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DEN HELLIGE TREENIGHET 

① ORDSP 8,22-31 ⓈSALME 8,4-5.6-7.②  ROM 5,1-5 Ⓔ  JOH 16,12-15 

Messe: LH 7 

Hymner i messen fra «Lov Herren»:  284, 241, 261, 663, 31, 332, 304 

 

 

St. Svithun menighet 

    RESPONS:  « Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!» 



  Pavens bønneintensjoner for juni2022 

For familier 

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og erfa-

re betingelsesløs kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellig-

het gjennom sine daglige gjøremål. 

 

Olsok 2022 i Trondheim 

onsdag 27. juli – fredag 29. juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN: – Vi ønsker alle pilegrimer fra hele landet 

velkommen til olsokfeiring i Hellig Olavs by, sier stiftsøkonom Per Albert Vold.   

foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen  fra olsokfeiringen i 2021   



DEN TREENIGE GUD 

  Fader, Sønn og Hellig Ånd 

Fra Den katolske kirkes katekisme: 

261: Den Hellige Treenighets 

mysterium er det grunnleg-

gende mysterium i kristen tro 

og kristent liv. Gud alene kan 

gi oss å kjenne det, og Han 

åpenbarer seg som Fader, 

Sønn og Hellig Ånd. 

253: Treenigheten er En.     

Vi bekjenner ikke tre guder, men én Gud i tre personer: 

«Treenigheten av ett og samme vesen» (triada homoousion). De 

guddommelige personer deler ikke den ene guddom opp seg 

imellom, men hver av dem er fullt og helt Gud: Faderen er det 

samme som Sønnen, Sønnen det samme som Faderen, Faderen 

og Sønnen det samme som Den Hellige Ånd, det vil si: av natur 

én Gud. Hver av de tre personer er virkelig dette, det vil si det 

guddommelig vesen (substantia), væren (essentia) eller natur. 

266: Dette er den katolske tro: å ære én eneste Gud i Treenig-

heten, og Treenigheten i Enheten, uten å blande Personene 

sammen, uten å dele opp deres vesen; for Faderens Person er 

en annen, annen også Sønnens Person, annen også Den Hellige 

Ånds; men Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er 

én, lik i herlighet, samevig i velde. 

267: De guddommelige Personer er uadskillelige i det de er, 

uadskillelige også i det de gjør. Men i den ene Guds virken gir 

hver Person til kjenne det som er eget for hver av dem i Tre-

enigheten, særlig i det vi kaller de guddommelige sendelser 

som er Sønnens inkarnasjon og Den Hellige Ånds gave. 

av Kristine Dingstad  

Kilde: OKB 

https://www.katolsk.no/author/kd


 

 
This Sunday our Church celebrates the mystery of mysteries, the deepest secret 

of God’s intimacy. Such an important secret couldn’t immediately been revealed to the 

prophets and to the wise men in Israel. Such a secret or mystery only can be revealed by the 

One who knows God’s core from eternity because he is part of that mystery: Jesus our Lord, 

Son of God Father, that with the Father has given us the Holy Spirit. 

The People of Israel first had to be trained to believe in one God, and be able to say in 

awe, as Moses: “Has any people ever heard the voice of a God speaking out of a fire, as you 

have heard, and lived?”.  They were to experience the power of their God and his demands 

throughout many centuries to finally arrive to the revelation of God’s deepest intimacy. 

Then St. Paul, who already knows the Holy Trinity’s mystery, is able to express as 

amazed, but also more confident and relieved: “For you did not receive a spirit of slavery to 

fall back into fear, but you have received a spirit of adoption. When we cry, 

“Abba!” (Father)”. 

That secret, that mystery, has been revealed not only to a few, nor to some wise men, 

prophets or chosen theologists, but to the whole People of God, to each one of us, as from the 

moment in which we were baptized in the name of the whole Trinity.  

This feast also speaks about human beings’ mystery, about us. Why do we enjoy so much 

the happiness of gathering as a family? Why do we enjoy being together? The solitude of 

separated families, circumstances or our own mistakes may lead to depression or other dis-

eases precisely for the same reason: we are not made to live in solitude.  We are made for 

communion, to share, to love.   

Above many other reasons, we may say that communion is important for our physical 

and spiritual health because the Bible tells us we are created in the image and likeness of 

God. Later it is revealed that God isn´t a solitary being but a community: God is Father, 

Son and Holy Spirit. And that is the image and likeness which is marked and sealed on our 

hearts.  

Jesus Christ brought to us the same joy he’d always experienced as eternal Son with the 

Father and the Holy Spirit. He brought the Holy Trinity’s communion to us and wanted us 

to live that as our own experience of being part in the Church. We are called to live our 

faith in a way that those in despair and solitude discover they are created for a joyful life in 

community. That they ultimately are part in the mystery of the divine communion. 

In the name of the Father, and of the Son  

and of the Holy Spirit,  

 

Father Juan Carlos 

The Holy Trinity in us      



 
 

Søndag 19. juni er det feiring av festen for  

Kristi Legeme og Blod.     

Etter internasjonal messe i St. Svithun og polsk messe i Hetland kirke, samles 

vi kl. 13.00 utenfor Domkirken til prosesjon gjennom byen. Alle nasjonale 

grupper deltar for å gjøre det til en fargerik, andektig og høylytt markering av 

Guds nærvær i verden. Dagens avsluttes med god mat og folkefest utenfor 

kirken. Som siste gang blir det betaling ved å kjøpe kuponger.  

English: Norwegian/international mass in St. Svithun at 11, followed by    

Corpus Christi procession through the city and international food market  

outside the church. There is no masses in English or other languages this day, 

except in Polish at 11:30 in Hetland.  

Polskim: Nie ma Mszy św. W j. Polskim o godz. 19.00  

 

Corpus Christi 19. juni 



 

 

 

 

 

Katekese skoleåret 2022/2023 

 

I disse dager sendes det ut informasjonsbrev om katekesen i me-

nigheten til alle registrerte barn som skal begynne i 1., 2., 3., 8. 

og 9.klasse.  

Hvis dere ikke mottar brevet anbefaler vi at dere registrerer de-

re som katolikker i Norge, informasjon om hvordan dette gjøres 

finner dere på: stavanger.katolsk.no/registrering 

 

Påmelding til katekese gjøres digitalt på vår nettside:  

stavanger.katolsk.no/katekese. Du kan registrere ditt barn selv 

om dere ikke har fått brev.  

 

Vær oppmerksom på at vi forsøker å ha en jevn fordeling på 

gruppene, og vi kan ikke love at dere får plass på ønsket gruppe. 

I august vil vi begynne å sende ut bekreftelser på registrering 

og mer informasjon om det kommende skoleåret. 

 

Du må gjerne registrere ditt barn allerede nå!  



Messetider  
MANDAG - FREDAG  

11.00  Messe på norsk 

18.00  Messe på norsk 

19.00 Messe på polsk  

 

           LØRDAG 18. JUNI 

08.30  Messe på polsk 

10.00  Konfirmasjonsmesse  -Pol 

16.00  Messe på  tamilsk 

18.00  Messe på norsk 

 

           SØNDAG 19. JUNI 

          CORPUS CHRISTI 

11.00  Internasjonal messe i St. Svithun 

11.30  Messe på polsk i Hetland  kirke 

13.00  Kristi Legeme-prosesjon (Domkirken) 

14.00  Internasjonal matfestival (Menighet) 

 

 

Ingen andre messer denne dagen!  

 

SOMMERTID  

 

 

 

 

 

 

• Ikke 11-messe hverdager 

     Fra 1. juli inntil videre  

 

• Ikke italiensk messe  

 i juli og august. 

 

• Ikke fransk messe  

 i juli og august. 

 

 

 



Kontaktinformasjon 

Sogneprest:  p. Phu Thanh Nguyen 

51 51 70 20, 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) 

474 67 120, 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  


