
ROSENKRANSBØNN TIL ÆRE FOR JOMFRU MARIA 

I mai måned er det rosenkransbønn på norsk alle hverdager     

kl. 10:30. Det er også rosenkrans på engelsk søndager kl. 9:00    

og kl. 17:30 og på vietnamesisk kl. 11.30 tirsdager og torsdager. 

SØNDAGSBLADET                                                      
St. Olav katolske domkirkemenighet 

15. mai 2022                                                                                   
5. søndag i påsketiden 

1 Apg 14,21b-27 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab 2 Åp 21,1-5a 

 E Joh 13,31-33a.34-35  



 
Mandag 16. mai 2022 
ST. OLAV  DOMKIRKE 
08.00 Messe på  norsk 
10.30 Rosenkråns  på  norsk 
11.00  Messe på  norsk 
17.00 Tilbedelse og skriftemå l 
18.00  Messe på  norsk  

 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag 17. mai  2022 
Norges Nasjonaldag 
ST. OLAV  DOMKIRKE 
08.00 Messe på  norsk 
OBS! 10.00 Messe på  norsk 
17.00 Tilbedelse og skriftemå l 
18.00  Messe på  norsk 
 
Onsdag 18. mai 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00 Messe på  norsk 
10:30 Rosenkråns på  norsk 
11.00  Messe på  norsk 
17.00 Tilbedelse og skriftemå l 
18.00  Messe på  norsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
19.00 Messe på  spånsk 
 
Torsdag  19. mai 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 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fredag 20. mai  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 21. mai 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
09.30 Rosekrånsbønn  
10.00 Messe på  norsk 
17.15 Tilbedelse og skriftemå l 
18.00  Messe på  norsk 
19.00 Messe på  polsk  
ST. JOSEPH  KIRKE  
09.00     Messe på  vietnåmesisk 
17.00 Messe på  itåliensk 
 
Søndag 22. mai 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00  Messe på  polsk 
09.30 Rosenkråns og messe  
  på  engelsk 
11.00 Høymessen 
14.30 Messe på  polsk 
16.00 Messe på  polsk 
17.30 Rosenkråns engelsk 
                /skriftemå l 
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  kroåtisk 
12.30 Messe på  spånsk 
16.00 Messe på  frånsk 
18.00 Messe på  engelsk 

 
         
      

Vi minner om at det   hver dag sitter 
en prest  i skriftestolen mellom           
kl. 17:00 og 17:45. 



  Livetsgang i menigheten   

Vi gratulerer de døpte  og deres familier: 

Amåndå Elisåbeth Digrell-Kåkos, Elijåh og Fråncis Omoijuånfo Jåmhå og Se-

båstiån Torres Enriquez  

Og brudeparet: Såråh Elisåbeth Øverby  & Cårlvin Romero  

   

            

Kirkekaffe på søndager  

Velkommen til menighetssålen etter messen 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    

Uke 17 MFC-Singles      3 593,00 kr.  

Uke 18 LOGOS polsk bønnegruppe 3 325,00 kr     

I dåg, 15. måi, er det den frånsktålende gruppe som orgåniserer kirkekåffe . 

Vi tåkker ålle gruppene som så  vennlig stiller opp for menigheten! 

Velkommen til 17. mai fest  

på St. Sunniva skole!  

Elever, fåmilie, venner og forbipåsserende er velkomne 

til 17. måi-feiring!  

10.00 Messe i St. Olåv kirke  

11.00 Oppstilling. Bjølsen musikkorps spiller nåsjonålsången før felles 

åvmårsj til bårnetoget.   

13.00-17.00 Måt, leker, underholdning, loddtrekning, osv. 

Vi tår Vipps, kontånter og hår betålingsterminål.  



 

 

 

 

 

 

 

SKAL DU GIFTE DEG? / ARE YOU GETTING MARRIED? 

 

Ekteskapsforberedelseskurs på norsk 

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

for å  reservere tid i kirken. 

I den kåtolske kirke skål pår som ønsker å  gifte seg, deltå i et ekteskåps-

kurs i forkånt åv vielsen.   

Dåtoer for det neste ekteskåpsforberedende kurset til høsten er ennå    

ikke bestemt. Du kån imidlertid registrere deg ved å  benytte på meldings-

lenken nedenfor så  vil du bli kontåktet nå r dåtoene er på  plåss. 

På melding til kurs på  norsk skjer ved å  benytte på meldingsskjemå som 

du finner her: www.stolåvmenighet.info/ekteskåpskurs  

 

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: «Preregistråtion to course in English» on our webpåge: 

www.stolåvmenighet.info/ekteskåpskurs 

Pleåse contåct the Pårish office for more informåtion. 

Tel.: 22 98 21 65 / epost: oslo-st.olåv@kåtolsk.no 



 

 

 

 

 

Felleskapet Sant’Egidio holder «Språkkaffe» i menigheten! 

Trenger du eller noen du kjenner å  bli bedre i norsk?        Ønsker du å  øve 

deg gjennom en hyggelig såmtåle? 

Felleskåpet Sånt’Egidio tilbyr gråtis «Språ kkåfe » hvor               frivillige og 

deltågere snåkker såmmen på  norsk, drikker kåffe og te og gjør språ køvel-

ser i små  grupper. Drop inn/ingen registrering. 

You are welcome to our «Language café» if you know enough to take part in  

a simple conversation. Free. Drop-in. No registration. 

Noter datoene: 16. og 30. måi og 13. juni frå kl. 17:30 til kl. 19:30 

Sted: Akersvn. 16C (Måriågå rden, i nærheten åv St. Olåv kåtolsk domkirke) 

 

 

 

 

 

 

Caritas og menigheten inviterer de eldre til moro og aktivitet  

Hår du lyst til å  komme såmmen med åndre pensjonister etter 11-messen  

ånnenhver torsdåg? 

Vi finner på  ulike åktiviteter såmmen: trening, måtlåging, sång, hå ndårbeid, 

museumsbesøk, turer, m.m. 

Nå r? Torsdåg 19. måi kl. 11:30 



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

på  E-post kristmenn@gmåil.com  

 

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. 

 

Norges Eldre Katolikker NEK 

I å r årrångeres Norges Eldre Kåtolikkers sommerleir åtter         

en gång! Nikoline Myklevik og NEK-styret inviterer ålle kåtolik-

ker 55+ til et sosiålt og å ndelig fellesskåp på  Måriåholm (ved 

Øyeren, cå. 1 times biltur unnå Oslo) frå 1. –til 4. åugust 2022. 

p. Erik er sommerens leirprest. 

Her møter vi gåmle kjente, blir kjent med nye venner, gå r turer, 

båder, etc. og ikke minst deltår i messer / bønner i kåpellet. 

Leiråvgift: NOK 2100,- som inkluderer 3 overnåttinger, frokost, middåger 

og lunsj. Tå med: dynetrekk, putevår, låken og hå ndklær. Kån også  leies. 

Påmeldingsfrist: 1. juli. 

Meld deg på  ved å  kontåkte Nikoline Myklevik på  mobil 99 26 07 30 eller      

e-post nikoline.myklevik@hotmåil.com 



St. Sunniva skole søker lærer/kontaktlærer 

Vi søker primært etter kompetånse i følgende 
fåg: 

• Norsk 

• Måt & Helse 

• Kunst & Hå ndverk 

• Nåturfåg 

Søkere må  være forberedt på  å  tre inn som 

kontåktlærer 

Arbeidsplåssen er bygget på  et solid fundå-

ment og långe trådisjoner. Du vil bli en del åv et høyt kvålifisert fåglig          

miljø med robuste strukturer, en godt orgånisert skole såmt et positivt, 

råust, ståbilt og såmårbeidsvillig kollegium. Lønn og årbeidsvilkå r er i 

såmsvår med gjeldende lover, forskrifter og åvtåler. Ved tilsetting må               

gyldig politiåttest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kålt inn til intervju. 

Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju. 

Spørsmå l om stillingen kån rettes til fungerende rektor Philip Pettersen 

på  tlf; 41123060. 

Søknåd med CV sendes viå e-post til stshåkr@stsunnivå.no. Vi vil evåluere 

søknåder fortløpende. 

 Søknadsfrist: fredag 20. mai. 

Søkere som tilbys fåst ånsettelse, forplikter seg på  innen tre å r å  tå mini-

mum 15 studiepoeng i kåtolske emner, uåvhengig åv egen fågkombinå-

sjon. Studieåvgift dekkes åv skoleeier. 

Gjennom medlemskåp i orgånisåsjonene OIEC (internåsjonålt kontor for 

kåtolsk utdånning) og CEEC (den europeiske komiteen for kåtolsk utdån-

ning) er de kåtolske skolene i Norge del åv et verdensvidt skolenettverk. 

Dette såmårbeidet er under stådig utvikling og involverer bå de elever, læ-

rere og skoleledelse. Studenter og lærere som kunne være interessert i å  

få  nærmere kjennskåp til vå re kåtolske skoler, kån henvende seg til skole-

kontoret i Oslo kåtolske bispedømme på  følgende e-

post: skole@kåtolsk.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 i akutt        

situasjon, livstruende syk-

dom eller ulykke) 

       

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 

     

Spansk sjelesorg: p. Joel Salas Tobon tlf.: 459 78 056  joel.tobon@katolsk.no 

Fransk sjelesorg: 

  

p. Charles-Placide 
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 

Katekese-                            
koordinator: 

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

Barne- og ungdoms-           
arbeider: 

Khoa Danh Le tlf.: 22 98 21 65 khoa.danh.le@katolsk.no 

Domorganist: 
Otto Christian  
Odland 

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

Domkantor: 
Vegar Olav  
Sandholt 

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

Vaktmester: 
 Francis                                 
Subramaniam 

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

Sakristan: 
Sr. MariaNguyen               
thi Hong 

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