Søndagsblad
St. Svithun menighet

SØNDAGENS TEKSTER
2. SØNDAG I FASTEN
1. 1 MOS 15,5-12.17-18 ⓈSALME 27 2. FIL 3,17-4,1 E LUK 9,28b-36
Messe: LH 17
Hymner i messen fra «Lov Herren»: 430,786,344,436

RESPONS: « Herren er mitt lys og min frelse »

Gud er her og venter på deg.
Om du tør å komme …
Kjære menighet,
Vi er nå godt i gang med Fastetiden, hvor vi er invitert til å bruke mer tid til
bønn, gjøre bot, og forsoner oss med Gud. Handlingene krever selvfølgelig disiplin og at vi har setter strengere krav til oss selv for ikke å bli forstyrret av
TV, internett, Facebook, Youtube, Gaming, Snapchat eller ande sosiale medier som til syvende og sist konsumerer vår tid med familielivet, og ikke minst
tid til Gud. Faste er ikke en ukjent begrep for oss troende. Vi vet at på fredager i 40 dager skal vi ikke spise kjøtt, gjerne at måltidene ikke er altfor store,
og at vi skal prøve så godt vi kan for handle nestekjærlighet. Det vi pleier å
glemme er faktisk: Gud gjennom andakter og bønn. Ta gjerne med familien til
en korsvei eller Sakramentsandakt her i Kirken på hverdager. Hvor ofte eller
hvor sjelden er det vi som en familie har kommet sammen for å be utenom
søndagsmessene?

Faste er også det … at vi «faster» fra vennekretsen og tilbringer mer tid til
far, mor søskenflokken, onkel og tante samt besteforeldrene. «Faste» fra chitchat og snakke om det som virkelig er behov for å bygge opp i familiekjærlighet og vennskap.

Til barn: be foreldrene å kjøre dere til kirken en hverdag, tenn et lys foran
Maria og gjerne ta med en rose til henne.

Til ungdommer og unge voksne: hvorfor ikke komme til en korsveiandakt,
være med i en hverdag og dra ut for en stykke pizza etter det?

Til foreldrene: ta med hele familien til kirken en dag og spør presten etter
en høytidelig velsignelse for hele familien.
I Kristus,
P. Phu, Sogneprest

Statement on the War against Ukraine
The Bishops’ Conference of the Nordic countries, gathered in Tromsø, wishes to express its
profound communion with the Ukrainian people and its outrage at the war of aggression by
which the Russian Federation shows disdain for Ukraine’s sovereignty and causes untold
suffering to millions of innocent people.
The attack this week on a children’s and maternity hospital in Mariupol, geographically
remote from any military target, stands as a terrible symbol of this war. The blood of mothers and children cries out to heaven from the ground. We have not the right to avert our
gaze and ask ‘Am I my brother’s keeper?’ (cf. Genesis 4:9f.). Therefore we cry out to the
Russian president: Stop this unjust war! We appeal to the Russian people: Do not permit
this iniquity to be perpetrated in your name!
We have been saddened by recent statements from certain quarters of the Russian Church,
which present this war of flagrant aggression as a combat for Christian values. To speak in
such terms is to engage in mere rhetoric, to hold moral values hostage to a political agenda.
Some of our Nordic countries have a joint border with Russia. We have strong historical
links with Ukraine. This war touches us deeply. We pray that the homeless will find shelter, the frightened comfort, the sick and wounded healing; that the dead may rest in peace;
that the hearts of the mighty may be open to the prompting of the Prince of Peace, to
pursue the path of peace in justice.
In this time of Lent we are stirred by Christ’s call to conversion. We proclaim it from the
housetops. Naturally, it first of all regards ourselves, our Churches, and our countries; but
it also regards our whole beloved Europe, lest a fratricidal war be allowed to assume ever
more terrifying dimensions.
Our Lord tells us, ‘Blessed are the peacemakers!’ (Matthew 5:9). May the truth of this
beatitude be vindicated in the days to come, while there is still time.
Bishop Czeslaw Kozon, Copenhagen, President
Anders Cardinal Arborelius OCD, Stockholm, Vicepresident
Bishop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo
Bishop David Tencer OFMCap, Reykjavik
Bishop Prelate Berislav Grgic, Tromsø
Bishop Prelate Erik Varden OCSO, Trondheim
Marco Pasinato, Diocesan Administrator of Helsinki
Bishop Peter Bürcher, Bishop emeritus of Reykjavik
Bishop Teemu Sippo SCI, Bishop emeritus of Helsinki
Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS, General Secretary

Lent retreat
Led by p. Juan Carlos Roldan
26th March 2022
11.15-14.30
Place: Menighetsalen
Organizer: Katolsk forum i Stavanger

For God so loved the world (John 3:16)
11.15

Welcome and refreshments (coffee/te, soup & bread)

12.00

Introductory talk 1 with readings from the Bible

12.30-12.50

Open discussion

12.50-13.00

Break

13.00-13.30
13.30-13.50

Introductory talk 2 with readings from the Bible
Open discussion

13.50-14.00

Break

14.00-14.30

Joint Rosary (menighetssalen) / Stations of the Cross (in the church)

15.00-16.00

Saturday evening mass in the church (in Spanish)

Free entrance. If you have the opportunity, you can donate any amount you wish to
St. Svithun parish. Vipps: #20344.
Registration within Thursday 24th March
to Anne Marie Gjølme, e-mail: annemariegjoelme@gmail.com Tel: 900 75 746
or to pater Juan Carlos Roldan, e-mail: juan.carlos.roldan@katolsk.no Tel: 949 70 014

Pater Juan Carlos Roldan
has been chaplain in St. Svithun Catholic congregation since 2014. He works
with Norwegian, English and Spanish pastoral care.

Forbønns for Ukraina
Herre, krigens redsler har kommet til vårt nabolag. Vi ber deg, kom til oss i vår fortvilelses og frykt, gi oss visdom til å bidra til fred. Vi ber deg…
Herre, Fredens Gud, se i nåde til dem som er rammet av ufreden, og har måttet flykte. Gi dem en seng å sove i, tak over hodet og mat på bordet. Beskytt dem som arbeider med nødhjelp, og la deres arbeid bære rik frukt. Vi ber deg…
Vi ber deg på en særlig måte for dem som er rammet, som har mistet sitt hjem, som
er skadet eller døde. Ta du hånd om dem i din barmhjertighet. Vi ber deg…
Herre, visdommens Gud, tal til hjertene for de ansvarlig og for dem som har makt i
vår verden. Gi dem å finne veien til fred og forsoning. Vi ber deg…

Vi ber deg på en særlig måte for dem blant oss i våre menigheter og vårt nabolag,
som har et særlig forhold til Ukraina, at du må beskytte deres kjære og gi dem håp
for morgendagen. Vi ber deg…

Messetider
MANDAG - FREDAG
11.00 Messe på norsk
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk

MÅNEDLIGE MESSER, ANDRE SPRÅK
________________________________________________________

Italiensk:

1. lørdag i måneden kl. 16.30

Fransk:

2. lørdag i måneden kl. 16.30

Spansk:

2. søndag i måneden kl. 16 og

LØRDAG 19 MAR.

4. lørdag i måneden kl. 15

08.30 Messe på polsk

Burmesisk:

2. lørdag i måneden kl. 15

18.00 Messe på polsk -Eigerøy

Tamilsk:

3. søndag i måneden kl. 16

18.00 Messe på norsk

Filippinsk:

4. søndag i måneden kl. 16

SØNDAG 20. MAR.
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 tamil

ANDRE MESSESTEDER
________________________________________________

EGERSUND (Metodistkirken)
1. søndag i måneden:
Messe på norsk kl. 17.00, katekese fra 15.30.
Katechezy rozpoczynac sie beda o godz 15.30
2. søndag i måneden:

Messe på engelsk/filippinsk kl. 15.00

17.30 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk

EIGERØY
3. lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00

LUNDE
Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00

Arsmøte i Caritas Stavanger
I forbindelse med at det skal arrangeres årsmøte i Caritas Stavanger 29.mars
inviterer vi nå til å sende inn saker man ønsker at årsmøte skal diskutere.
Dersom du har en sak du ønsker at skal behandles av årsmøte må den sendes
til stavanger@caritas.no. For at saken skal kunne behandles på årsmøte må
den være sendt inn innen 14. mars.
I tillegg til saker tar vi også imot kandidater til styret i Caritas Stavanger.
Dersom du er interessert i dette ber vi om at du sender en e-post med litt informasjon om deg selv til stavanger@caritas.no. Det er også mulig å stille som
kandidat til styret på årsmøte.
Innkallelse til årsmøte vil sendes ut ved en senere anledning!

Prosjektkoordinator
Caritas Stavanger søker nå etter en prosjektkoordinator som kan bidra til å videreutvikle
organisasjonen. Du kan lese stillingsbeskrivelsen som ligger ute på vår hjemmeside her:
www.caritastavanger.com/news.

Frivillig arbeid
Caritas Stavanger skal i 2022 starte opp mange spennende prosjekter, og i
den anledning søker vi flere frivillige som kan bidra! Er du interessert i frivillig arbeid? Ta kontakt på stavanger@caritas.no for mer informasjon om kommende prosjekter. Du kan også lese mer om Caritas Stavanger på vår
hjemmeside: www.caritastavanger.com.

Kontaktinformasjon
Sogneprest: p. Phu Thanh Nguyen
51517020, nguyen.thanh.phu@katolsk.no
Kapellaner (med kontaktansvar for følgende grupper):
p. Henry Thura Zaw Min (Engelsk & 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)
47467120, 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, 949 70 148, sandra.quezada@katolsk.no
Katekese & Caritas: Julie-Helen Sandbrekken
459 19 714, katekese@stavanger.katolsk.no / stavanger@caritas.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

