St. Svithun menighet

SØNDAGSBLAD
8. N OVEMB ER 2020
32. SØNDAG I DET AL M INN ELI G E K IR KEÅR

① 1 VISD 6,12-16| Ⓢ SAL 63| ② 1 TESS 3,13-18 | Ⓔ MATT 25,1-13

MESSER I ST SVITHUN
MÅNEDLIGE MESSER, ANDRE SPRÅK
MANDAG - FREDAG
11.00 Messe på norsk
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk
LØRDAG 14. NOVEMBER
08.30 Messe på polsk
15.00 Messe på burmesisk
16.30 Messe på fransk
18.00 Messe på norsk
SØNDAG 15. NOVEMBER
08.00 Messe på polsk
09.30 Barnemesse på engelsk
11.00 Familiemesse på norsk
12.30 Messe på polsk
14.00 Messe på vietnamesisk
16.00 Messe på tamil
17.30 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk
LØRDAG 21. NOVEMBER
08.30 Messe på polsk
18.00 Messe på polsk – Eigerøy
SØNDAG 22. NOVEMBER
08.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Messe på norsk
12.30 Messe på polsk
14.00 Messe på vietnamesisk
16.00 Messe på filippinsk
17.30 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk

Sakramenttilbedelse:
Fra mandag til fredag kl. 17.00

Italiensk:

1. lørdag i måneden kl 17.00

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
2. søndag i måneden:

Messe på engelsk/filippinsk kl. 15:00
EIGERØY (ARBEIDERKIRKE)
3. lørdag i måneden: Polsk kl. 18:00.
LUNDE:
Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00

billett.katolsk.no.

Oppdatering om hvordan St. Svithun menighet må forholde oss til de
nye tiltakene for smittevern fra myndigheten og FHI – tiltakene
datert 05.november 2020.
Disse tiltakene gjelder for St. Svithun fra og med 09. - 23. november etter
bestemmelsene fra:
-

Regjeringen (øverste myndighet)
Stavanger kommune
Oslo katolske bispedømme
Bekreftelse fra mons. Huỳnh Tấn Hải, generalvikar
E-post fra Anne-Mette Ringdal, kansler i OKB

1. Fra og med mandag 09. november 2020 vil alle messene i menigheten reduseres
fra 200 til 50 deltakere.

2. Alle som deltar i messene, må bestille «billett»
gjennom: https://billett.katolsk.no/ i forkant før
de kommer inn i kirkerom.
Dette gjelder også hverdagsmesser. Ingen unntak.
Hvis du trenger hjelp til å registrere dere til messen, kan kontoret være behjelpelig med
dette ved at dere sender oss en e-post: Stavanger@katolsk.no eller ringer oss på telefon:
51 51 70 00.
3. Troende må sitte på nummererte anviste plasser. Dette gjelder også for
familiemedlemmer eller folk fra samme husstand. Barn må også sitte på plassen, og må
absolutt ikke løpe rundt i kirken. Om dette forkommer, kan presten stoppe messen. Og
dermed forstyrrer situasjonen feiringen av Eukaristien.
4. Troende må aldri forlate sitteplassen før messen er ferdig.
5. Til kommunion: prestene vil komme til kommunikanten for å utdele kommunion. Alle
som ønsker å motta kommunion blir stående, alle som ikke skal motta kommunion bes
å sette seg ned.
6. Når messen er ferdig, må du forlate kirkerommet gjennom sideinngangene. Ikke
start en samtale i kirkerommet før eller etter messen. Hver enkelt person trenger ikke å
vaske benkene. Men vi trenger frivillige til å sørge for at vaskingen av
benker/dørhåndtak skjer etter messen. Frivillige består av en gruppe på 4 personer. Om
du kan hjelpe til med vaskingen, ber vi om at du sier dette til presten før messen
begynner. Presten kan også spør enkelte om å hjelpe til i forkant av messen. Vi ber om
deres hjelp! Ikke la presten feire messen og samtidig vaske etter messen.

7. Hovedinngangen brukes kun som inngang. Gå aldri inn gjennom sideinngangene!

8. Det er satt opp kirkeverter i alle messene også hverdagsmesser. Kirkevertene har
som et mål at alle reglene holdes for smittevern. Og har fått delegasjon fra sogneprest.
9. Galleriet (kor) skal ikke brukes inntil videre beskjed.
10.Votivlys stativer ved statuene er blitt fjernet i denne perioden.
11.Personlig hengivenhet bes foregår i hjemmet. Hvor kirken prioritere forvalting av
sakramentet.
12.Det er vanlige messetider på hverdagen og helg. Det kan forekomme at presten
avlyser en messe hvis han ikke føler at smitteverns reglene holdes. Dette vurderes av
hver enkelt prest, som videre skriver ned årsak for avlyst messe.
13.Kun plasser som er nummererte brukes i kirken. Ikke bruk plasser som ikke har
nummer.
14.Bruk de øverste plassene i kirkerommet først og nedover. Dette vil hjelpe frivillige
vaskehjelper etter messene til å enklere utføre jobben.
15.Katekeseundervisning er dessverre avlyst i november måned.
For å klare å komme igjennom denne vanskelige perioden, må vi klare dette sammen.
Måtte Gud være med alle oss.
Stavanger 06. november 2020

I Kristus,
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú
Sogneprest

KATEKESE I NOVEMBER
På grunn av de nye covid-19 restriksjonene presentert av regjeringen denne
uken, og den stigende smitten i Stavanger regionen, vil all katekese i
november avlyses.

Dette gjelder både for 2.-3.klasse og 8.-9.klasse.

Alle foreldre vil få oppdatert informasjon angående eventuell katekese i
desember på e-post.

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

