St. Svithun menighet

SØNDAGSBLAD
13. SEPTIEMBRE 2020
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

① SIR 27,33-28,9| Ⓢ SAL 103| ② ROM 14,7-9| Ⓔ MATT 18,21-35

Avskjedsord til menigheten
Kjære menighet,
En viktig del av vår presteformasjon foregår på skolebenken, der vi drilles i alt fra filosofi, språk, bibelfag
til teologi, kirkerett, kirkehistorie og mye mer. Det er imidlertid utrolig viktig å forstå at de akademiske
studiene alene ikke er det som skal forme en person til å bli prest, likeså viktig er den praktiske erfaringen
vi får “ute i felten”. En stor del av prestegjerningen er tross alt å betjene mennesker i alle slags situasjoner
og å være det vi kaller en “Alter Christus” (Norsk: En annen Kristus) for alle.
Vår viktigste oppgave blir dermed å etterligne Kristus så mye som mulig, ikke bare å tilegne oss mest mulig
kunnskap om Han. Det er ikke nok å bare ha en ryddig definisjon på metafysiske begreper eller kunne
sitere kirkefedrene om man ikke er i stand til å “inkarnere” sin lærdom i det levde livet, hvor Kirkens dype
visdom skal tjene mennesket, og ikke omvendt. Det er grunnen til at vi hvert år blir sendt ut på
pastoralpraksis ute i menigheten, hvor vi gjennom å følge prestene og menighetens liv får et større innblikk
i prestegjerningens mange sider!
Jeg føler meg dypt takknemlig for at jeg i år havnet i St. Svithun menighet på praksis! Her har jeg helt siden
første dag blitt tatt imot med den største gjestfrihet og generøsitet, og jeg har følt meg som en del av denne
familien som menigheten utgjør. Her har læringskurven vært bratt, for på praksis får man kastet i fanget
alle mulige oppgaver og utfordringer som man ikke nødvendigvis forberedes til i seminaret. Jeg har satt
utrolig stor pris på å være en del av den fantastiske staben her, både prester og legfolk har både på
eksplisitt og implisitt vis lært meg masse og gitt meg noe å “tygge på” til videre refleksjon om hvordan man
skal bygge menighet. I den daglige deltagelsen i messen har jeg bedt for dere, og ikke minst, bedt sammen
med dere, noe jeg vil fortsette å gjøre når jeg drar herfra. Jeg takker så mye for den tiden vi har tilbrakt
sammen, både innenfor og utenfor liturgien. Disse seks ukene har gått altfor fort, og jeg føler meg enda
ikke helt klar for å forlate denne menigheten som jeg har rukket å blitt så glad i. Jeg håper å komme tilbake
hit på besøk, og når vi er ferdig med pandemien, at jeg også kan ta dere imot i Roma. Inntil videre får vi
holde hverandre i vår forbønn! Be for oss prestestudentene, spesielt når vi nå returnerer til våre studier i
Roma, og be for at flere unge mennesker, spesielt fra deres egen menighet, vil våge å svare på kallet. Tusen
takk for alt! Dere vil alltid ha en spesiell plass i mitt hjerte.

MESSER I ST SVITHUN
MANDAG - FREDAG
11.00 Messe på norsk
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk
LØRDAG 19. SEPTEMBRE
08.30 Messe på polsk
10.00 Førstekommunion messe 1 på polsk
12.00 Førstekommunion messe 2 på polsk
18.00 Messe på norsk
SØNDAG 20.SEPTEMBRE
08.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Familiemesse på norsk
12.30 Messe på polsk
14.00 Messe på vietnamesisk
16.00 Messe på tamilsk
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.
LUNDE:
Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00
26. september

go to: billett.katolsk.no.

hold deg hjemme hvis du eller
noen i din familie er syk

GLIMT FRA ÅRETS KLOSTERSEMINAR
PÅ UTSTEIN KLOSTER
Fakta om Utstein kloster
Utstein kloster ligger i kommunedel Rennesøy, cirka 20 km fra Stavanger sentrum. Det er
Norges eneste bevarte klosteranlegg fra Middelalderen. Klosteret ble antagelig stiftet på
1200-tallet i kong Magnus Lagabøters tid. Klosteret tilhørte kannikene i Augustinerordenen,
som var underlagt Stavanger biskopen og viet til St. Laurentius. I dag drives anlegget av
Museum Stavanger (MUST).
Årets klosterseminar lørdag 5. september
Katolsk forum i Stavanger er med å arrangere et årlig dagsseminar på Utstein kloster. I år
var temaet pilgrimmer og pilegrimsferder i middelalderen og i dag. 61 personer deltok.

Professor og middelalder-forsker Kristin Bliksrud Aavitsland fra MF vitenskapelig høgskole
for teologi, religion og samfunn hadde foredrag om pilgrimmer og pilegrimsreiser i
høymiddelalderen.

Allsang ved Ole Hodnefjell, Arne Martin Aandstad og Ragnhild Zetterstrøm.

Pilegrimsprest ved Pilegrimsenter Oslo påpekte likheter og forskjeller mellom pilgrimmer i
middelalderen og i dag.

Professor emeritus i kirkehistorie, Torstein Jørgensen fra VID vitenskapelig
høgskole ga oss et innblikk i Utstein klosters spennende historie gjennom tidene.

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

