info on: www.svithunchurchmusic.org

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

