Søndagsblad
St. Svithun menighet

SØNDAGENS TEKSTER
1. JER 17,5-8 2.1 KOR 15,12.16-20 ⓈSALME 1 E LUK 6,17.20-26
Messe: LH 8

Hymner i messen fra «Lov Herren»: 290, 22, 785, 457:1-5, 574

RESPONS: « Salig den mann som setter sin lit til Herren»

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

TORSDAG 17. FEB.
18.00 Requiemmesse for
p. Per Einar Oden

4. lørdag i måneden kl. 15
Burmesisk:

2. lørdag i måneden kl. 15

Tamilsk:

3. søndag i måneden kl. 16

Filippinsk:

4. søndag i måneden kl. 16

LØRDAG 19. FEB.
08.30 Messe på polsk

ANDRE MESSESTEDER
________________________________________________

18.00 Messe på polsk—Eigerøy

18.00 Messe på norsk

EGERSUND (Metodistkirken)
1. søndag i måneden:
Messe på norsk kl. 17.00, katekese fra 15.30.

SØNDAG 20. FEB.
08.00 Messe på polsk

Katechezy rozpoczynac sie beda o godz 15.30
2. søndag i måneden:
Messe på engelsk/filippinsk kl. 15.00

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
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

R.I.P
Per Einar Odden (1956-2022)

Pastor Per Einar Odden døde natt til torsdag 10. februar, 66 år
gammel, etter lengre tids sykdom.
Per Einar Odden ble født den 26. januar 1956 i Levanger. Han ble utdannet
til sivilarkitekt MNAL og arbeidet som arkitekt i Oslo mai 1981–januar
1991. Han ble opptatt i Kirkens fulle fellesskap i Trondheim påsken 1992,
og var medlem av en rekke råd og utvalg i St. Olav menighet, Trondheim;
bl.a. menighetsråd, Olsok-komité, styret for Katolsk Forum. Fra 1995 til 1.
sept. 1997 var han menighetssekretær i St. Olav menighet.
Fra 3. april 2001 var han bosatt i Oslo, og virket som nyhetsmedarbeider
for Informasjonstjenesten i OKB og kirkebladet Broen. Han var ansvarlig
for helgensidene på katolsk.no, og har gjennom årene levert uvurderlige bidrag til nettsiden.
Han fikk permisjon fra stillingen i OKB fra 1. september 2004 for å påbegynne studier som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme i Allen
Hall. P. Per Einar ble presteviet for Oslo katolske bispedømme den 12. juni
2010. Han gjorde tjeneste i St. Svithun menighet, men denne måtte begrenses pga. sviktende helbred. Siden juni 2017 har han vært bosatt i Trondheim.
Sjelsmesse vil bli feiret i St. Svithun menighet torsdag 17. februar
kl. 18.00.
Rekviem og bisettelse finner sted i St. Olav domkirke i Trondheim
mandag den 21. februar kl. 12.00. Jordfestelsen vil finne sted på p. Per
Einars hjemsted (kremasjon).
Måtte han gå inn til sin Herres glede.

Eldretreff 60++
Onsdag 23. februar

Endelig er vi tilbake med eldretreff som normalt siste onsdag i måneden.
Alle 60++ er hjertelig velkommen til messen kl 11, etterfulgt av god mat
og samvær i menighetssalen.

Velkommen!

INTENSIV Menighetsrådsvalg 2022

Valgdager: 19. - 20. og 26.- 27. februar.
Du kan stemme etter hver messe både lørdag og søndag fra 19.-27.februar
Valgurnen er plassert i menighetssalen.
Hvem har stemmerett?
Alle registrerte medlemmer i St. Svithun menighet som har fylt 16 år, og har mottatt
fermingens sakrament har rett til å stemme ved valget.
Usikker på om du er registrert i Den norske katolske kirke?
Du kan fylle ut et registreringsskjema og deretter stemme.

Hvordan foregår valget?
Valget skjer skriftlig ved bruk av stemmeseddel som legges i en konvolutt med
stemmegivers navn og fødselsdato, som videre legges i en umerket konvolutt.
Du kan krysse av for inntil 7 kandidater på din stemmeseddel, men du må krysse
av for minst 1.
Hva du stemmer er anonymt, men vi trenger ditt navn og din fødselsdato for å
sjekke om du er oppfyller kravene for stemmerett.
Etter at vi har sjekket at du oppfyller kravene for stemmerett vil din stemmeseddel, uten
og åpnes, bli plassert i en valgurne, og alle stemmene vil deretter bli telt opp.

Kjetil Nes
Jeg og min familie har alltid vært glade i Kirken og i menigheten var, og vi prøver a ta del i bade messer og aktiviteter sa ofte vi kan. Vi bor i Klepp kommune. Til daglig jobber jeg som seniorradgiver hos Statsforvalteren i Rogaland.
Jeg har vært med i menighetsradet i to perioder, og kjenner arbeidet godt. Jeg
ønsker gjerne a fortsette med a bidra til at kirken skal legge til rette for bade
messer og gode aktiviteter til personer i alle aldersgrupper.

Sabine Mondesert
Jeg har bodd i Stavanger i ti ar og er mor til to barn. Jeg er leder av den
franske gruppen i St Svithun menighet og har katekese for barna i gruppen. Jeg
ønsker a være mer delaktig i menighetens liv.

Navn: Minh Duc Hoang
Alder: 48 år
Yrke: Ingeniør / Selvstendig næringsdrivende
"Jeg vil tjene kirken med kjærlighet
Det viktigste for meg ma være a kunne bidra med fokus for et enda bedre
samhold med andre pa tvers av ulike nasjonaliteter i var menighet.
Jeg ønsker a se en menighet med et inkluderende fellesskap. Et fellesskap
som oppmuntrer, gjenoppretter og utruster ordinære mennesker til a leve
ekstraordinære liv, og utgjøre en forskjell i sin verden. Jeg ser alltid fremover, apen for nye prosjekter og bedre mater a gjøre tingene pa.
Skal vi kunne være den menigheten vi ønsker a være som planter menigheter, satser sterkere pa
barn og unge, foreldre og familier og som kan gjøre en forskjell i St. Svithun menighet – ja, sa ma
ogsa forsamlingen vokse i antall."

Liv Annette Waraas
45 ar gammel, gift med Dagfinn og mor til 2 jenter.
Har vært lektor og lærer i St. Svithun i godt over 20 ar.
Viktige saker for meg er barn og unge i var menighet at de skal ivaretas og fa
en god opplæring i Katolsk tro.
Arbeid pa tvers av sprakgruppene og skape en gjensidig forstaelse hvor
hverandre anser jeg som en viktig del av arbeidet for menighetsradet. A skape samlinger og aktiviteter hvor vi jobber sammen som et fellesskap.

Jeg heter Jolanta Grande, gift og har to voksne sønner. Jeg kommer
opprinnelig fra Polen men har bodd i Norge siden 1988.
Jeg jobber som HR-konsulent i Adecco AS og der har jeg travle og spennende
dager. Gjennom jobben min treffer jeg mange mennesker og har mange utfordringer, spesielt na under pandemien. Jeg er vant til a jobbe med mennesker, liker a organisere, koordinere forskjellige ting og derfor kan bidra
med det ogsa i Kirken var. Jeg er ogsa aktivt medlem i St. Svithun norske kirkekoret. Pa fritiden liker jeg a synge, trene, ga tur i naturen og fotografere.
Jeg har allerede prøvd meg som medlem i menighetsradet i St. Svithun og synes at det var spennende tid med a bidra for kirken.
Jeg synes at som medlem i menighetsradet er det viktig kunne ta opp vanskelige saker, rade og hjelpe med løse de. Jeg ønsker samtidig være en «bro» mellom troende og sogneprest/staben og støtte
alle hvis det er behov.

Mitt navn er Per Hadland.
Jeg er født i 1959 og nærmer meg 63 raskt. Jeg har arbeidet 33 ar i oljeindustrien, men ble uføretrygdet i 2017 pga. leddgikt
Jeg er født i Stavanger og døpt og fermet i St. Svithun kirke.

Malgorzata Hauge
Jeg bor i Sandnes, er gift og har to barn. Til daglig jobber jeg som radgiver ved
FN-sambandets kontor i Rogaland. Jeg er opptatt av tilbudet til barn og unge i menigheten og ønsker en menighet der alle aldre
og sprakgrupper kan føle tilhørighet, slik at de sammen kan vokse i
troen.

Ole-Aleksander Greve, 36 år, utdannet som master i økonomi og administrasjon. Jobber i skatteetaten. Menigheten
har, som oss alle, vært igjennom krevende tidere under pandemien. Fremover blir det viktig å få i gang igjen alle de gode
aktivitetene vi hadde før korona, og forhåpentligvis også flere
nye. Jeg tror det er viktig at vi alle hjelper hverandre på veien
tilbake til fellesskapet i kirken og troen, Min erfaring gjennom
flere år både fra menighetsrådet og finansrådet i St. Svithun,
håper jeg at kan være nyttige i dette arbeidet. Håpet må
være at vi sammen lager et godt fellesskap i menigheten.

Jeg heter Elżbieta Peron. Jeg er en positiv person som
opprinnelig kommer fra Polen. Jeg har bodd i Norge i over 10
år. Jeg er jurist og jobber i advokatfirmaet som
advokatfullmektig i Stavanger. Jeg er vara medlem i
Menighetsrådet siden 2018. I begynnelsen av pandemien
begynte jeg å studere Bibelen, først alene og i en gruppe og
videre på katolsk „Universitetet im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego” i Warszawa. (https://uksw.edu.pl). Som
medlem av Menighetsrådet skal jeg bidra til god miljø samt
god samarbeid med alle i St. Svithun katolske menighet.

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

