Søndagsblad
St. Svithun menighet

SØNDAGENS TEKSTER
①JES 62,1-5 ⓈSALME 96 ②1 KOR 12,4-11 Ⓢ JOH 2,1-11
Messe: LH 13

Hymner i messen fra «Lov Herren»: 292,251,749,734,290

RESPONS: «Forkynn hans under for alle folk»

Kunngjøringer
Gjelder fra og med 14. januar 2021
Påbudt å bruke munnbind i kirken da dette påbudet gjelder for alle offentlige
arrangement. Munnbind brukes også ved inngangspartiet til kirken og ved samling
etter messen utendørs.
Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til andre enn sin egen husstand mens
de oppholder seg i kirken.
Åpningstider for kirken er 30 minutter før messene (mandag – fredag). Søndager
følger vi messetidene. Alle besøkende må registrere seg ved inngangen for
smittesporing.
Billettbestilling til messer er åpen fra onsdag til onsdag (en uke om gangen).

140 billetter til messen utlyses med påmelding gjennom billett.katolsk.no.
Listen oppbevares på menighetskontoret i 10 dager, for eventuell smittesporing,
før den makuleres.
140 deltagere i messen er kapasiteten vi har med gjeldende avstandsregler (dette
inkluderer ikke personer med funksjon i messen). Om flere påmeldte er fra samme
husstand skal de sitte på samme benk for å spare plass for andre, det kan da bli
noen ekstra ledige plasser/benker.
Benker: Alle deltagere til messen, utenom spedbarn, må sitte på merkede plasser.
Er alle i benken fra samme husstand kan dere sitte tettere sammen på benken. Det
er ikke lov til å gå rundt i kirken før, etter eller under messen.
Kommunion : Kun håndkommunion er tillatt. Ved kommunion kan folk gå opp langs
midtgangen som vanlig. Folk må holde avstand før/under utdeling.
Gå direkte ut når messen er ferdig og ikke bli stående i kirkerommet eller bli ved
inngang/utgang. Dette med hensyn til smittevern ettersom neste messe begynner
ganske umiddelbart. Privat bønn og annet snakk kan gjøres hjemme eller utenfor
kirken (men ikke rett foran fra inngang/utgang).

Prestestudent på besøk - si hei til Ameer
Menigheten vår er så heldig at vi igjen har fått besøk av en prestestudent! Han skal være hos oss i hele
januar. Under kan du lese hans egen presentasjon av seg selv.
Jeg heter Ameer Marbenah ble født i Baghdad i 1982, og kom til Norge i 2005 som flyktning og asylsøker.
Jeg er en del av en stor familie som består av 11 søsken.
Jeg gikk på voksenopplæring, videregåendeskole i Røyken. Jeg hadde, og har fortsatt, en stor vilje til å
være en del av det norske samfunnet. Jeg liker kroppsøving, å lese, å lage mat, og å se på fotball, særlig
italiensk fotball. Jeg liker også å gå turer både i naturen og i byer. Jeg snakker arameisk, arabisk, norsk,
engelsk og grunnleggende italiensk.
I 2009 kjente jeg at Gud har kalt meg til å ofre mitt liv for Ham. Den nye historien om mitt liv begynte når
jeg sa ja til Gud. I begynnelsen ville jeg bli munk, og jeg besøkte flere kloster for å prøve mitt kall.
I år søkte jeg om å bli tatt opp som prestekandidat i St. Eystein presteseminar for Oslo katolske
bispedømme. Fra høsten 2021 gjennomfører jeg propedeutisk år ved det engelske presteseminaret i
Valladolid.
For meg er det å bli prest å være tjener både for Gud og Hans folk. Ikke fremmede folk, men det folket
som jeg selv er en del av, min nye familie. Gud gir alltid samme svar når jeg spør Ham om mitt kall og sier
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det
største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv». På min vandring
i Guds rike spør Jesus meg som Han spurte Peter ifølge Johannes evangeliet 21:15-17; Har du meg kjær?
Jeg sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til meg: Fø mine får!». Mitt kall i
livet fullføres ved å elske min neste som meg selv og fø dem.
Min visjon om presteskapet kommer til virkelighet gjennom gjerninger.

Vi ønsker Ameer velkommen til oss, og håper han vil få utbytte av sin tid her i St. Svithun!

Messetider og aktiviteter
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
4. lørdag i måneden kl. 15

LØRDAG 22. JAN.

Burmesisk:

2. lørdag i måneden kl. 15

08.30 Messe på polsk

Tamilsk:

3. søndag i måneden kl. 16

15.00 Messe på spansk

Filippinsk:

4. søndag i måneden kl. 16

18.00 Messe på norsk

ANDRE MESSESTEDER
________________________________________________

SØNDAG 23. JAN.
08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk
11.00 Høymesse på norsk
12.30 Messe på polsk

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

14.00 Messe på vietnamesisk
16.00 Messe på filippinsk

17.30 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk

EIGERØY
3. lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00

LUNDE
Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00

Informasjon
St. Svithun Menighet
St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger
Tlf: 51 51 70 20 (kontoret/prest på vakt)
E-post: stavanger@katolsk.no
Nettside: stavanger.katolsk.no
Facebook: St. Svithun Katolske Menighet, Stavanger
Menighetskontorets åpningstid mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Caritas
St. Olavs gt. 25, 4005 Stavanger (kjelleretasje)
Tlf: 459 19 714 / 404 91 096
E-post: stavanger@caritas.no
Nettside: caritastavanger.com
Facebook: Caritas Stavanger
Åpent for drop-in onsdag og fredag kl. 10.30-13.00

Vipps
St. Svithun Menighet: 20344
(Kollekt, gaver, katolsk forum, kirkekaffe, messeintensjon, dåp, ekteskapskurs og lignende)

Katekese: 589798
(Innbetaling av kontingent 1.-9.klasse)

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

