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

St. Svithun menighet 

SØNDAGENS TEKSTER 

25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 

① AMOS 8,4-7  Ⓢ SALME 113 ② 1 TIM 2,1-8 Ⓔ LUK 16, 1-13 

Messe: LH 13 

Hymner i messen fra «Lov Herren»:  744, 251, 745, 732, 741 

RESPONS: «Herrens navn være lovet, fra nå av og til evig tid » 

SØNDAGSBLAD 

https://liturgi.info/U22c
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Festen for Korset opphøyelse 
Tekst: Mathias Bruno Ledum 

 

«Korset vil jeg aldri svike, som så salig bliver endt. Skulle jeg en Kristen 

være uten Kristi kors å bære? Jesus har dog i sitt rike aldri den disippel 

kjent. Korset vil jeg aldri svike, som så saligbliver endt» 

 

Slik lyder det første verset av Brorsons salme om korset, satt til den          

nydelige folketonen fra Lesja. Korset har gjennom tiden vært de kristnes 

fremste symbol. I korset finner vi muligens vår største utfordring. En ting er 

å skjønne seg på korsfestelsen. Paulus beskriver det fint når han sier at å 

forkynne den korsfestede Kristus er en «snublestein for jøder og dårskap for 

hedninger.» (1 Kor 1,23) En annen ting er å ta innover seg at vårt eget liv er 

en  «Via Dolorosa» hvor også vi skal bære vårt tunge kors, dog heldigvis ikke 

alene, men med bærehjelp fra Gud og Kirken. 

 

Samtidig er korset vårt eneste håp («spes unica»), for det er på korset tre at 

menneskeslektens frelse ble fullbyrdet, slik at «livet kunne gjenoppstå fra 

dødens utspring, og han som vant over oss ved treet, selv kunne overvinnes 

ved treet, selv kunne overvinnes ved treet» som prefasjonen til korsmessen 

lyder. 

 

Det er mye uro, rastløshet og usikkerhet i våre liv og i verden for øvrig, men 

midt oppi kaoset står korset likevel stødig, som et anker i stormfull sjø. 

Karteuserne (munkeorden) beskrev dette på  en vakker måte i deres motto: 

«Stat crux dum volvitur orbis», på engelsk blir det noe som «The Cross is  

steady while the world is turning.» eller som vi kunne sagt på norsk: «Korset 

står, sjøl om verden ruller og går». 

 

Dette er det flotte paradokset: at det korset som vi alle er kalt til å bære, 

uansett hvor tungt det er eller hvor svake vi er, er det samme korset som vi 

kan klamre oss til og støtte oss på når vi vakler og når det stormer rundt 

oss. Nesten på samme måte som at krykke, til tross for å være tungt og    

slitsomt, holder oss oppe og hjelper oss å gå. Så la oss ikke svike korset eller 

vike unna det, men bære det, sånn at korset i sin tur, kan bære oss. 

 

Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud. 

Etter din vilje menneskeslektens frelse  

fullbyrdet på korset tre, så livet kunne gjenoppstå fra dødens utspring,  

Og han som vant over oss ved treet,  

Ved Kristis, vår Herre. Amen. 

Fra Katolsk.no 
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Messetider  
 

MANDAG - FREDAG  

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk   

 

LØRDAG 24 SEP. 

08.30  Messe på polsk 

15.00  Messe på spansk 

18.00  Messe på norsk 

18.00  Messe på polsk—Lunde 

 

SØNDAG 25. 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 viet / nor 

16.00  Messe på filippinsk 

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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GAMMEL OG NY:  Vivian Phan (t.h.) tar over som ny NUK-leder etter Theresa Nguyen (t.v.). Foto: NUK 

Mye skjer når man samler nesten 80 ungdommer og unge voksne katolikker, fra Tromsø 
i nord til Kristiansand i sør, på Mariaholm. Anledningen denne gangen var NUKs Lands-
møte, som ble arrangert 9. – 11. september. 

Tekst: Stephen Trotter, NUKs generalsekretær 

Landsmøtet gjennomgikk en rekke faste saker, slik som NUKs økonomi og regn-

skap, arbeidsprogram for det kommende året og valg av Adventsaksjonsprosjekt 

for 2023. Dessuten fattet delegatene en rekke vedtak, som tar tak i både interne 

anliggender og retter blikket utad. Det ble selvfølgelig også valgt et nytt Hovedsty-

re: Flere medlemmer fornyet sine tillitsverv og vil fortsette å lede NUK fremover. 

Det nye Hovedstyret skal ledes av Vivian Phan, og består av Theresa Nguyen, 

Vuong Vu, Anhlyn Truong, Nikolai Rasmussen og Ngoc Hoang Vu. 

Det ble også tid til mange gode samtaler med våre søsterorganisasjoner i Sverige 

og Danmark – SUK og DUK, og det ligger an til en betraktelig økning i samarbeid 

og reiser mellom Oslo, København og Stockholm. 

Å senke terskelen 

Blant de større vedtakene finner vi saker som setter søkelys på å senke terskelen 

for å delta på arrangementer og i frivillig arbeid. NUK har økte satsen for reisere-

fusjon mellom OKB og Tromsø Stift, slik at deltagere på sentrale NUK-

arrangementer som må reise mellom menighetene i nord og menighetene i sør, 

kan få dekket inntil 2000,- kr. Det hjelper nok veldig for de fra Tromsø Stift som 

vil delta på Ledertreningshelg på Mariaholm allerede 7.-9. oktober, eller de fra 

OKB som vil reise til Bodø på retrett med 18+-utvalget 21.-23. oktober! 

Enda viktigere er opprettelsen av Maria Giæver Minnefondet. Maria Giæver, et 

æresmedlem (https://sthallvard.katolsk.no/maria-giaever-en-engasjert-katolikk-og-

pedagog/) som bygget opp NUKs (da UNKF) ledertreningsarbeid, gav NUK en be-

traktelig pengegave. Den vil nå bli brukt til ett formål: å øke deltagelse i fritidsak-

tiviteter og frivillig arbeid for vanskeligstilte barn og ungdommer. Det nye Hoved-

styret skal jobbe med søknadsordning,  

  

https://www.nuk.no/kontaktpersoner/stephen-trotter/
https://sthallvard.katolsk.no/maria-giaever-en-engasjert-katolikk-og-pedagog/
https://sthallvard.katolsk.no/maria-giaever-en-engasjert-katolikk-og-pedagog/
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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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TROSKURS  

2022/2023  

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

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

Program 

 
20. september: En praktisk-teologisk innføring i messen  

 

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. ap-
ril, 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. 

mailto:Stavanger@katolsk.no
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We are starting Religious education classes in english  after 9.30 mass  

1. kindergarten  

2. 1.st holy communion step A 

3. 1st Holy communion, step B 

4. Confirmation, step A 

5. Confirmation, step B 

 

 

Kunngjøringer  

 

St.Svithun pensjonistene 60++  

 

Lunsj på Hå gml.Prestegård         

onsdag 28.september. 

Vi møtes i kirken som vanlig 

kl.11:00 og drar etter messen videre 

til prestegården på Nærbø ! 

Luksuslunsj blir servert  kl.13:00 og de som ønsker det kan 

vandre rundt i utstillingslokalene etterpå ! 

Egenandel er kr. 200 som dekker transport og lunsj ! 

Påmelding senest mandag 26.september til Adelaide   

telf. 906 60018  eller Knut telf. 913 58299   

eventuelt menighetskontoret telf 51 51 70 20 
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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 

 

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  


