Søndagsblad
St. Svithun menighet

SØNDAGENS TEKSTER
1. SØNDAG I FASTEN
1. 5 MOS 26,4-10 Ⓢ SALME 91 2. ROM 10,8-13 E LUK 4,1-13

Messe: LH 17
Hymner i messen fra «Lov Herren»: 439, 441, 339, 425

RESPONS: « Herre, vær meg nær i min nød og trengsel. »

Biskop Bernts Fastebudskap 2022
Kjære troende,
pave Frans har gitt oss en oppfordring for askeonsdag og fastetiden som ikke er til å misforstå: Jesus lærte oss at man svarer på den djevelske, meningsløse volden med Guds våpen, som er faste og bønn.
Vi har alle lært å be i trengselstider og sorg. Vi ber for å takke og vi ber for de mennesker vi
holder av. Men forholdet til faste i ordets strengere betydning er kanskje ikke så avklart for de
fleste av oss. Det er mulig å si at vi har åndeliggjort fastebegrepet. Å faste er å ofre når vi ikke
er tvunget til det. Men her er vår pave tydelig, vi skal faste på ordentlig fordi det leder til bønn
og klar tanke – hvis det er noe vi gjør bevisst og ledet av Den Hellige Ånd.
Bakgrunnen for pavens appell akkurat nå er krigen i Ukraina. Der er det mange som mangler mat og rent vann allerede. Det kommer til å bli adskillig verre; våre ukrainske brødre og
søstre faster fordi de ikke har noe valg. Mangelen på mat er lettere å bære enn frykt, sorg og
fordrivelse fra hjemmet og bekymring for dem som må kjempe. Også deres lidelse, ufrivillig
som den er, fører til bønn. De har intet annet håp enn Gud. Her ser de rett; mennesket i nød
har et troens instinkt: Gud hjelper.
Noen vil innvende: Hvorfor stopper ikke Gud krigen. Hvorfor forhindrer han ikke sult og
vold? Dette er snarere spørsmål til oss. Gud har gitt oss en fri vilje, men også samvittigheten
som han appellerer til. Bønn betyr ikke bare at vi henvender oss til Gud, at kommunikasjonen
går fra oss til ham. Langt viktigere er det at vi åpner for det han vil si oss. Han vil at vi skal
være med på å stoppe krigen, gi mat til dem som sulter og bekjempe ondskap.
Bønn er et mysterium. Men dette mysteriet er det lett å trenge inn i. Det åpnes når vi ber.
Bønnens viktigste virkning er i oss. Den former oss til å bli nådens medarbeidere. Ser vi ikke
dette når flyktningestrømmen nå kommer til Ukrainas naboland? Svært mange tar imot flyktninger i sitt hjem, de gir dem klær og mat. I bilvinduer står det for eksempel: Jeg kjører fire
personer til Warszawa eller hvor du trenger å reise ... Noen kommer fra Tyskland eller Tsjekkia for å gjøre dette. Jesus sier: Jeg var sulten og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg å drikke,
jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg (Matteus 25, 35). Han sier det igjen og igjen.
Dette er bønnens virkning. Så kan dere spørre om alle de som gjør dette, er mennesker
som ber. De er i et hvert fall mennesker som hører på Gud. De må ikke kjenne ham for å gjøre det. Dersom vi ikke forsøker å høre på Gud, mangler bønnen det vesentligste. Noe av bønnens mysterium er mottageligheten for Guds stemme hos mennesker som ikke har en bevisst
tro.
Fastens åndelige virkning kan vi begripe; det har vi til felles med jøder, buddhister og
hinduer – for å ta noen eksempler. Den selvpålagte faste er den som gir mest, for det vi som
katolikker er forpliktet på, er ikke meget. Fastens velsignelse skjer i oss, men den setter oss
også i stand til å gi. De mange som tørster og sulter, ser de færreste av oss ansikt til ansikt.
Men sulter og tørster gjør de like fullt. Vi må ikke se dem for å kunne hjelpe dem. De pengene du sparer eller gir fordi du har mer enn du trenger, hjelper dem. Gi hva dere kan!
Be Maria om hennes forbønn. Pave Frans avslutter sitt budskap med disse ord: Måtte fredens
dronning bevare verden for krigens galskap. Vi besvarer med ett ord: Amen.
+Bernt Eidsvig
Oslo, St. Olav domkirke, 2. mars 2022

Kjære menighet,

Vi har nå telt opp resultat fra menighetsrådsvalg som ble holdt uke 8 & uke 9.
Tusen takk for en aktiv deltakelse i valget.
Det nye menighetsrådet i St. Svithun menighet i periode 2022-2024 er som følger:
Minh Đức Hoàng, fast medlem – valgt
Liv Annette Waraas, fast medlem – valgt
Kjetil Nes, fast medlem – valgt
Ole-Alexander Greve, fast medlem – valgt
Jolanta Grande, fast medlem – valgt
Per Hadland, fast medlem – valgt
Malgorzata Hauge, fast medlem – valgt
Sabina Mondersert, varamedlem – valgt
Elzbieta Peron, varamedlem – utnevnt
Gratulerer med valgresultatene.
Det nye menighetsrådet konstituerer seg 16. mars 2022 ved første møte.
Ved dette, oppheves også valgkomite og dens medlemmer.
Med vennlig hilsen,
Valgkomite 2022

Lent retreat
Led by p. Juan Carlos Roldan
26th March 2022
11.15-14.30
Place: Menighetsalen
Organizer: Katolsk forum i Stavanger

For God so loved the world (John 3:16)
11.15

Welcome and refreshments (coffee/te, soup & bread)

12.00

Introductory talk 1 with readings from the Bible

12.30-12.50

Open discussion

12.50-13.00

Break

13.00-13.30
13.30-13.50

Introductory talk 2 with readings from the Bible
Open discussion

13.50-14.00

Break

14.00-14.30

Joint Rosary (menighetssalen) / Stations of the Cross (in the church)

15.00-16.00

Saturday evening mass in the church (in Spanish)

Free entrance. If you have the opportunity, you can donate any amount you wish to
St. Svithun parish. Vipps: #20344.
Registration within Thursday 24th March
to Anne Marie Gjølme, e-mail: annemariegjoelme@gmail.com Tel: 900 75 746
or to pater Juan Carlos Roldan, e-mail: juan.carlos.roldan@katolsk.no Tel: 949 70 014

Pater Juan Carlos Roldan
has been chaplain in St. Svithun Catholic congregation since 2014. He works
with Norwegian, English and Spanish pastoral care.

Forbønns for Ukraina
Herre, krigens redsler har kommet til vårt nabolag. Vi ber deg, kom til oss i vår fortvilelses og frykt, gi oss visdom til å bidra til fred. Vi ber deg…
Herre, Fredens Gud, se i nåde til dem som er rammet av ufreden, og har måttet flykte. Gi dem en seng å sove i, tak over hodet og mat på bordet. Beskytt dem som arbeider med nødhjelp, og la deres arbeid bære rik frukt. Vi ber deg…

Vi ber deg på en særlig måte for dem som er rammet, som har mistet sitt hjem, som
er skadet eller døde. Ta du hånd om dem i din barmhjertighet. Vi ber deg…
Herre, visdommens Gud, tal til hjertene for de ansvarlig og for dem som har makt i
vår verden. Gi dem å finne veien til fred og forsoning. Vi ber deg…
Vi ber deg på en særlig måte for dem blant oss i våre menigheter og vårt nabolag,
som har et særlig forhold til Ukraina, at du må beskytte deres kjære og gi dem håp
for morgendagen. Vi ber deg…

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

LØRDAG 12. MAR.

4. lørdag i måneden kl. 15

08.30 Messe på polsk

Burmesisk:

2. lørdag i måneden kl. 15

15.00 Messe på burmesisk

Tamilsk:

3. søndag i måneden kl. 16

16.30 Messe på fransk

Filippinsk:

4. søndag i måneden kl. 16

18.00 Messe på norsk

SØNDAG 13. MAR.
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

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

16.00 Messe på spansk

17.30 Messe på engelsk

EIGERØY
3. lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00

19.00 Messe på polsk
LUNDE
Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00

Arsmøte i Caritas Stavanger
I forbindelse med at det skal arrangeres årsmøte i Caritas Stavanger 29.mars
inviterer vi nå til å sende inn saker man ønsker at årsmøte skal diskutere.
Dersom du har en sak du ønsker at skal behandles av årsmøte må den sendes
til stavanger@caritas.no. For at saken skal kunne behandles på årsmøte må
den være sendt inn innen 14. mars.
I tillegg til saker tar vi også imot kandidater til styret i Caritas Stavanger.
Dersom du er interessert i dette ber vi om at du sender en e-post med litt informasjon om deg selv til stavanger@caritas.no. Det er også mulig å stille som
kandidat til styret på årsmøte.
Innkallelse til årsmøte vil sendes ut ved en senere anledning!

Prosjektkoordinator
Caritas Stavanger søker nå etter en prosjektkoordinator som kan bidra til å videreutvikle
organisasjonen. Du kan lese stillingsbeskrivelsen som ligger ute på vår hjemmeside her:
www.caritastavanger.com/news.

Frivillig arbeid
Caritas Stavanger skal i 2022 starte opp mange spennende prosjekter, og i
den anledning søker vi flere frivillige som kan bidra! Er du interessert i frivillig arbeid? Ta kontakt på stavanger@caritas.no for mer informasjon om kommende prosjekter. Du kan også lese mer om Caritas Stavanger på vår
hjemmeside: www.caritastavanger.com.

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

