
St. Svithun menighet 

SØNDAGENS TEKSTER 

23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 

① VISD 9,13-18 ⓈSALME 90 ② FILEM 9B-10. 12-17 Ⓔ LUK 14,25-33 

Messe: LH 7 

Inngangshymne: Laudate omnes gentes. Laudate Dominum. 

Hymner i messen fra «Lov Herren»:  241, 261, 340, 31, 344, 578 

  RESPONS: « Herre , du har vært oss en bolig, fra slekt til slekt!» 

SØNDAGSBLAD 

https://liturgi.info/U22c


 

“Sit down and calculate” 

 

Sunday’s Gospel uses a funny and interesting word: that word is 

“calculate”.  I mean, it’s funny because in Greek as in many other           

languages, this word comes from “calculus” that means “small stone”.  The 

thing is that the word “calculus” refers to the little stones that in the past 

were used for mathematic calculus, in that time when obviously neither 

calculators nor computers existed. 

 

“Calculation” is a very human experience: animals don´t calculate, 

they don’t add or subtract, they don’t deliberate or consult.  Their instinct 

simply indicates them what to do and they live the day.  Human beings, on 

the contrary, calculate, foresee, deliberate and think anticipating the       

future. Calculators and powerful computers help us a lot: let’s think of the 

weather forecast, so useful to plan our outings. But there are some           

calculations that can only be done by the human heart. 

 

Though, Jesus, our Lord, has told us not to be worried for the future, 

he knows that there is a very personal calculation and a deliberation that 

every Christian has to do: the two examples given by him show it very 

clearly.  And this calculation and deliberation concern to the most            

important decision in our lives: Do I want to be a Christian, it is to say, do I 

want to be Jesus’ disciple? And more, we can also ask ourselves: can I do it? 

Can I be   Christian, Jesus’ disciple? 

 

Jesus tells these parables when he sees that many people are           

following him and so he reveals the conditions to follow him: we have to 

love Him more than anyone else, we have to leave everything.  



 

 

 

 

 

And, if we foresee and calculate that we can’t love him above our      

beloved ones, if we foresee and calculate that we can´t leave everything for 

Him, what shall we do?  This is a calculation that demands frankness, 

honesty, but above all, confidence in Jesus, who has called us. 

 

These questions are not the same for all of us: Me, a priest, I have to 

do my own calculations, more strictly than yours in some respects. A monk 

in his monastery has to do his own calculations, more strictly than ours in 

other aspects.  You, lays, have to do your own calculations, more strictly 

than mine in other aspects. 

 

But these are healthy questions.  Because being Jesus’ disciples     

without putting Jesus in the center of our lives means that we are walking 

in mediocrity.  And living Christianity halfway is to walk to failure, to   

sadness, resentment or frustration. Living Christianity halfway also      

provokes non-Christians’ laughter and mockery. It’s our faith’s worst   

propaganda. 

 

Christian life only “works” when it is fully lived, giving all, loving    

Jesus above all, putting Him in the center of all our priorities, of all our 

decisions, of all our deliberations and of all our calculations.  Only when 

we fully live our Christianity, the joy of faith shines in our hearts, in     

everything we do and it enlightens and questions those around us. 

 

Jesus leaves these tough words to us not to send us apart from him 

but to our benefit, to encourage us to do our calculations correctly, to put 

our confidence in Him and not be afraid of giving ourselves entirely in    

following him.  

 

Fr. Juan Carlos Roldán 



Messetider  
 

MANDAG - FREDAG  

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk   

 

LØRDAG 10. SEP. 

08.30  Messe på polsk 

16.30  Messe på fransk 

18.00  Messe på norsk 

 

SØNDAG 11. 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 nor. / viet. 

16.00  Messe på spansk 

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 

 

 

 



 
• Katekese skoleåret 2022/2023 

 Vi minner om at alle barn må  
 registreres på nytt til katekese  
 for  hvert nye skoleår! 

 Mer informasjon om katekese,  

 registrering og katekesedatoer finner du på vår nettside:                     
 stavanger.katolsk.no/katekese.  

Vi trenger flere kateketer for 1. til 7.klasse til skoleåret!  

Dette er vi helt avhengig av å få for å kunne gjennomføre årets katekese.  

Ta kontakt med  katekesekoordinator Julie-Helen Sandbrekken på                   
katekese@stavanger.katolsk.no dersom du kan bidra. 

Kunngjøringer  

 

• Aquinas – Unge Voksne i Stavanger  

Hei alle sammen!  

Velkommen til Kick-off for       

studentlaget — 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


LOKALLAG I ST.SVITHUN MENIGHET  
 

St. Svithun Ungdomlag  

(Svitung – Stavanger Katolsk Ungdomsforening)  

 

SVITUNG skal være et møtested hvor ungdom kan oppleve et flerkulturelt 

fellesskap, som bygger på en felles katolsk tro. Alle arrangementer i regi av 

SVITUNG er alkohol- og rusfrie, og skal være et trygt møtested for ungdom i 

alderen 13-18 år. Lokallagskveldene innledes som oftest med messe, før et so-

sialt opplegg som quiz, konkurranser, foredrag, utedørssport, bowling osv. I 

tillegg kommer turer og arrangementer med overnatting.  

Aquinas – Unge Voksne i Stavanger  

Aquinas ønsker å tilby et åndelig og 

sosialt fellesskap for unge voksne kato-

likker, i alderen 18-30 år, i Stavanger, 

og da særlig studenter. Lokallaget er 

oppkalt etter den italienske teologen 

Thomas Aquinas (1225-1274), verne-

helgen for studenter og universiteter. 

Aquinas har temakvelder og samlinger 

som formidler og utdyper katolsk tro 

og trosliv, samtidig som de også har 

samlinger og aktiviteter av ren sosial 

karakter.  

 St.Svithun ministrantlag  

Hver søndag og på de viktigste høytide-

ne har vi snitt 12-20 barn og unge som 

hjelper til i messen. I tillegg kommer 

sporadiske samlinger med øvelser eller 

av mer sosial karakter. De årlige høyde-

punktene (foruten påskeliterugien og 

Corpus Christi feiringen i juni) er delta-

gelse på Ministrant-NM på Østlandet i 

august og juleavslutning med bowling.   



 

TROSKURS 2022/2023  

 

 

 

 

 

St. Svithun katolske menighet 

 
DATO: 6. september 2022 

STED: St. Josef lokal rom 3, TID: Kl. 18.30 – 20.30 

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. 

 

Påmelding til kurs: 
Stavanger@katolsk.no 

Interesserte er velkommen til å delta i kveldsmessen kl. 18.00  

før trosundervisning. 
 

mailto:Stavanger@katolsk.no


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  


