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Søndagsblad 

St. Svithun menighet 

SØNDAGENS TEKSTER 

27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR    

RESPONS:   «Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter. » 

 

 ①HAB 1,2-3;2,2-4 ⓈSALME 95 ②2.TIM 1,6-8.13-14 ⒺLUK 17,5-10 

Messe: LH 7   

Hymner i messen fra «Lov Herren»: 312, 262, 787, 657, 665 
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Messetider  
 

MANDAG - FREDAG  

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk   

 

LØRDAG 1 OKT. 

15.00  Messe på burmesisk 

16.30  Messe på italiensk 

18.00  Messe på norsk 

19.00  Messe på polsk 

 

SØNDAG  2. 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 viet / nor. 

15.00  Messe på engelsk - Egersund 

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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«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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Ønsker du å aktivt gjøre tjeneste i Messen, og liker å synge? 

Da har vi plass til deg i St. Svithun Kirkekor—ta kontakt med kantor 

Stefan etter messen eller ring ham på telefon 93 48 78 98 for  

en  hyggelig prat. 

 

Vi har øvelser hver mandag kl1835 (etter messen) i menighetssalen 
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Menighetskontoret har personlig blitt kontaktet av eier av plassen 

som er til venstre ved innkjøring på parkeringsplassen ved Nordea 

(se bildene over), som opplever store problemer med at ukjente 

parkerer på deres plass hver søndag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplassen ved Nordea (på bildet over) er ikke en                                      

offentligparkeringsplass, og flere av plassene eies av privatpersoner.  

Vi ber om at menighetens medlemmer ikke benytter seg av  
denne parkeringsplassen! 
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NUK WYD –helg i Stavanger 

Er du fra St. Svithun menighet og kan ta i mot deltakeren? 

 

 Deltagerne skal bo i vertsfamilier.  

 

Hver familie må kunne ta i mot minst til 2 deltakere 

hver. Disse deltagerne skal få overnatte hos dere, fro-

kost og fransport fram og tilbake fra kirken.  

Ps. Vertsfamilie med en ungdom som deltar, trenger 

bare å ta i mot èn deltaker. I tillegg får disse familiene 

rabatt på 200 kr for ungdommen som skal delta. 

Ta kontakt med barne– og ungdomsarbeider 

Luis Alfonso Pirela: Luis.Pirela@katolsk.no                  

eller tlf. 966 47 023 
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St. Svithun Kirkekor 

Ønsker du å aktivt gjøre tjeneste i Messen, og liker å synge? 

Da har vi plass til deg i St. Svithun Kirkekor—ta kontakt med kantor 

Stefan etter messen eller ring ham på telefon 93 48 78 98 for  

en  hyggelig prat. 

 

Vi har øvelser hver mandag kl1835 (etter messen) i menighetssalen 
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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 


