St. Svithun menighet

SØNDAGSBLAD
KR ISTI KONG EFEST

① ESEK 34,11-12| Ⓢ SAL 23| ② 1 KOR 15,20 | Ⓔ MATT 25,31-46

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 28. NOVEMBER
08.30 Messe på polsk
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på spansk
18.00 Messe på polsk – Lunde
18.00 Messe på norske

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
SØNDAG 29. 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

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.
Sakramenttilbedelse:
Fra mandag til fredag kl. 17.00

Kjære menighet,
Kirken feirer i dag Kristi kongefest som også er den siste søndagen i det
alminnelige kirkeåret før vi begynner og forbedre oss til advent. At Jesus Kristus,
Guds sønn, er Konge, er ikke en stor overraskelse for oss troende. Ved hans lidelse
og død åpenbarte han for oss Guds kjærlighet til mennesket. Og ved hans
oppstandelse viste han oss veien til Gud. Jesus Konge, er ikke den samme
kongedømme som vi ofte assosierer oss. Det er ikke et land, eller territorium, men alt
som hører himmel og jord til. Jesus Kristus har overvunnet alle jordiske fristelser, og
har seiret over døden. Han har vist oss at døden ikke lengre er en frykt, men derimot
fullendelsen, også for oss, at vi, som menneske også kan overvinne vår verste frykt.
Paulus anmerker at døden kom ved et menneske, men også at oppstandelsen
kom med et menneske. Ved Adam måtte alle dø. Dette ble nedslått i Kristus Jesus –
fordi ved ham, har vi fått vår oppstandelse. Da vi blir døpt med vann og den Hellige
Ånd, blir vi ett legeme og en ånd i Kristus. Han vil avslutte den oppgaven han begynte
ved hjelp av Kirkens Visdom. Ett legeme og en ånd i Kristus – vil da si at vi er Kirkens
barn, hvor Kristus selv er Visdommen. Da Orden ble kjød, fikk menneskenaturen sin
verdighet tilbake. Gud ble menneske. Skaperen blir skapelsen. Det guddommelige tar
menneskenatur. Alt dette og mere til, gjorde han for oss av sin Kjærlighet. For at vi
skal få ta del i Hans guddommelighet, er det viktig at Kristus seiret over fristelsene og
mørkets rike i menneskenaturen. Det er derfor vi hyller Jesus Kristus, Guds Sønn,
som Konge over alle konger, navnet som er over alle navner.

Men … frelseshistorien er ikke enda fullført. Etter sin opphøyelse til Guds høyre
hånd, etterlot han denne viktige oppgaven til Kirken med visdom av den Hellige Ånd
og Paven som er Kristi vikar her på jorden. Kirkens troende er konstant på vei til
hellighet, og vi som er døpt inn til Kirkens store fellesskap må ta del i kirkens misjon
– det er å være vitnesbyrdet for Kristi død og oppstandelse for å bringe alle nærmere
Gud. Dette gjør vi for at våre medmennesker kan finne Guds barmhjertighet. La oss
be for at når fullendelsen kommer, når Kristus overgir kongedømmet tilbake til Gud,
at vi ikke blir blant geitene, men blant saueflokken hvor Kristus selv er den gode
hyrden.
Til tross for innstramming pga. smittetiltakene, noe som gjør at det er vanskelig
å holde en felles messe på denne festdagen, men i Tro vet vi at Kristi Kongefest holdes
alle samlet. Ha en velsignet søndag!
I Kristus,
P. Phu
Sogneprest

Update on how St. Svithun parish must adjust to the new measures
for infection control from the authorities and the NIPH dated
November 5th 2020.
These measures initially apply from November 9th to November 23rd in accordance
with the stipulations of:
- Government (supreme authority)
- Stavanger municipality
- Oslo Catholic Diocese
- Confirmation from mons. Huỳnh Tấn Hải, Vicar General
- E-mail from Anne-Mette Ringdal, Chancellor of OKB

1. As of Monday, November 9th2020, all Masses in the congregation will be reduced
from 200 to 50 participants.
2. Everyone who participates in the Masses must order a "ticket" through:
https://billett.katolsk.no/ in advance, before entering the church. This also applies
to everyday Masses. No exceptions.
If you need help registering for the Mass, the office can help with this. You can send
us an e-mail: Stavanger@katolsk.no or call us: 51 51 70 00 to get a ticket.
Participants must sit in numbered designated seats. This also applies to family
members and people from the same household. Children must also sit in the
numbered seat and must under no circumstance run around the church. If this
happens, the priest can stop the Mass. And thus, the situation disrupts the celebration
of the Eucharist.
Participants must not leave their seat until the Mass is over.
5. Communion: the priests will come to the communicant to distribute Communion.
Everyone who wants to receive Communion stays standing, everyone who does not
want to receive Communion will please sit down.

6. When the Mass is finished, leave the church through the side entrances. Do not
start a conversation in the church before or after Mass. Each participant does not
have to wash the benches. However, we need volunteers to make sure that the
washing of benches / door handles takes place after the Mass. Volunteers consist of
a group of 4 people. If you can help with the washing, we ask that you tell the priest
before the Mass begins. The priest can also ask some of the participants to help, this
will be done in advance of the Mass. We ask for your help! Do not let the priest
celebrate the Mass and at the same time wash the benches.
7. The main entrance is used only as an entrance. Never enter through the side
entrances!
8. Church hosts have been set up in all the Masses, including everyday Masses. The
church hosts' goal is to make sure everything happens in accordance with the rules
for infection control and has received a delegation from the parish priest.
9. The gallery (choir) shall not be used by the faithful. Only for choir members.
10. Votive light racks by the statues have been removed during this period.
11. We ask you to confine personal devotion to your home during this period. So that
the church can prioritize the administration of the Blessed Sacrament.
12. The Mass hours on weekdays and weekends will follow the regular schedule. It
may occur that the priest cancels a Mass if he does not feel that the rules of infection
control are kept. This is assessed by each individual priest, who further writes down
the reason for the cancellation.
13. Only numbered seats are to be used in the church. Do not use seats that do not
have numbers.
14. Please follow the numbers from 1 to 49 when choosing a seat. This way the
volunteers will have an easier job cleaning the benches, as they will only need to clean
the benches used.
15. Catechesis is unfortunately canceled in November.
To be able to get through this difficult period, we must work together.
May God be with us all. Stavanger, November 6th2020

SE DE KATOLSKE PRESTENE SVARE
PÅ SPØRSMÅLENE SOM DU IKKE TØR
STILLE DEM
KILDE: KATOLSK.NO

https://youtu.be/xuS2GjjqATU

NRK spurte norges befolkning hvilke spørsmål de ikke tør stille prester. Vi har latt noen av våre egne
prester gi sine svar: p. Pål Bratbak fra Roma, p. Hallvard Thomas Hole fra St. Frans kloster i Larvik,
p. Haavar Simon Nilsen fra St. Dominikus kloster i Oslo og p. Josef Ottersen fra St. Olav i Oslo.
00:17 - Når er du vanlig menneske?
02:52 - Har du lov til å ha sex uten å være gift?
05:20 - Tror du på helvete, og hvem havner der?
07:57 - Blir prester fulle, og har dere lov til det? 10.03 - Synes du det er flaut å synge?
11:57 - Hva er greia med prester og små gutter?
14:00 - Hva mener du som prest om at skeive folk vil gifte seg i kirken?
15:42 - Hvorfor er homofili så fælt?
20:12 - Er det vanskelig å la være å gråte når du holder en begravelse?
23:15 - Har du sett spøkelser?
26:34 - Tror du på et liv etter døden?

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

