Søndagsblad
St. Svithun menighet

SØNDAGENS TEKSTER
1. JES 6,1-2A.3-8 ⓈSALME 138 2.1 KOR 15,1-11E LUK 5,1-11

RESPONS: « For englenes åsyn vil jeg lovsynge deg»

Gjeldende smitteverntiltak
Rutiner og regler for messefeiring i St. Svithun menighet
Gjelder fom. 02.02.2022

Smittevern:
1. Det er ikke lengre påbudt med munnbind for arrangement innendørs, og kravet om 1 meters avstand er
fjernet så lenge man sitter på sin sitteplass. Besøkende må selv ta ansvar for å holde 1 meter til andre enn
sin egen husstand når det gjelder:
a. Å gå opp til mottagelse av kommunion
b. Be foran Alterene og tenne votivlys
c. Ved inngang og utgang til kirkerom

2. Kirkerommet kan ha 300 sitteplasser (6 personer på en benk). Galleriet er kun reservert for kormedlemmer, organist og kantor. Sanktuariet er reservert kun for prester, kirketjenere og ministranter. Sakristiet er reservert kun for tjenestegjørende i messen.
3. Besøkende er selv ansvarlig for smittesporing ved positiv koronatest.
4. Presten som feirer messen er ansvarlig for at smitteverntiltakene blir ivaretatt. Ved kontroll, vil presten
bli holdt ansvarlig.
5. 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:
a. Sørge for at troende finner sitteplass i benkene.
b. Hindre kø og oppsamling av mennesker både ved inngang og utgang.

Praktisk:
6. Åpningstider for kirken følger messetidene (30 minutter før messene begynner på hverdager).
7. Benker: Vi bruker alle benkene. Det kan være opp til 6 personer i hver benk. Husstand kan sitte nærmere hverandre.
8. 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.
9. 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 kirkens område.
10. Kirkedørene lukkes og låses når messen begynner på søndager. Kirkevertene må være tilgjengelig ved
dørene i tilfelle brann eller annen nødsituasjon oppstår under messen.

11. Kollekt: Kollektkurvene tas i bruk på tradisjonelt måte. Vipps og bankterminal kan også brukes.
12. Sakristiet: INGEN adgang for troende/besøkende i sakristiet. KUN for prester, ministranter og de som
har et ansvar før og etter messen.
13. Skriftemål kan gjøres i kapellet etter avtale.
14. Kirkekaffe avlyses inntil videre.

Infection Control Measures
Routines and rules for Mass celebrations in St. Svithun parish
Applies to from. 02.02.2022

Infection control:
1. It is no longer mandatory with a facemask for events indoors and the distance of meters has been removed at fixed assigned seats. Visitors must themselves consider keeping 1 meter to others than their own
household when it comes to:
a. going up to receive communion
b. praying in front of the Altar and lighting votive candles
c. at the entrance and exit to the church
2. The church can have 300 seats (6 people on a bench). The gallery is only reserved for choir members,
organist and cantor. The sanctuary is reserved only for priests, sacristans and ministers. The sacristy is
reserved only for those serving in the Mass.
3. Visitors are responsible for infection detection in the event of a positive test for the coronavirus.
4. The priest who celebrates the mass is responsible for ensuring that the infection control measures are
taken care of at the mass. Upon inspection, the priest will be held accountable.
5. Church guards are responsible for being in place well before the Mass starts and staying until all visitors have left the church after Mass. They have the task of:
a. making sure that visitors find a seat in the benches.
b. preventing queuing and gathering of people both at the
entrance and exit.
Practical:
6. Opening hours for the church follow the Mass times (30 minutes before the Mass begins on weekdays).
7. Benches: We use all the benches. There can be up to 6 people in each bench. Households can sit closer
together.
8. Communion: We go up to communion as usual. All visitors must keep a distance of 1 meter in the communion queue. It is only allowed to receive communion by hand.
9. Go out directly when the Mass is finished and do not stay in the church or stand at the entrance / exit.
Private prayer and other talk can be done outside the church area.
10. The church doors are closed and locked when the mass begins on Sundays. The church guards must
be available at the doors in case a fire or other emergencies occur during the mass.
11. Collection: The collection baskets are used in the traditional way. Vipps and bank terminal can also be
used.
12. The sacristy: NO admission for the faithful / visitors in the sacristy. ONLY for priests, ministers and
those who have a responsibility before and after the Mass.
13. Confession can be made in the chapel by appointment.
14. Church coffee is cancelled until further notice.

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. FEB.

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. FEB.
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

15.00 Messe på fil/eng -Egersund

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

INTENSIV Menighetsrådsvalg 2022
Valgdagene, 19. - 20. og 26.- 27. februar. Det er mulig å stemme før og etter alle messene (fra kl. 09.15- 19.15). Valgurnen er plassert i menighetssalen.

Valgkomité
Johanna Canizalez, Julie-Helen Sandbrekken og Anna Marie Tran
Hvem har stemmerett?
Alle medlemmer i St. Svithun menighet som har fylt 16 år, og som har mottatt fermingens sakrament har rett til å stemme ved valget.

Hvordan foregår valget?
Valget skjer skriftlig ved bruk av stemmeseddel som legges i en umerket konvolutt, som
videre legges i en konvolutt med stemmegivers navn, adresse, og fødselsdato.
Det er mulig å forhåndsstemme ved valget ved å levere stemmeseddel (i dobbel konvolutt som beskrevet over) til menigheten via posten (postlagt senest torsdag før valget)
eller til en representant for valgkomitéen. Dersom du ønsker å forhåndsstemme kan du
hente stemmeseddel på menighetskontoret, eller be om å få stemmeseddel sendt i posten
(på tlf. 51517020 eller e-post stavanger@katolsk.no).

Kjetil Nes
Jeg og min familie har alltid vært glade i Kirken og i menigheten var, og vi prøver a ta del i bade messer og aktiviteter sa ofte vi kan. Vi bor i Klepp kommune. Til daglig jobber jeg som seniorradgiver hos Statsforvalteren i Rogaland.
Jeg har vært med i menighetsradet i to perioder, og kjenner arbeidet godt. Jeg
ønsker gjerne a fortsette med a bidra til at kirken skal legge til rette for bade
messer og gode aktiviteter til personer i alle aldersgrupper.

Sabine Mondesert
Jeg har bodd i Stavanger i ti ar og er mor til to barn. Jeg er leder av den
franske gruppen i St Svithun menighet og har katekese for barna i gruppen. Jeg
ønsker a være mer delaktig i menighetens liv.

Navn: Minh Duc Hoang
Alder: 48 år
Yrke: Ingeniør / Selvstendig næringsdrivende
"Jeg vil tjene kirken med kjærlighet
Det viktigste for meg ma være a kunne bidra med fokus for et enda bedre
samhold med andre pa tvers av ulike nasjonaliteter i var menighet.
Jeg ønsker a se en menighet med et inkluderende fellesskap. Et fellesskap
som oppmuntrer, gjenoppretter og utruster ordinære mennesker til a leve
ekstraordinære liv, og utgjøre en forskjell i sin verden. Jeg ser alltid fremover, apen for nye prosjekter og bedre mater a gjøre tingene pa.
Skal vi kunne være den menigheten vi ønsker a være som planter menigheter, satser sterkere pa
barn og unge, foreldre og familier og som kan gjøre en forskjell i St. Svithun menighet – ja, sa ma
ogsa forsamlingen vokse i antall."

Liv Annette Waraas
45 ar gammel, gift med Dagfinn og mor til 2 jenter.
Har vært lektor og lærer i St. Svithun i godt over 20 ar.
Viktige saker for meg er barn og unge i var menighet at de skal ivaretas og fa
en god opplæring i Katolsk tro.
Arbeid pa tvers av sprakgruppene og skape en gjensidig forstaelse hvor
hverandre anser jeg som en viktig del av arbeidet for menighetsradet. A skape samlinger og aktiviteter hvor vi jobber sammen som et fellesskap.

Jeg heter Jolanta Grande, gift og har to voksne sønner. Jeg kommer
opprinnelig fra Polen men har bodd i Norge siden 1988.
Jeg jobber som HR-konsulent i Adecco AS og der har jeg travle og spennende
dager. Gjennom jobben min treffer jeg mange mennesker og har mange utfordringer, spesielt na under pandemien. Jeg er vant til a jobbe med mennesker, liker a organisere, koordinere forskjellige ting og derfor kan bidra
med det ogsa i Kirken var. Jeg er ogsa aktivt medlem i St. Svithun norske kirkekoret. Pa fritiden liker jeg a synge, trene, ga tur i naturen og fotografere.
Jeg har allerede prøvd meg som medlem i menighetsradet i St. Svithun og synes at det var spennende tid med a bidra for kirken.
Jeg synes at som medlem i menighetsradet er det viktig kunne ta opp vanskelige saker, rade og hjelpe med løse de. Jeg ønsker samtidig være en «bro» mellom troende og sogneprest/staben og støtte
alle hvis det er behov.

Mitt navn er Per Hadland.
Jeg er født i 1959 og nærmer meg 63 raskt. Jeg har arbeidet 33 ar i oljeindustrien, men ble uføretrygdet i 2017 pga. leddgikt
Jeg er født i Stavanger og døpt og fermet i St. Svithun kirke.

Clarisse Mpinganzima
Snart mer informasjon

Malgorzata Hauge
Jeg bor i Sandnes, er gift og har to barn. Til daglig jobber jeg som radgiver ved
FN-sambandets kontor i Rogaland. Jeg er opptatt av tilbudet til barn og unge i menigheten og ønsker en menighet der alle aldre
og sprakgrupper kan føle tilhørighet, slik at de sammen kan vokse i
troen.

Ole-Aleksander Greve, 36 år, utdannet som master i økonomi og administrasjon. Jobber i skatteetaten. Menigheten
har, som oss alle, vært igjennom krevende tidere under pandemien. Fremover blir det viktig å få i gang igjen alle de gode
aktivitetene vi hadde før korona, og forhåpentligvis også flere
nye. Jeg tror det er viktig at vi alle hjelper hverandre på veien
tilbake til fellesskapet i kirken og troen, Min erfaring gjennom
flere år både fra menighetsrådet og finansrådet i St. Svithun,
håper jeg at kan være nyttige i dette arbeidet. Håpet må
være at vi sammen lager et godt fellesskap i menigheten.

Jeg heter Elżbieta Peron. Jeg er en positiv person som
opprinnelig kommer fra Polen. Jeg har bodd i Norge i over 10
år. Jeg er jurist og jobber i advokatfirmaet som
advokatfullmektig i Stavanger. Jeg er vara medlem i
Menighetsrådet siden 2018. I begynnelsen av pandemien
begynte jeg å studere Bibelen, først alene og i en gruppe og
videre på katolsk „Universitetet im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego” i Warszawa. (https://uksw.edu.pl). Som
medlem av Menighetsrådet skal jeg bidra til god miljø samt
god samarbeid med alle i St. Svithun katolske menighet.

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

