
Søndagsblad 

 

SØNDAGENS TEKSTER 

1.NEH 8,1B-10 ⓈSALME 19 2.1 KOR 12,12-30 E LUK 1,1;4,4-21 
Messe: LH 7 

Hymner i messen fra «Lov Herren»: 670, 773, 31, 786, 521 

St. Svithun menighet 

RESPONS:  «Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv» 



 Smitteverntiltak  

Smittevern:  

1. Påbudt å bruke munnbind på alle arrangement innendørs. Dette gjelder også ved       

deltakelser i messen.  

2. Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til andre enn sin egen husstand når de 

oppholder seg i kirken.  

3. Ansvarlig for at smitteverntiltakene blir i varetatt i messen er presten som feirer messen. 

Ved kontroll, vil presten bli holdt ansvarlig.  

4. Kirkeverter har ansvar for å være på plass i god tid før messen starter og være igjen til 

alle besøkende har forlatt kirkerommet etter messen. De har i oppgave å passe på deltager-

listen ved inngangen og ivareta smittevern blant besøkende som kommer. Vise de besøken-

de til anviste plasser i kirkerommet. Hindre kø og oppsamling av mennesker både ved inng-

ang og utgang.  

Billetter og registrering:  

5. Åpningstider for kirken følger messetidene (30 minutter før messene begynner.)  

6. Antall tillatt i messen i St. Svithun menighet med smittevern er 140 deltagere for 

faste tilviste plasser. Det betyr at alle deltakere får tildelt setenummer og må sitte på anviste 

nummer.  

7. Registrering: Alle besøkende må registreres. Det er forhåndsregistrering til alle messe-

ne gjennom billettsystemet (www.billett.katolsk.no). Listen levers til menighetskontoret for 

oppbevaring i 14 dager før den makuleres.  

8. Faste seteplasser: På registreringslisten som kirkevertene har ansvar for, skal det skrives 

opp hvor de besøkende sitter i kirkerommet. Dette må påbudt!  

9. Separat deltagerliste skal registreres på personer som har en funksjon/oppgave i hver 

messe. Ministranter, person til lesninger og forbønn, Korist, organist, kantor og kirkeverter/

vakter har egne påmeldingsskjema.  

a. Ministranter, sakristan og lektor registrerer i sakristiet (inngang/utgang kun gjennom 

kapellet)  

b. Korist, organist og kantor registrere seg til korleder som også har ansvar for å levere lis-

ten til menighetskontoret (inngang/utgang kun gjennom det hvite sidedøren.  

c. Kirkeverter/vakter registreres ved presten som feirer messen.  

10. Billettbestilling er åpens på onsdager gjennom billett.katolsk.no.  

 



 Smitteverntiltak  

 

Praktisk:  

11. Benker: Vi bruker alle benkene. Alle plassene er nummererte. Alle deltagere til messen, 

utenom spedbarn, må sitte på tilviste seteplasser som de har fått av kirkevertene. Husstand 

kan sitte på samme benk og nærmere hverandre.  

12. Kommunion: Vi går opp til kommunion som vanlig. Alle besøkende må holde 1 meters 

avstand i kommunionskøen. Det er kun tillatt å motta kommunion i hånden.  

13. Hovedinngangen brukes kun til inngang.  

14. Sidedørene brukes til utgang.  

15. Gå direkte ut når messen er ferdig og ikke bli værende igjen i kirkerommet eller bli 

stående ved inngang/utgang. Privat bønn og annet snakk kan gjøres utenfor kirken.  

16. Kormedlemmer og organist: De må gå direkte opp til galleriet ved bruk av sideinng-

ang (hvite døren utenfor) og direkte ut igjen etter at messen er ferdig. Komunionsutdelere 

vil komme opp til galleriet for å utdele kommunion til kormedlemmer og organist.  

17. Kirkedørene lukkes og låses når messen begynner. Kirkevertene må være tilgjengelig 

ved dørene i tilfelle brann eller annen nødsituasjon oppstår under messen.  

18. Kollekt: samles inn ved inngangen. Troende er oppfordret til å gi kollekt når de kom-

mer inn i kirken. Kollektkurvene tas opp av kirkeverten/vakt. Vipps og bankterminal kan 

også brukes.  

19. Sakristiet: INGEN adgang for troende/besøkende i sakristiet. KUN for prester, minis-

tranter og de som har et ansvar før og etter messen.  

20. Skriftemål kan gjøres i kapellet etter avtale.  

21. Kirkekaffe avlyses inntil videre.  

 

Hold deg hjemme når du er syk. 

 

 

 



Messetider og aktiviteter 

MANDAG - FREDAG  

11.00  Messe på norsk 

18.00  Messe på norsk 

    

LØRDAG 29. JAN. 

08.30  Messe på polsk 

18.00 Messe på polsk - Lunde 

18.00  Messe på norsk 

 

SØNDAG 28. JAN. 

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 

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: 2. 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 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 

 

EIGERØY 

3. lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00 

 

LUNDE 

Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00 



TROSKURS 2022/2023  
i St. Svithun katolske menighet 

STED: St. Josef lokal rom 3, TID: Kl. 18.30 – 20.30 
Hoved ansvar: p. Dominikus Nguyen Thanh Phu, sogneprest 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosundervisningen er for    alle som er interessert i den katolske troen som ønsker å lære mer om       

Den   katolske   kirke og dens lære. Ved deltakelse på kurset påføre dette ingen forpliktelser at en må    

bli opptatt til Kirkens    fulle   fellesskap, men at kurset er et tilbud for å hjelpe deg med å gjøre viktige 

bestemmelser angående troen.  

 2022 

3. mai: Innledning til kurs  

7. juni: Liturgi & Messen  

6. september: Maria, helgener og andakter  

4. oktober: Sakramentene  

8. november: Treenigheten  

6. desember: Liturgi i praksis  

2023 

10. januar: Evangelisering  

7. februar: Frelseshistorien  

7. mars: Tro, Håp & Kjærlighet  

Påmelding til kurs:  

Stavanger@katolsk.no  

Interesserte er velkommen til å delta i kveldsmessen kl. 18.00 før trosundervisning  



  

INTENSIV KURS I JUNI 2022  

STED: ST. SVITHUN, St. Josef lokal—rom 3  

TID: KL. 16.00-21.00  

 

  

INTENSIV KURS I JUNI 2022  

STED: ST. SVITHUN, St. Josef lokal—rom 3  

TID: KL. 16.00-21.00  

 

  

EKTESKAPSKURS PÅ NORSK 

St. Svithun menighet 

INTENSIV KURS I I JUNI 2022 

STED: ST. SVITHUN,  St. Josef lokal—rom 3 

TID: KL. 16.00-21.00  

 8. JUNI og 18. JUNI 

Etter fellesøktene er det også lagt opp til 2 

individuelle samtaler mellom parene og 

presten. 

Påmeldingsfrist for ekteskapskurs 

i høst: innen  23. MAI 2022 

 PERIODE: VÅR 2022, KURS 1 

STED: ST. SVITHUN, St. Josef lokal - rom 3 

TID: KL. 18.30 - 20.30 

Påmelding til:  

nguyen.thanh.phu@katolsk.no  

Informasjoner ved påmelding:  

Navn, adresse, telefonnummer og       

e-postadresser. Oppgi også hvilket 

kurs du ønsker å delta i.  

Par som ønsker å gifte seg kirkelig i 
en     katolsk menighet, må etter kir-
keretten delta på ekteskapskurs. 
Kurset tas minst 6 måneder før    
fastsatt dato for vielse som avtales 
sammen med      vigselspresten.  

Kurset koster ingenting, men det    
oppfordret til å gi en gave til           
menigheten for kurs material.  

mailto:nguyen.thanh.phu@katolsk.no


Informasjon 

St. Svithun Menighet 

St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger 

Tlf: 51 51 70 20 (kontoret/prest på vakt) 

E-post: stavanger@katolsk.no 

Nettside: stavanger.katolsk.no 

Facebook: St. Svithun Katolske Menighet, Stavanger 
 

Menighetskontorets åpningstid mandag-fredag kl. 09.00-15.00 

Caritas 

St. Olavs gt. 25, 4005 Stavanger (kjelleretasje) 

Tlf: 459 19 714 / 404 91 096 

E-post: stavanger@caritas.no 

Nettside: caritastavanger.com 

Facebook: Caritas Stavanger 
 

Åpent for drop-in onsdag og fredag kl. 10.30-13.00 

Vipps 

St. Svithun Menighet: 20344 

(Kollekt, gaver, katolsk forum, kirkekaffe, messeintensjon, dåp, ekteskapskurs og lignende) 

 

Katekese: 589798 

(Innbetaling av kontingent 1.-9.klasse) 



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  


