SØNDAGSBLADET
St. Olav katolske domkirkemenighet
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Kirkevigselsfesten for domkirken den 6. august
Hovedkirken i et bispedømme
har to vanlige navn: Katedral og
domkirke. Katedral er det liturgisk riktige navnet – domkirke
er egentlig betegnelsen for det
biskoppelige huskapell i bispegarden – domus episcopi. Ordet
katedral kommer fra gresk
καθέδρα via det latinske cathedra, som betyr trone eller opphøyd sete. Bade i kirkefedrenes sprak og blant antikkens monumenter var Cathedra det fremste
symbolet pa autoritet. Bispedømmets hovedkirke omslutter biskopens Cathedra, hans bispestol, som før konsilet ofte ble kalt «trone». Dette
er setet for biskopens læreembete, det embete som han egentlig utøver sittende pa Cathedra. Men ogsa biskopens preste- og hyrdetjeneste har her
sitt sentrum. Fra katedralen sender biskopen ut sine hjelpere i hyrdeembetet. Men det biskoppelige læreembete, som han utøver i enhet med sine prester under paven, er det spesifikt biskoppelige i bispekirken.
I den latinske Kirken er det offisielle navnet pa domkirken ecclesia cathedralis, som ikke er helt identisk med ecclesia episcopalis, som ogsa er en offisiell tittel. Sistnevnte indikerer kirken til en som er biskop, mens kirkene til
de høyere rangerte prelatene har navn etter verdigheten til sin innehaver, ecclesiae archiepiscopalis, metropolitanae, primatialis, patriarchalis. I
øst eksisterer ikke ordet katedral, bispekirken er kjent som «kirken» eller
«den store kirken».
Ettersom gudstjenestefeiringen i et bispedømme bygger pa katedralens liturgi, blir katedralens vigselsdag feiret i alle kirker i bispedømmet som fest,
mens dagen i katedralen selv blir feiret som høytid.
Kilder: Schnitzler, Schauber/Schindler, Adam, CE - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden.
For a lese hele artikkelen: www.katolsk.no/biografier/historisk/vigsel_d

Mandag 1. august 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
10.30 Rosenkrans pa norsk
11.00 Messe pa norsk
17.15 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Messe pa norsk
Tirsdag 2. august 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
10.30 Rosenkrans pa norsk
11.00 Messe pa norsk
17.15 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Messe pa norsk
ST. JOSEPH KIRKE
17.00 Tilbedelse og messe pa
engelsk
Onsdag 3. august 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
10.30 Rosenkrans pa norsk
11.00 Messe pa norsk
17.15 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Messe pa norsk
Torsdag 4. august 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
10.30 Rosenkrans pa norsk
11.00 Messe pa norsk
17.15 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Kallsmesse pa norsk for
kall generelt
Fredag 5. august 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
10.30 Rosenkrans pa norsk
11.00 Messe pa norsk
17.15 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Messe pa norsk
19.00 Messe pa polsk
ST. JOSEPH KIRKE
17.00 Rosenkrans pa tagalog
18.00 Messe pa tagalog

Lørdag 6. august 2022
HERRENS FORKLARELSE
Domkirke vigselsfest
ST. OLAV DOMKIRKE
09.30 Rosenkrans pa norsk
10.00 Messe pa norsk
17.15 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Messe pa norsk
19.00 Messe pa polsk
ST. JOSEPH KIRKE
14.30 Internasjonal rosenkrans
17.00 Messe pa italiensk
Søndag 7. august 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
08.00 Messe pa polsk
09.00 Rosenkrans pa engelsk
09.30 Messe pa engelsk
11.00 Høymesse
13.00 Messe pa vietnamesisk
14.30 Messe pa polsk
16.00 Messe pa polsk
17.30 Rosenkrans/skriftemal eng
18.00 Messe pa engelsk
19.30 Messe pa norsk
ST. JOSEPH KIRKE
09.30 Messe pa norsk
12.30 Messe pa spansk
16.00 Messe pa fransk

Kontorets åpningstider i sommer
Mandag til fredag kl 10.00-14.00
MESSETIDER I SOMMER
I sommer blir det litt færre messer enn ellers i aret.
•

•

F.o.m. 1. juli t.o.m. 15. august innstilles messen kl. 08.00 pa
hverdager.

F.o.m. 1. juli innstilles messen pa engelsk søndager kl. 18.00 i
St. Joseph kirke

LIVETS GANG I MENIGHETEN
VI GRATULERER


Den nydøpte og hans foreldrene: Aleksander Guzik



Brudeparene: Camila Silva Herrera & Marcelo Avaria
Maram Ibrahim og Ibrahim Baladi

DØDSFALL: Vi kondolerer familiene til Sidsel Høye Haugan (+ 17.07.2022),
Johann Ludwig Maubach (+16.07.2022) og
Per Øivind Koksvik (+18.07.2022) R.I.P.
Per Øivind var gift med menighetsradets leder, Resurrecion Ong Esmena
Koksvik. Han var en stor støtte i hennes arbeid som leder av Menighetsradet og apnet gjestfritt sitt hjem for Menighetsradets arlige sommeravslutning. Per Øivind bisettes fra St. Olav domkirke mandag 1. august klokken
14.00. Vi anbefaler deres forbønn for Per Øivind og Resurrecion Koksvik.

Katekese skoleåret 2022/2023
Det er na mulig a melde seg pa katekese for skolearet 2022/2023 (2.-9.
klasse) pa nettsiden var: stolavmenighet.info/katekese

Velkommen til bønn for kall 4. august
Den første torsdag i maneden ber de troende i Oslo katolske
bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle
menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til a gjøre
dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til a be alene og i
familien. Denne gangen er det bønn for kall generelt,
torsdag 4. juli kl. 18.00 i St. Olav domkirke.
Velkommen til a be for kall!

Internasjonal rosenkrans for fred
Bli med pa Internasjonal Rosenkrans for fred i St. Joseph
kirke, lørdag 6. august kl. 14.30 . Vi ber pa følgende sprak:
norsk, latin, engelsk, italiensk, spansk, polsk, tagalog, portugisisk, ukrainsk, eritreisk, arabisk og koreansk.
Lørdag 6. august er første lørdag i maneden.

International Rosary for Peace
Join the International Rosary for Peace in St. Joseph's Church,
Saturday August 6th. At 2:30 pm. We pray in the following
languages: Norwegian, Latin, English, Italian, Spanish, Polish, Tagalog, Portuguese, Eritrean and Korean. This is the 1st. Saturday of the month.

Lørdag 20. august: Prosesjon til ære for Jomfru
Maria
Lørdag 20. august gar vi i prosesjon til ære for Jomfru Maria
sammen med St. Johannes og St. Hallvard menighter. Lørdag
20. møtes vi i St Hallvard kl. 16.00. Vi avslutter prosesjonen
med en høytidelig messe kl. 18.00 i St. Olav domkirke.

Lørdag 10. september: Kulturdagen
Alle gruppene i menigheten er invitert til a
være med. Dette er en fin anledning til a bli
kjent med hverandre.
Vi begynner med planleggingsmøte den 17. august i menighetssalen.
Gruppeledere får innkallelse, men hører du til ingen spesifikk gruppe,
er du også hjertelig velkommen til å være med i dette møtet!
Ta kontakt med oss pa kontoret hvis du har spørsmal eller ideer: epostadressen er oslo-st.olav@katolsk.no

Kurs i katolsktro og kristenliv i St. Olav høsten 2022
Troskurset er et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i a fordype seg
i den katolske tro, og er særlig utformet for ikke-katolikker
som vurderer a konvertere til Den katolske kirke. Kurset gar
over ett kalenderar fordelt pa to semester. Pa høsten fordyper vi oss i hva Kirken tror pa, og til varen hvordan vi lever
ut troen i det sakramentale liv.
Høstsemesteret planlegger oppstart i september.
Du finner lenke til pamelding pa var hjemmesider:
www.stolavmenighet.info/troskurs

Katolsk grovbrød – Høstens program
Sett av datoene allerede nå!
21. september: P. Hallvard Hole:
Fransiskansk mystikk mellom krybbe og kors.
5. oktober: Diakon Sindre-Jacob Bostad:
Hvordan ble var trosbekjennelse til?
19. oktober: Sr. Else-Britt Nilsen:
"Samle dere skatter i himmelen." Katolsk sosiallære om økonomisk liv.
2. november: Sr. Klara Ottersen:
Jesu hjerte - kilde for vart eget andelige liv.
16. november: P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc:
Guds barmhjertighet og forsoningens sakrament.
Møtene begynner kl. 19.00 og finner sted i Akersveien 5. Dørene apnes kl.
18.30 med enkel servering og sosialt samvær.

Velkommen!

Vi trenger lærere til norskundervisning for
arbeidsinnvandrere

Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs pa ulike nivaer for arbeidsinnvandrere som ikke har rad til a betale for kurs.
Er du pensjonist eller har du litt tid til overs?
Kunne du tenke deg a avse 2 timer 8 torsdager i mai og juni 2022?
Vi gir deg kursmateriell og veiledning!
For mer informasjon kontakt Isabel.Hillestad@katolsk.no

SOGNEPREST:

P. CarloLe Hong
Phuc

tlf.: 458 73 584 carlo.hong.phuc@katolsk.no

Kapellaner

P. Josef Ottersen

tlf.: 478 75012 josef.ottersen@katolsk.no

P. Franklyn Fernando tlf.:466 55 324 franklyn.fernando@katolsk.no

Nasjonalsjelesørgere:
Polsk sjelesorg:

p. Krysztof Przanowski tlf.: 412 77 026 Krzysztof.przanowski@katolsk.no

Litauisk sjelesorg:

P. Ramūnas Norkus +370 61860940

Spansk sjelesorg:

p. Joel Salas Tobon

tlf.: 459 78 056 joel.tobon@katolsk.no

Fransk sjelesorg:

p. Charles Zondo

tlf.: 489 95 645 zondo@katolsk.no

Filippinsk sjelesorg:

p. Johan Dumandan tlf.: 474 74 176 johan.dumandan@katolsk.no

Kroatisk sjelesorg:

p. Marinko Pervan

tlf.: 947 88 482 marinko.pervan@katolsk.no

Menighetssekretær:

Ketil Åsatun

tlf.: 22 98 21 65 ketil.aasatun@katolsk.no

Karitativ koordinator:

Isabel Hillestad

tlf.: 22 98 21 76 isabel.hillestad@katolsk.no

Ramunas.Norkus@katolsk.no

Katekesekoordinator: Sr. Klara Ottersen

tlf.: 22 98 21 79 Klara.ottersen@katolsk.no

Domorganist:

Otto Chri. Odland

tlf.: 922 45 263 otto.christian.odland@katolsk.no

Domkantor:

Vegar O. Sandholt

tlf.: 907 99 991 vegar.sandholt@katolsk.no

Vaktmester:

Francis Subramaniam

tlf.: 900 16 697 s.francis@katolsk.no

Sakristan:

Sr. Maria Hong

tlf.: 403 80 947 maria.hong@katolsk.no

St. Olav domkirkemenighet
Besøksadresse: Akersveien 14, 0177 Oslo
Postadresse: Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon: 22 98 21 65
E-Post: oslo-st.olav@katolsk.no
Bankgiro: Sparebank Sør 3000.32.00813
Orgnr.: 945879181
Nettside: www.stolavmenighet.com

NØDTELEFON:
22 98 21 60
(ved behov for prest ved fare
for liv eller sykdom)

