
Søndagsblad 

SØNDAGENS TEKSTER 

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN 

① APG 14,21b-27 Ⓢ SALME 145  ② ÅP 21,1-5a Ⓔ  JOH 13,31-33a 34-35 

Messe: LH 13 

Hymner i messen fra «Lov Herren»:  Se eget ark 

 

 

St. Svithun menighet 

 

RESPONS:  « Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge . » 



Messetider  
MANDAG - FREDAG  

11.00  Messe på norsk 

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk  

 

           LØRDAG 21. MAI 

08.30  Messe på polsk 

14.00  Messe på  vietnamesisk 

18.00  Messe på polsk - Eigerøy  

18.00  Messe på norsk 

 

           SØNDAG 22. MAI 

08.00  Messe på polsk 

09.30  Messe på engelsk 

11.00  Messe på norsk 

12.30  Messe på polsk 

14.00  Messe på vietnamesisk 

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: 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 engelsk 

2. søndag i måneden:  

Messe på engelsk  

 kl. 15.00 

 

EIGERØY 

3. lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00 

 

LUNDE 

Siste lørdag i måneden: Polsk kl. 18.00 

 

 



Dear Brothers and Sisters, 

The tradition holds that St. John 

the Evangelist, feeble with his old age, 

with a shivering voice yet with a strong 

conviction, came to preach once a week 

in Ephesus being carried on a stretcher, 

repeated the same sermon, “Little     

children, love one another!” One of the    

disciples asked him why he said just the 

same thing over and over again, and   

upon that he said, “Because, it is 

enough.” 

Life has just too many things to 

keep us busy: bills to pay, house to 

clean, laundry to do, books to read, 

works to be done, children’s homework 

to help, complaining customers to        

appease, without mentioning headache, 

back pain, fear, doubt, motionless 

thoughts, too many sighs, and you name 

it… Amidst all these, how would you 

grab the idea of loving others?  

Wait! There are many people who 

do not need to pay bills because they 

have nothing, no house to clean, no     

extra cloth to wash, they cannot read, 

nothing to do, no children, no work, with 

chronic illness, living in war, famine, 

plagues and more… Can you grab the 

idea of loving others now?  

Well, what about this? Just go out 

there and pick a bagger or a homeless 

guy, and do something good for him.  

 

 

When you see his happiness, you 

will not only come to appreciate what 

you have, but also you will love yourself. 

This will in turn trigger your love for 

others. Think about how you would do 

anything for your loved ones without 

complaining. These you would not do  

unless you love them. We thought that 

we could live our lives of utopia in ful-

filling our dreams. But if these dreams 

are not the betterment of our loved ones, 

we live a meaningless life. However, we 

need to advance to the next level or to a 

peak I would say. 

We get to the peak now. But the 

invitation God calls us to love one       

another is not sentimental. If so, it will 

be just our desire. Therefore, loving our 

loved ones is NOT part of God’s will. 

God DOES want us to love our angry 

parents, our disobedient children, our 

aggressive siblings, the car who cut in 

front of us, a friend who always bullies 

and the one who always finds faults 

with us. If we think that God is asking 

from us too much, let us look at his only 

begotten Son, our Lord Jesus Christ, 

who stretched out his hands on the cross 

for us and showed us, “This is how much 

I love you.”  

“By this all men will know that you 

are my disciples, if you have love for one 

another.” (Jn 13:35) 

 

In Christ, 

p. Henry 

How much should you love? 



 

 Messer 01.05.2022  Kontant Via bankterminal VIPPS TOTAL 

          

Norsk messer 3 030   705 2 085  5 820 

Polsk messer 7 257 1 950 1 250 10 457 

Vietnamesisk messer 2 062    200 1 050  3 312 

Engelsk messer 1 432 1 270 2015  4 717 

Kirkekaffe kl. 12.00    343    385   980 1 708 

SUM   sum    26 014 

Takk for generøsiteten! 

  Kollekter 

Pavens bønneintensjoner for mai 2022 

For troende unge mennesker 

Vi ber for unge mennesker som ønsker å leve uten grenser, at 

de gjennom Marias liv må finne evnen til å lytte og til å gå sø-

ke etter en dypere innsikt i livet, at de opplever motet som 

troen gir og ønsket om å tjene Gud og sine medmennesker. 

 

 

 

 

 

Kilde: Vatican news 



Kunngjøringer 

 

St.Svithun – pensjonistene 60++  

ELDRETREFF 

onsdag 25.mai Kl.1100  

med etterfølgende Buffet på  

Sola Strandhotell. 

Egenandel Kr.150 som dekker transport og 

luksuslunsj .  

Påmelding senest 21.mai til Knut Maubach 

telf. 913 58299 eller til Johanna                   

på menighetskontoret telf. 51 517020 

 

St.Svithun katolske kirke skal stille på stand lørdag 

21.mai på Arneageren i Stavanger Kl.1200 – Kl.1400. Vi er 

11 tros og livssynssamfunn som skal stå sammen  i mang-

foldet i STL ( samarbeidsrådet for tros – og livssynssam-

funn). Knut Maubach er den katolske kirkes representant i 

utvalget og vil gjerne ha noen flere frivillige  til å være med å formidle hva 

den katolske kirken og Caritas står for ! 

Ta kontakt med Knut Maubach på telf. 913 58299 eller  

email knutmau@online.no  dersom du har anledning til å stille opp. 

Det hadde vært fint om vi kunne være 5 – 6 personer tilstede fra kirken 

vår ! 

mailto:knutmau@online.no


Bilder fra Konfirmasjon 07. mai  
Menigheten gratulerer årets konfirmantkull fra den norske katekese med mot-

takelse av konfirmasjonens sakrament lørdag 07. mai! 





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  


