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

Søndagsblad 

St. Svithun menighet 

SØNDAGENS TEKSTER 

26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR—CARITAS SØNDAG  

①AMOS 6,1a.4-7  ⓈSALME 146 ②1.TIM 6,11-16  ⒺLUK 16,19-31 

Messe: LH 7   

Hymner i messen fra «Lov Herren»: 291, 127, 241, 437, 31, 818, 312 

 

 RESPONS: 146 – «LOV HERREN, MIN SJEL» 
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Messetider  
 

MANDAG - FREDAG  

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk   

 

LØRDAG 1 OKT. 

15.00  Messe på burmesisk 

16.30  Messe på italiensk 

18.00  Messe på norsk 

19.00  Messe på polsk 

 

SØNDAG  2. OKT. 

08.00  Messe på polsk 

09.30  Messe på engelsk 

11.00  Høymesse på norsk 

12.30  Messe på polsk 

14.00  Messe på viet / nor. 

15.00  Messe på engelsk - Egersund 

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 
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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 
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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 kke-katolikker 
som vurderer å konvertere til Den katolske kirke.  

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

 

Program 

 

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. april, 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. 
 

 

TROSKURS  

2022/2023  

mailto:Stavanger@katolsk.no
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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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NUK WYD-helg i Stavanger 

Hvert år inviterer Paven til å feire Verdensungdomsdagen. Når det ikke er 

et internasjonalt arrangement (som 2023 i Lisboa), så finner det sted lokalt på 

Kristi kongefesten. St. Svithun menighet i Stavanger har takket ja til å være 

vertsmenighet i år. NUK er takknemlig for denne gjestfriheten og inviterer   

alle ungdommer til WYD-helg i Stavanger 18. – 20. november. 

 

Temaet er det samme som det for neste år i Lisboa: «Maria dro av sted og 

skyndte seg» (Lk 1, 39). Det blir både åndelige og praktiske aktiviteter i løpet 

av helgen. Bli med å feire at Kristus er vår sann konge sammen med andre 

NUKere og la oss gå sammen i bønn med Paven. 

 

Påmeldingsfrist for helgen er 6. november. 

Start: Fredag 18. nov. kl.17.30 

Slutt: søndag 20. nov. kl. 13.30 

Sted: Stavanger 

Deltagerne skal bo i vertsfamilier. Er du fra St. Svithun menighet og kan tilby 

overnatting, ta kontakt med menigheten. 

 

Deltageravgift: 800 kroner (NUK-medlem), 1200 kr (ikke NUK-medlem). 

Early-bird-pris for medlemmer: 600 kr (ved påmelding før 1. okt.). Rabatt for 

vertsfamilier: -200 kr 

Aldersgrense: 14+ til 35 

Ta med: Klær for helgen, innesko, sportsklær, soveklær, håndkle, toalettsaker 

og medisiner til eget bruk, bønnebok, rosenkrans etc, instrumenter! + en liten 

gave til vertsfamilien (kanskje noe fra egen hjemby?) 

Hvis du trenger leirstøtte eller ønske mer informasjon 

om søskemoderasjon. Besøk oss på https://www.nuk.no/okonomiskstotte/  

Her kan du søke om reisestøtte: https://www.nuk.no/reiserefusjon/ 

 

Spørsmål? Kontakt NUKs stab 

Tlf: 23219540 

Mail: nuk@nuk.no 

https://www.nuk.no/okonomiskstotte/
https://www.nuk.no/reiserefusjon/


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

 

 

 

 

 

NUK WYD –helg i Stavanger 

Er du fra St. Svithun menighet og kan ta i mot deltakeren? 

 

 Deltagerne skal bo i vertsfamilier.  

 

Hver familie må kunne ta i mot minst til 2 deltakere 

hver. Disse deltagerne skal få overnatte hos dere, fro-

kost og fransport fram og tilbake fra kirken.  

Ps. Vertsfamilie med en ungdom som deltar, trenger 

bare å ta i mot èn deltaker. I tillegg får disse familiene 

rabatt på 200 kr for ungdommen som skal delta. 

Ta kontakt med barne– og ungdomsarbeider 

Luis Alfonso Pirela: Luis.Pirela@katolsk.no                  

eller tlf. 966 47 023 
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GAVER MED MENING 

 

 

 

 

 

Velkommen til Bokskapet  

Vi har fylt på med masse nye varer. 

Kom og se alle de nye krusifiksene, rosenkransene  

og  ikonene 

Vi har åpent  mandag til fredag 9:00 –15.00 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kom innom og se på vårt utvalg ! 
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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 
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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 
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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 

 

Barne –og ungdomsarbeider: Luis A. Pirela, 966 47 023, luis.pirela@katolsk.no 

 

Vaktmester: Oscar Aportela, 949 70 146  

 

Kantor: Jan Stefan Bengtsson, 934 87 898, jan.stefan.bengtsson@katolsk.no 

 

Organist: «Benny» Zbigniew Slaby, zbigniew.slaby@katolsk.no 


