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Søndagsblad 

St. Svithun menighet 

FAMILIEMESSE 

SØNDAGENS TEKSTER 

29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR    

 ① 2 MOS 17,8-13 ⓈSALME 121 ②2.TIM 3,14-4,2 Ⓔ LUK 18,1-8 

Messe: LH 13 

RESPONS:   «Vår hjelp er i Herrens navn, 

han som skapte himmel og jord. » 
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Messetider  
 

MANDAG - FREDAG  

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk   

 

LØRDAG 22.OKT. 

08.30  Messe på polsk 

15.00  Messe på spansk 

18.00  Messe på norsk 

 

SØNDAG  23. OKT. 

08.00  Messe på polsk 

09.30  Messe på engelsk 

11.00  Høymesse på norsk 

12.30  Messe på polsk 

14.00  Messe på nor/viet. 

17.30 Messe på engelsk 

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 

          4. lørdag i måneden kl. 15 

Burmesisk:  3. lørdag i måneden kl. 15 

Tamilsk:  3. søndag i måneden kl. 16 

Filippinsk:  4. søndag i måneden kl. 16  

 

ANDRE MESSESTEDER 

________________________________________________ 

EGERSUND (Metodistkirken) 

1. søndag i måneden: 

Messe på engelsk kl. 15.00 

2. søndag i måneden:  

Messe på engelsk/filippinsk kl. 15.00 

 

EIGERØY 

3. lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00 

 

LUNDE 

Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00 
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Sakramentstilbedelse  

 

 

 På hverdager fra og med nå har vi                               

sakramentstilbedelse på torsdager kl 17-1745.  

 
 

Ikke lenger fra kl 15.   

 
 

 

 

Under tilbedelse stilles Jesu legeme ut på alteret.  
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Kunngjøringer  
 

 

 

 

 

Ønsker du å motta søndagsbladet på e-post? 

 

Sende e-post til stavanger@katolsk.no 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger flere kirkeverter  

Kunne du tenke deg å gjøre en viktig tjeneste for kirken?  

 

Vi trenger flere kirkeverter som har i oppgave å ta imot folk 

ved dørene og gi dem salmebøker i 11-messen på søndager.            

Kirkevertene hjelper også folk med å finne sitteplasser.                                                                     

Er du interessert, ta kontakt med menighetskontoret                 

på telefon: 51517020, eller e-post: stavanger@katolsk.no 

mailto:stavanger@katolsk.no
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 Kommende Høytider  

 

Allehelgensdag  

Tirsdag 1. november  

 

Allesjelersdag   

Onsdag 2. november  

Allesjelersdag er en Rekviemmesse for alle avdøde, der vi minnes dem 

som har gått før oss med Troens segl. I alle messene vil det settes opp 

tavler med navn på de avdødes familie, venner og bekjente i menighe-

ten, samt leses opp før messen, slik at menigheten kan be for de avdø-

de. Hvis du ønsker at din nære slekt, venner og bekjente oppføres i 

tavlene og bes for i messene, ber vi at navnene leveres til menig-

hetskontoret, eller en av prestene senest torsdag 27. oktober eller 

sendes på e-post. Messe og intensjoner koster ingenting. Men det er 

mulig å gi en gave. Hvor mye, er helt opp til den enkelte og gaven går til 

menigheten. 

Navn på avdøde som ønskes å bes for og å bli feiret messe for kan også 

sendes inn til: Stavanger@katolsk.no  

All Souls day is the commemoration of the faithful departed.  

It is possible to submit the names of your loved ones, and the 

names will be read before mass and prayers will be offered for 

them.  If you would like the names of deceased read out, we ask that 

you send in the names to the Parish Office by the Thursday 27th of Octo-

ber.  The mass and intentions do not cost anything, but you may donate 

a gift with your requests.  The amount is up to you, and will go to the 

Parish. The names of your departed loved ones can be given to one of 

the priests or deacon, or be sent  to: Stavanger@katolsk.no  
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SR. ANNE ELIZABETH SWEET FRA TAUTRA MARIAKLOSTER 
PÅ BESØK I MENIGHETEN 11.-13. NOV 

Fredag 11. nov kl 18.35-19.30 i menighetssalen: Samtale 

Uformell samtale om bønn. Fri entre. 
 

Lørdag 12. nov  kl 10-15 i peisestuen: Adventsretrett 

På programmet står tidebønn, foredrag om de bibelske salmene, lectio divina, 
foredrag om Lukasevangeliet. 

 

Sr. Anne Elisabeth Sweet OCSO tilhører Tautra Mariakloster. Hun er utdannet 
teolog og har skrevet flere bøker om de bibelske salmene, samt en                   

tidebønnsbok sammen med sr Sheryl Chen og Karl Gervin.  
Les mer om klosteret på www.tautra.no 

 
Fri entre.  

Påmelding innen 10. nov. til Anne Marie Gjølme på                                               
annemariegjoelme@ha.kommune.no / tlf. 900 75 746                                          

 

http://www.tautra.no/
mailto:annemariegjoelme@ha.kommune.no


Ed tanke på hvor mye denne personen har hatt å si for de svakeste av de svake i verden, så er det nesten ubegripel 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
«Lydig til døden,  ja, døden på et kors.  

Et blikk på kirken med Pauli øyne.»  

Foredrag med sogneprest Pål Bratbak 

 

 

St. Svithun katolske kirkes menighetssal 

Søndag 30. okt  kl. 18.30 – 20.30 

 

Pål Bratbak ble sogneprest i St. Svithun katolske kirke  

1. august 2022. Tidligere har han bla. vært sogneprest i  

St. Olav katolske kirke i Oslo og viserektor ved St. Eystein 

presteseminar. En lengre presentasjon finner du her:                                                                                        

https://www.katolsk.no/biografier/innenriks/pbratbak 

 
Fri entre. 

 

Arr: Katolsk forum i Stavanger.                                                           

Medl. av Norske kirkeakademier 

 

St. Svit-

https://www.katolsk.no/biografier/innenriks/pbratbak
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Kontaktinformasjon 

Sogneprest:  p. Pål Bratbak 

51 51 70 20, Pål.Bratbak@katolsk.no 

Kapellaner (med kontaktansvar for følgende grupper): 

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 (Filippinsk) 

473 14 794, amando.alfaro@katolsk.no 

 

Diakon: Trym Hellevig, 944 25 982 Trym.Hellevig@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 

 

Barne- og ungdomsarbeider: Luis A. Pirela, 966 47 023, luis.pirela@katolsk.no 

 

Vaktmester: Oscar Aportela, 949 70 146  

 

Kantor: Jan Stefan Bengtsson, 934 87 898, jan.stefan.bengtsson@katolsk.no 

 

Organist: «Benny» Zbigniew Slaby, zbigniew.slaby@katolsk.no 


