
SØNDAGSBLADET                              
St. Olav katolske domkirkemenighet                                      

14. august 2022   

20. søndag i det alminnelige kirkeår 
1 Jer 38,4-6.8-10 S Sal 40(39) 2 Hebr 12,1-4 E Luk 12,49-53  

Prosesjon til ære for Jomfru Maria 

Fredag 19. august  

Kl. 18.00  Vigiliemesse i St. Johannes kirke 

Lørdag 20. august  

Kl. 16.00 Prosesjon fra St. Hallvard kirke  

Kl. 18.00 Høymesse i St. Olav kirke 



Fredag 19. august  2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00 Messe på  norsk 
10.30 Rosenkråns på  norsk  
11.00 Messe på  norsk 
17.15 Tilbedelse og skriftemå l  
18.00 Messe på  norsk 
19.00 Messe på  polsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
17.00 Rosenkråns på  tågålog 
18.00 Messe på  tågålog 
Lørdag 20. august 2022 
Prosesjon til Marias ære 
ST. OLAV DOMKIRKE 
09.30 Rosenkråns på  norsk 
10.00 Messe på  norsk 
18.00  Høymesse på  norsk etter  
  prosesjonen   
19.00     Messe på  polsk  
ST. JOSEPH  KIRKE  
09.00 Messe på  vietnåmesisk 
Søndag 21. august  2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00  Messe på  polsk  
09.00 Rosenkråns på  engelsk 
09.30 Messe på  engelsk 
11.00 Høymesse 
13.00 Messe på  vietnåmesisk 
14.30 Messe på  polsk 
16.00 Messe på  polsk 
17.30  Rosenkråns/skriftemå l eng 
18.00  Messe på  engelsk 
19.30  Messe på  norsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
08.00 Messe på  spånsk 
09.30 Messe på  norsk 
11.00 Messe på  ungårsk 
12.30 Messe på  spånsk 
14.00 Messe på  engelsk 
16.00 Messe på  frånsk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mandag  15. august 2022 
Jomfru Marias opptakelse i  himmelen 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00 Messe på  norsk 
OBS! Rosenkrans og 11-mesen i  
   st. Joseph kirke 
17.15 Tilbedelse og skriftemå l 
18.00  Messe på  norsk 
19.00 Messe på  polsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
10.30 Rosenkråns på  norsk 
11.00  Messe på  norsk 
16.00 Messe på  frånsk 
Tirsdag 16. august  2022 
ST. OLAV  DOMKIRKE 
08.00 Messe på  norsk 
10.30 Rosenkråns på  norsk 
11.00 Messe på  norsk 
17.15 Tilbedelse og skriftemå l 
18.00  Messe på  norsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
17.00 Tilbedelse og messe eng 
Onsdag 17. august 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00 Messe på  norsk 
10.30 Rosenkråns på  norsk 
11.00  Messe på  norsk 
17.15 Tilbedelse og skriftemå l 
18.00  Messe på  norsk 
19.00 messe på  itåliensk 
ST. JOSEPH KIRKE 
18.00 Messe på  spånsk 
Torsdag  18. august 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE  
10.30 Rosenkråns på  norsk 
11.00  Messe på  norsk 
17.15 Tilbedelse og skriftemå l  
18.00  Messe på  norsk  
 

Fåst tid for skriftemå l og  såkråmenttilbe-

delse er  hverdåger og lørdåger frå 17.15          

til 17.45  i St. Olåv kirke 



LIVETS GANG I MENIGHETEN 

VI GRATULERER  

 Den nydøpte og hans foreldrene:  Kotrynå Ameliå Adle, Ruby Mårie 

Lysgåård Brun, Mårtin Nikolåisen, Liån Ksåbery de Guzmån Kolodnyski, 

Mårkus Eli Pintåc, Cleo Gregor Råfållo Senådån og Petrus Leon Hånnå. 

 Brudeparene: Suthårsini Edwinå Sinnhåi & Jåzn Stefån Påul 

 Og Håben Tesfåmicåel & Trygve Bredesen 

DØDSFALL: Vi kondolerer fåmilien til Rebeccå Esmen å Månzånåres  (+ 

 

Lørdag 20. august: Prosesjon til ære for Jomfru Maria 

Lørdag 20. august gå r vi i prosesjon til ære for Jomfru       

Måriå såmmen med St. Johånnes og St. Hållvård menig-

heter. Vi stårter fredag  19. august med en vigiliemesse          

i St. Johånnes kirke  i Bredtvet kl. 18.00.  Lørdåg 20.            

møtes vi  i St Hållvård kl. 16.00. Vi åvslutter prosesjonen 

med en høytidelig messe kl. 18.00 i St. Olåv domkirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du fått med deg at katekesepåmelding                           

i St. Olav pågår?! 

 

 

 

 

Elektronisk påmelding på 

www.Stolavmenighet.info/katekese 

Innen 23. august 2022 



Kulturdagen 2022    

Endelig får vi feire vår tradisjonell Kulturdag og datoen  er lørdag 10. 
september!! Alle gruppene er invitert til å  være med. Det er en fin ånled-
ning til å  bli kjent med hveråndre. Vi begynner dågen med messe kl. 10:30 i 
St. Olåv domkirke. Etter messen blir det måt og underholdning som ålle er 
med på  å  orgånisere! I å r også  blir det fotbållturnering, og ålle bårn mel-
lom 7-12 å r er invitert! 

Formålet for innsamling er støtte til dem som rammes av sult som føl-
ge av krigen i Ukraina. 

Alle som vil være med å  orgånisere kulturdågen er hjertelig velkommen. 
Du trenger ikke være en del åv en gruppe. 

Vi innkaller til  planleggingsmøte onsdag 17. august kl. 18:30 i                     
menighetssalen (Akersvn. 5).  

Det er veldig viktig at alle møter opp for å samkjøre våre aktiviteter. 

Vi skål snåkke om bordplåsseringene og hvå dere trenger åv strøm,  om 
musikk under messen, om underholdning, osv. 

Vi vil gjerne høre deres ideer og forslåg til åktiviteter.  

Er det ållikevel umulig for deg eller for din gruppe å  møtte opp, vennligst   
gi beskjed til Ewå Frånåszek per måil: Ewå.Frånåszek@kåtolsk.no 

 

 

 

Cultural Day 2022           

Everyone is welcome the Culturål Dåy in St. Olåv Cåthedrål pårish, Satur-

day 10th. of September 2022.  We begin with å måss åt  10:30 åm.          

Afterwårds there will be good food ånd entertåinment. The purpose of 

the collection is support for those affected by hunger as a result of the 

war in Ukraine. Would you like to tåke pårt with entertåinment or food? 

Pleåse contåct the coordinåtor of the event Ewå by emåil: 

Ewå.Frånåszek@kåtolsk.no                

We are calling for a  planning meeting on Wednesday 17 August at 

18:30 in the parish hall (Akersvn. 5). Everybody who wants to help is 

welcome! 

 

mailto:Ewa.Franaszek@katolsk.no


St. Olavs Kristmenn: Bønn—Tro—Samhold 

    Hvå er ånsvåret mitt som kåtolsk månn? 

    Hvordån møter jeg tøffe tider i livet? 

    Hvorfor er den kristne månnen viktig for                                                                                     

 Norge og  verden? 

 Vi styrker hveråndre i liv og tro. Vi møtes 1. og 3. mandag i mnd. i St. 

Olåv domkirke til messe og deretter såmles vi for meditåsjon og sosiålt 

såmvær. Neste møte er mandag 15. august. Vi møtes i kl. 18-messen og 

har møte etterpå på menighetskontoret. 

For mer informåsjon kontåkt  På l de Vibe på  tlf. 450 02 626 eller på  E-post 

kristmenn@gmåil.com  

 

Kurs i katolsktro og kristenliv i St. Olav høsten 2022 

Troskurset er et uforpliktende tilbud til ålle som er            

interessert i å  fordype seg i den kåtolske tro, og er særlig 

utformet for ikke-kåtolikker som vurderer å  konvertere 

til Den kåtolske kirke. Kurset gå r over ett kålenderå r           

fordelt på  to semester. På  høsten fordyper vi oss 

i hvå Kirken tror på , og til vå ren hvordån vi lever ut troen 

i det såkråmentåle liv.  

Høstsemesteret plånlegger oppstårt i september.  

Du finner lenke til på melding på  vå r hjemmesider:  

www.stolåvmenighet.info/troskurs  

 

Den Guddommelige miskunns rosenkrans 

Alle fredager etter 11-messen kl. blir det rosenkråns-

bønn  for den Guddommelige miskunn i St. Olåv kirke. Vi 

ber for  fred  i verden, og for  de som lider, spesielt de som 

lider under åvhengighetsproblemer. Vi ber på  norsk. 



EKTESKAPSFORBEREDENDE KURS  

Ønsker du å  gifte deg i St. Olåv domkirke? Tå kontåkt med 

menighetskontoret for å  bestille kirken såmt åvtåle tids-

punkt for såmtåle med presten.  I Den kåtolske kirke skål 

pår som ønsker å  gifte seg, deltå et ekteskåpskurs i forkånt 

åv vielsen. Det ekteskåpsforberedende kurset gå r over fire 

kurskvelder frå kl 18.45 – 20.45.                                                                                             

Sted: Menighetssålen, Akersvn. 5. 

Før kurset stårter er det ønskelig åt pårene hår forberedt 

kåpittel 1 og 3   i kursboken Kjærlighet for livet. Dette kån gjøres på  menig-

hetskontoret i Akersveien 14 mot betåling åv kursåvgift kr. 500,-. 

For mer informåsjon: www.stolåvmenighet.info/ekteskåp- 

Marriage Preparation in English 

St.  Olåv Cåthedrål Pårish ålso offer mårriåge prepåråtion in English.             

Pleåse register for course in English by using the åpplicåtion form you             

will find here: www.stolåvmenighet.info/ekteskåpskurs 

Pleåse contåct the Pårish Ofice for more informåtion. 

Telephone: 22 98 21 65 / emåil: oslo-st.olåv@kåtolsk.no 

 

Kirkekaffe på søndager  

Velkommen til menighetssålen etter mes-

sen for å  tå deg en måtbit/kåkebit og en 

kopp kåffe eller te såmmen med kjente og ukjente  i menigheten.                                                     

Menighetssålen er å pen frå kl. 9:00 til kl. 14:30                                                         

Vi tåkker ålle som så  vennlig stiller opp for menigheten! 

Uke 31 Spånsktålende gruppe               1 200,00 kr.                                      

Vipps innbetålingene er ikke inkludert!    

I dåg er det den filippinske OLMC gruppe som orgåniserer kirkekåffen! 

NB! Vennligst unngå store sedler når du betaler: det er begrenset med veksel 



Katolsk grovbrød – Høstens program 

21. september: P. Hållvård Hole:                         

Frånsiskånsk mystikk mellom krybbe og kors. 

5. oktober: Diåkon Sindre-Jåcob Boståd:                                                          

Hvordån ble vå r trosbekjennelse til? 

19. oktober: Sr. Else-Britt Nilsen:                                                                    

"Såmle dere skåtter i himmelen." Kåtolsk sosiållære om økonomisk liv. 

2. november: Sr. Klårå Ottersen:                 

Jesu hjerte - kilde for vå rt eget å ndelige liv. 

16. november: P. Cårlo Borromeo Le Hong Phuc:  

Guds bårmhjertighet og forsoningens såkråment. 

Møtene begynner kl. 19.00 og finner sted i Akersveien 5. Dørene å pnes kl. 

18.30 med enkel servering og sosiålt såmvær.  

Velkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

NØDTELEFON:   

22 98 21 60 

(ved behov for prest ved fare for liv eller sykdom)   

 

For å gi ditt bidrag til kirken bruk nummer: 
Kirkekollekt: 19036 

Kontorets åpningstider i sommer 

Mandag til fredag kl 10.00-14.00 



 

ST. OLAV NORWEGIAN COURSES 

 Høst 2022 

 

 

 

 

NEW COURSES in the CLASSROOM  

Thursday evening 

and 

Friday morning and afternoon 

 

 1. Level: A1-part 1 Chapters 1-5 

Book "På vei" 

2. Level: A1-part 2 Chapters 5-9  

Book "På vei" 

 

3. Level: B1 (intermediate level)  

Book "Stein på Stein" 

 

Courses start: Thursday 1st. September 2022 

Mariagården (Akersvn. 16C) 

 

 

NB! You can take as many courses as you want,  

but you have to register to each one    

                                                          

TO REGISTER: 

www.stolavnorwegiancourses.com 

REGISTERING FEE 100 kr via VIPPS 19034 


