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St. Svithun menighet 

SØNDAGENS TEKSTER 

24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 

① 2 MOS 32,-711.13-14 Ⓢ SALME 51 ② 1 TIM 1,12-17 Ⓔ LUK 15,1-32 

Messe: LH 8 

Hymner i messen fra «Lov Herren»:  292, 201, 22, 261, 436, 457, 758 

RESPONS: «Jeg vil stå opp og gå til min far» 

 

SØNDAGSBLAD 

https://liturgi.info/U22c
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Jomfru Marias fødsel 

Den hellige Jomfru Maria er den eneste av helgenene, ved siden 

av Johannes Døperen, som også minnes på sin jordiske fødselsdag. I hele 

den katolske verden minnes hennes fødsel den 8. september, Nativitas Bea-

tae Mariae Virginis. 

 

Vi vet ingenting om Marias fødsel, og hennes foreldre nevnes ikke i Bibelen. 

Men det finnes apokryfe fortellinger om hennes fødsel, slik som pseudo-

Matteus' evangelium og en annet tilskrevet den hellige Hieronymus. I Ja-

kobs Protoevangelium fra rundt år 150 står historien: 

  

Jomfru Marias foreldre var de hellige Anna og Joakim, og de stammet begge 

fra Davids slekt. Joakim var prest i Jerusalems tempel, og når han ikke tje-

nestegjorde der, førte han sin saueflokk på beite i fjellene rundt Jerusalem. 

Ekteparet førte et gudfryktig og rettskaffent liv, men til deres sorg var deres 

20-årige ekteskap ufruktbart, og det ble på den tiden regnet for en skam el-

ler endog en forbannelse. En gang Joakim skulle bære frem offeret, nektet 

ypperstepresten å ta imot hans offer, da Guds velsignelse ikke hvilte over 

ham. 

 

Den dypt sårede Joakim dro da ut i ørkenen for å faste og be i førti dager i 

ørkenen. Stedet identifiseres av noen som Wadi Yabis øst for Jordan, hvor 

det gamle Georg-klosteret, viet til Maria, fortsatt står, nå svært restaurert. 

Anna ba under et laurbærtre, viste det seg engler for begge og forkynte at de 

skulle få en datter ved navn Maria, som ville bli æret i hele verden. Begge 

skyndte seg til hverandre, og de møttes ved Den gylne Port i Jerusalem. 

Mange store malere, blant dem den berømte Giotto, har malt denne scenen, 

og lagt i det hellige ekteparets omfavnelse all den ømhet et menneske kan 

uttrykke. Noen versjoner av legenden hevder at Anna ble gravid kun gjen-

nom et kyss fra Joakim. 

 

Fra Katolsk.no 

https://www.katolsk.no/biografier/historisk/maria
https://www.katolsk.no/biografier/historisk/doeperen
https://www.katolsk.no/biografier/historisk/hieronim
https://www.katolsk.no/biografier/historisk/anna


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

Messetider  
 

MANDAG - FREDAG  

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk   

 

LØRDAG 17 SEP. 

08.30  Messe på polsk 

13.30  Messe på vietnamesisk 

18.00  Messe på norsk 

18.00  Messe på polsk—Eigerøy 

 

SØNDAG 18. SEP. 

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 tamilsk 

17.30 Ordsliturgi  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 

          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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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 

MIDDELALDERSEMINAR PÅ UTSTEIN KLOSTER 
 
Tekst: Katolsk forum. Foto: Liv Anette Waaras.   

 

For åttende år på rad inviterte Katolsk forum i Stavanger, Utstein Pilegrimsgard, VID Stavanger 

og  MUST/Utstein kloster til middelalderseminar på Utstein kloster.   

 

Over 70 personer var med på årets seminar lørdag 3. september, deriblant ti medlemmer av vår 

menighet 

 

Koret Schola Solensis sang gregorianske hymner og fortalte om Utstein klosters skytshelgen  

St. Laurentius (230?-258). Han er også skytshelgen for diakoner, de fattige, brannmenn, kokker, 

bakere, elever, studenter, bibliotekarer m. fl.  

 

Professor Jørn Øyrehagen Sunde hadde foredrag om Kong Magnus VI Lagabøter og landsloven fra 

1274. Den skotske Lanercost-krøniken forteller at kongen var en flittig tilhører til undervisningen i 

teologi ved Bergens fransiskanerskole. Flere forskere antar at påvirking fra fransiskanerne gjorde 

at kongen laget en lovbok som staket ut kursen for et nytt mer barmhjertig Norge.  

 

Michael Heng fra Stavanger Museum presenterte ny forskning om kunsten i Stavanger domkirke.  

 

På det årlige klosterseminaret får deltakerne innsikt, erfaring – og ikke minst en opple-

velse av det unike stedet som Utstein kloster er.  
 
Velkommen til nytt middelalderseminar 1. sept i 2023! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstein kloster - Norges eneste fullrestaurerte middelalderklosteranlegg. I middelalderen ble klosteret drevet av augustiner-

kanniker og viet til St.Laurentius. Det ble opprettet en gang i tidsrommet 1263–1280, antagelig av Kong Magnus VI Lagabø-

ter. Anlegget eies i dag av Stiftelsen Utstein kloster og driftes som en avdeling under Museum Stavanger (MUST).  
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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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TROSKURS  

2022/2023  

            
Troskurset er et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i å   
fordype seg i katolsk tro og praksis, og det er særlig utformet for    
ikke-katolikker som vurderer å konvertere til Den katolske kirke.  

Sted: St. Josef rom 3  (St. Svithunsgate 8) 
Tid: 18.45 – ca. 20.15 (etter kveldsmessen i kirken kl. 18.00) 
Kursansvarlige: Sogneprest p. Pål Bratbak og lektor Magnus Wathne 

Program 

 
20. september: En praktisk-teologisk innføring i messen  

 

04. oktober:     Guds åpenbaring, Skrift og tradisjon 
 
18. oktober:  Frelseshistorien  
 

8. november:  Troen som gave fra Gud og menneskets svar 
 
22. november:  Det moralske liv som en tilslutning til Guds 
                          åpenbaring/ prinsipper for katolsk morallære 

 
06. desember:    Og Ordet ble kjød, Jesus Kristus, sann Gud og sant   

  menneske 

 

Datoer for vårens kurs: 24. januar, 7. februar, 21. februar, 7. mars, 21. mars, 18. ap-
ril, 2. mai, 15. mai, 30. mai.  

Påmelding til kurs: 
Stavanger@katolsk.no 

Interesserte er velkommen til å delta i kveldsmessen kl. 18.00  

før trosundervisning. 

mailto:Stavanger@katolsk.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 

 
 

 

 

 

 

 

We are starting Religious education classes this Sunday 11th of September.                                      
Could you please book a room for the following classes? 

1. kindergarten  

2. 1.st holy communion step A 

3. 1st Holy communion, step B 

4. Confirmation, step A 

5. Confirmation, step B 

Kunngjøringer  

 

 

 

Hei alle sammen!  

Velkommen til Kick-off for alle  

mellom 18 og 35 år  

den 22. september.  

 

Vi skal på Escape Room, som handler om å løse forskjellige utfordringer 

som et lag, for å   komme videre i et scenario.  

Det blir ikke servert mat, så spis før du kommer. 

   

Påmeldingsfristen er mandag 19. september 

Egenandel 200 kr. 

Foreløpig har vi beregnet at vi blir opptil 10 personer,                                 

meld deg på fort så det blir lettere å planlegge!  

For påmelding kan du bruke Facebook eller telefon/epost.                               

Og selvsagt må du gjerne ta kontakt om du lurer på noe! 

Arelis Heredia: 98082037; arelis.heredia@gmail.com  

Sander Malmin: 92045160; sanderm@posteo.no 

mailto:arelis.heredia@gmail.com
mailto:sanderm@posteo.no
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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 

 

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  


