
Søndagsblad 

SØNDAGENS TEKSTER 

5. SØNDAG I FASTEN 

      ①JES 43,16-21  ⓈSALME 126  ② FIL 3,8-14  Ⓔ JOH 8,1-11 

Messe: LH 17 

Hymner i messen fra «Lov Herren»: LH 439, 262, 437,  339, 546 

St. Svithun menighet 

 

RESPONS:  « Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede. » 

             Evangelierespons: «Lovet være du Kristus, evighetens Konge» 



Messetider  
MANDAG - FREDAG  

11.00  Messe på norsk 

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk  

 

           LØRDAG 9. APRIL 

15.00  Messe på  burmesisk 

18.00  Messe på norsk 

19.00  Messe på  polsk 

 

           SØNDAG 10. APRIL 

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 

16.00  Messe på  spansk 

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: 2. 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 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 

 

EIGERØY 

3. lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00 

 

LUNDE 

Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

  

 

 PALMESØNDAG  

SØNDAG 10. APRIL  

Kl. 08.00 Messe på polsk  

Kl. 09.30 Messe på engelsk  

Kl. 11.00 Messe på norsk  

Kl. 12.30 Messe på polsk  

Kl. 14.00 Messe på vietnamesisk  

Kl. 15.00 Messe på filippinsk (Egersund)  

Kl. 16.00 Messe på spansk  

Kl. 17.30 Messe på engelsk  

Kl. 19.00 Messe på polsk  

MANDAG, TIRSDAG ONSDAG:  

VANLIG MESSEPLAN  

SKJÆRTORSDAG  

TORSDAG 14.APRIL  

Kl. 14.00 Messe på polsk  

Kl. 16.00 Messe på vietnamesisk  

Kl. 18.00 Messe på norsk  

Kl. 20.00 Messe på engelsk  

VÅKENATT  

Kl. 19.30-20.30 Alle  

Kl. 20.30-21.30 Vietnamesisk sjelesorg  

Kl. 21.30-22.30 Spansk sjelesorg  

Kl. 22.30-23.30 Polsk sjelesorg  

Kl. 23.30-00.00 Stille – Felles  

LANGFREDAG  

FREDAG 14.APRIL  

Kl. 11.00 Liturgi på engelsk  

Kl. 13.00 Liturgi på vietnamesisk  

Kl. 15.00 Liturgi på norsk                                                                              

Økumenisk korsveivandring i byen etter               

langfredagsliturgi                                                                               

Kl. 17.00 Liturgi på polsk  

Kl. 19.00 Liturgi på spansk  

Kl. 21.00 Korsveiandakt (VIE)  

 

                                                               

PÅSKEAFTEN  

LØRDAG 16.APRIL  

Kl. 10-13 Velsignelse av påskemat  

Kl. 14.00 Vigilie på polsk  

Kl. 16.30 Vigilie på engelsk  

Kl. 18.30 Vigilie på vietnamesisk  

Kl. 21.00 Vigilie på norsk  

HERRENS OPPSTANDELSE  

SØNDAG 17. APRIL  

Kl. 07.00 Messe på polsk  

Kl. 09.00 Messe på ukrainsk i Kapellet  

Kl. 09.30 Messe på engelsk  

Kl. 11.00 Messe på norsk  

Kl. 12.30 Messe på polsk  

Kl. 14.00 Messe på vietnamesisk  

Kl. 16.00 Messe på polsk (Eigerøy)  

Kl. 17.30 Messe på engelsk  

ANDRE PÅSKEDAG  

MANDAG 18.APRIL  

Kl. 11.00 Koncelebrasjonsmesse  

Kl. 12.30 Messe på polsk  

INGEN MESSE KL. 18.00  

Skriftemål:  

Prestene er tilgjengelig for skriftemål 30 minutter før 

kveldsmessen fra mandag – fredag. Dette gjelder ikke 

for Triduum. For tider utenom, kan dette avtales med 

prestene.  

 

MESSETIDER I DEN STILLE UKE OG PÅSKE 2022 



 
 

 

Korsvei i fastetiden 

Mandag 17.15 : Engelsk 

Tirsdag 17.15 : Vietnamesisk 

Onsdag 17.00: Norsk 

Fredag 19.00: Polsk 

 

EKSTREM KORSVEI 

Den polske gruppen inviterer, i samarbeid med menigheten, til “ Ekstrem 

Korsvei” på torsdag 14. april kl. 19.00, med St. Svithun menighet som       

utgangspunkt. Gjennom natten går man over 30 km, enten alene, eller i 

grupper, og i stillhet.  

For mer informasjon https://www.edk.org.pl/route-edk-6921 

 

 

 

https://www.edk.org.pl/route-edk-6921


Fasteaksjonen 2022: For det felles gode 

I over 50 år har menigheter og katolske skoler over hele landet løftet fasteaksjonen til nye høyder.  

I fastetiden i år kan du hjelpe familier som sulter på grunn av klimaendringene.  

Men hva skjer med pengene du putter på fasteaksjonsbøssa eller overfører til Caritas?   

Det kan du lære mer om her.  

- Det er fantastisk å se engasjementet og givergleden vi opplever gjennom fasteaksjonen år etter 

år. Det er til enorm inspirasjon, og inntektene fra aksjonen er svært viktig for vårt langsiktige    

hjelpearbeid i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Det sier generalsekretær i Caritas Norge Martha    

Rubiano Skretteberg.  

- I fjor ga  våre  støttespillere til sammen  1 889 749 kroner til fasteaksjonen.   Det er det beste   

resultatet noensinne.  

Årets fasteaksjon har fått tittelen «For det felles gode».  

Du kan gjøre en forskjell! 

- I fasten kan vi redusere vårt forbruk, vise måtehold, gi til vår neste og samtidig hjelpe tusenvis 

av mennesker ut av sult. Det er ofte ikke så mye som skal til. En kjøkkenhage til en familie i Afrika 

eller Asia koster ikke mer enn vi bruker på et klesplagg eller hamburgere på byen for to her hjem-

me. Reduksjon av forbruket vårt her i vesten er med på å redusere utslipp av CO2 og den globale 

oppvarmingen. Hvis vi i tillegg gir noe av det vi sparer på å spise mindre kjøtt eller kjøpe færre ting 

til fasteaksjonen, kan vi bruke disse pengene til å hjelpe noen av de menneskene som lider mest på 

grunn av klimaendringer. Med opplæring i landbruksteknikker som gir økte avlinger selv når været 

er uforutsigbart, klarer de å skaffe nok mat til seg selv og familiene sine og de slipper å legge ut på 

flukt for å stille sulten, forklarer Skretteberg.  

Økende sult i verden 

Et av FNs bærekraftsmål er at sult skal utryddes innen 2030. Vi har alle et felles ansvar for å nå 

dette målet. Men dessverre har utviklingen gått feil vei de siste årene. I dag lider 811 millioner 

mennesker av kronisk sult, mens 283 millioner mennesker står i akutt fare for å dø av matmangel. 

(WFP) 

En av hovedårsakene til sult er klimaendringer. Klima-

endringer i form av ekstremvær, tørke og flom påvirker alle 

deler av verden, men de fattigste rammes hardest. Utfordring-

ene er tydelig i store deler av Afrika sør for Sahara. Millioner 

av småbrukere lever på klimaendringenes frontlinje, og opple-

ver hvert år å få avlingene sine ødelagt på grunn av lengre tør-

ke eller for mye regn. For å unngå å sulte, forlater mange 

hjemstedet på jakt etter bedre muligheter. 

Uganda: Jenet Aghma deltar i matsikkerhetsprogrammet til 

Caritas i Lira, Uganda. Her står hun sammen med mannen sin 

Agama Bosco foran sin Mandala-kjøkkenhage. Den er dekket med strå og utformet slik at den skal 

tåle tørke bedre og motstå harde regnskyll. Jenet har fått opplæring i klimatilpasset landbruk, noe 

som har bidratt til at hun har økt avlingene sine. Det har gjort henne i stand til å investere i ei ku 

og en motorsykkel og gjøre forbedringer på huset de bor i. Før spise familien ett måltid per dag, 

mens de nå spiser tre. Jenet ønsker å fortsette med landbruk og å gi de åtte barna utdanning. Hver-

ken hun eller mannen fikk selv gå på skole. (Foto: Tobias Wilbers/Caritas Norge) 

Det nytter å hjelpe! 

Heldigvis nytter det å hjelpe. Vi ser at åtte av ti familier som deltar i våre prosjekter’, øker sin 

inntekt med 30 prosent og går fra ett til tre måltider om dagen. I tillegg til økning i levestandard, 

ser vi også at flere familier får råd til å sende barna sine til skolen.                                                               

Vi trenger din hjelp, for å sikre flere mennesker i verden mat, sier Martha R. Skretteberg.  



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 (Filippinsk) 

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  


