
SØNDAGSBLADET     
St. Olav katolske domkirkemenighet                 
27. november 2022                  

1. Søndag i advent                                            
 

1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121) 2 Rom 13,11-14 E Matt 

 

NUK og St. Olav menighet inviterer til                                                     

julemarked den 11. desember kl. 09-16 

Det blir mat, internasjonal julesang og                     

 levende julekrybbe.                                 

Inntektene går til ungdommens Adventsaksjon 



      Adventskransen 

Den grønne advents- kransen, ofte av granbar, har 

fire lys, ett for hver uke i advent. det er tradisjon i 

mange katolske omra der at tre av adventslysene er fio-

lette eller lilla (fiolett er adventstidens liturgiske farge 

og understreker tidens botskarakter), og at ett lys er 

rosa. Det rosa lyset tennes tredje adventssøndag, for denne fargen foregri-

per og symboliserer den kristne juleglede. Gled dere [latin: Gaude te], er de 

første ord i inngangsverset denne søndag. Denne tredje adventssøndag kal-

les ogsa  søndag «Gaudete», og presten kan bære rosa messeklær. 

Vi kan la adventskransen representere den lange tid da folket levde i a nde-

lig mørke, mens de ventet pa  Messias, Verdens lys. Hver advent venter vi 

igjen i mørke pa  Hans komme: Hans historiske komme i Betlehems-

mysteriet, hans endelige gjenkomst ved tidenes ende, og hans særlig kom-

me til oss i hver na destund. 

Under advent kan familie og venner samles rundt adventskransen, og tenne 

de aktuelle lys, lese passende adventsmeditasjoner, og synge adventshym-

ner. Adventskrans og adventslysene kan velsignes, for eksempel i av en 

prest i kirken pa  første søndag i advent slik:     

La oss be: 

Vi takker deg, vår Herre og Gud. Også i år skjenker du oss adventstidens for-

ventning og glede. Vi får lov til å vente på vår forløser Jesus Kristus, din Sønns 

komme med håp og forventning. 

Vi ber deg, velsign vår Kirkes adventskrans, og alle våre adventskranser, og la 

oss vokse i nåden i de kommende dager. 

Du har sendt din Sønn som verdens lys. Velsing våre adventslys. De skal minne 

oss om at Jesus Kristus skal lyse i våre hjerter. Slik som vi hver søndag i advent 

vil tenne ett nytt lys på adventskransen, la oss også tilta og vokse i Kristi kjær-

lighets lys. Gjør oss rede til å feire Frelserens fødsel, og la oss en gang få skue 

Hans nådefulle herlighet og sannhet. Det ber vi deg om ved Kristus vår Herre. 

Amen. 

Teksten tatt fra www.katolsk.no/praksis/syklus/artikler/advskikk 



Fredag 2. desember 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00 Roratemesse pa  norsk 
10.30 Rosenkrans pa  norsk  
11.00 Messe pa  norsk 
17.00 Tilbedelse og skriftema l  
18.00 Messe pa  norsk 
19.00 Messe pa  polsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
17.00 Rosenkrans pa  tagalog 
18.00 Messe pa  tagalog 
 
Lørdag 3. desember 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
09.30 Rosenkrans pa  norsk 
10.00 Messe pa  norsk 
18.00  Messe pa  norsk  
19.00     Messe pa  polsk  
ST. JOSEPH  KIRKE  
09.00 Messe pa  vietnamesisk 
16.30 Tilbedelse pa  italiensk 
17.00 Messe pa  italiensk 
 
Søndag 4. desember 2022 
Andre søndag i advent 
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/skriftema l  
  engelsk 
18.00  Messe pa  engelsk 
19.30  Messe pa  norsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
08.00 Messe pa  spansk 
09.30 Messe pa  norsk 
11.00 Messe pa  kroatisk 
12.30 Messe pa  spansk 
16.00 Messe pa  fransk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag  28. november  2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00 Messe pa  norsk 
10.30 Rosenkrans pa  norsk 
11.00  Messe pa  norsk 
17.00 Tilbedelse og skriftema l 
18.00  Messe pa  norsk 
Tirsdag 29. november 2022 
ST. OLAV  DOMKIRKE 
08.00 Messe pa  norsk 
10.30 Rosenkrans pa  norsk 
11.00 Messe pa  norsk 
11.30 Orgelkonsert 
17.00 Tilbedelse og skriftema l 
18.00  Messe pa  norsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
17.00 Tilbedelse og messe eng 
Onsdag 30. november 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00 Messe pa  norsk 
10.30 Rosenkrans pa  norsk 
11.00  Messe pa  norsk 
17.00 Tilbedelse og skriftema l 
18.00  Messe pa  norsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
18.00 Messe pa  spansk 
Torsdag  1. desember 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE  
08.00 Messe pa  norsk 
10.30 Rosenkrans pa  norsk 
11.00  Messe pa  norsk 
17.00 Tilbedelse og skriftema l  
18.00  Kallsmesse pa  norsk 
 

Maria, barmhjertighetens mor,                                 

be for sjelene i skjærsilden 



LIVETSGANG I MENIGHETEN 

Vi gratulerer dåpsbarnet og hans familie: Emilie Nor Hornby 

Og brudeparet: Pham Hong Hanh og Jan Erik Evensen 

                            KUNNGJØRINGER           

 

P. Michel Beckers (16.11.22) R.I.P + 

Det blir pontifikal requiemmesse for p. Michel Beckers ons-

dag 7. desember kl. 13.00 i St. Olav domkirke.  

                                                                                   

                               

Velkommen til messe med bønn for kall og kirkekaffe 

Den første torsdag i ma neden 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 familien. Denne gangen er              

det messe med bønn for kall for  St. Elisabethsøstrene, 

torsdag 1. desember kl. 18.00 i st. Olav domkirke,                    

etterfulgt av kirkekaffe i menighetssalen. Velkommen! 

 

 

RORATEMESSE I ADVENTSTIDEN FREDAGER KL. 08.00 

Hver fredag i adventstiden feires messen kl. 08.00 om morgenen som 

roratemesse, en spesiell votivmesse til ære for Guds 

Mor Maria. Tradisjonelt feires denne messen mens det 

enna  er mørkt, og det kun er levende lys i kirken. Mør-

ket uttrykker symbolsk at mennesket lever i synd og 

mørke, mens det levende lyset vitner om den frelse vi 

fa r ved Kristi komme, Han vi pa  en særlig ma te venter 

pa  i adventstiden  



 

 

 

 

 

 

 

                   

Julemarked og  levende julekrybbe i St. Olav domkirke 

NUK og St Olav domkirkemenighet arrangerer 11. desember fra 9-16        

Julemarked med Levende julekrybbe. Inntektene ga r til a rets Adventsaksjon 

og Caritas viktige arbeid. 

Nytt for året at vi får besøk av en ekte kamel og et esel! 

Sted: brostensplassen bak kirken, (ved garasjene og ungdomslokalet) 

Følg med pa  facebook-eventen:  

https://www.facebook.com/events/6379494645399013  

Vi inviterer dere herved til å bidra med følgende: 

1. Kjenner dere noen som vil synge julesanger, enten kor eller enkeltperso-

ner? Vi ønsker a  ha julesanger pa  litt forskjellige spra k. 

2. Vi trenger julekaker / sma retter. Dere er velkommen til a  ta med til oss 

søndag 

3. Hjelpe til med sette opp ting før kl 9.00 pa  søndag 11. desember. 

4. Hjelpe til med organisering under markedet. 

5. Hjelpe til a  rydde ned etter kl 16.00 

Kom og opplev en fin dag i menigheten! La gjerne barna kle seg ut som gjete-

re, engler, den hellige familie og andre figurer fra juleevangeliet. 

Ta kontakt pa  telefon 45002626 eller mail pal.de.vibe@gmail.com om dere 

har spørsma l. 

       



Caritas og menigheten inviterer de eldre til moro og aktivitet  

Neste treff: Torsdag 1. desember kl.11:30 (rett  

etter 11-messen)                                                                              

Dette blir siste møte. Alle er invitert! 

I Mariaga rden, Akersvn. 16C 

Lurer du pa  noe, kontakt Sazgar.Amini@caritas.no  

 

Norskundervisning for arbeidsinnvandrere 

Vi trenger lærere!                             

Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs pa  

ulike niva er for arbeidsinnvandrere som ikke har ra d til a  betale for kurs.                                              

Er du pensjonist  eller har du litt tid til overs?                                                                              

Kunne du tenke deg å avse 2 timer på ettermiddagen 13 torsdager fra slutten 

av januar til slutten av juni 2023?                                                                                      

Vi gir deg alt kursmateriale og veiledning!                                                      

For mer informasjon kontakt Isabel.Hillestad@katolsk.no 

 

 

 

Kirkekaffe på søndager  

Hver søndag har ulike grupper i menigheten ansvar for kirkekaffen. Her vil 

du servert noe for enhver smak – en lunsjrett, kaffe/te og ikke minst deilige 

kaker og vafler. I tillegg er det alltid et yrende liv med gode muligheter til a  

sla  av en prat med gamle kjente eller møte nye mennesker man ikke har 

snakket med før.  Kirken og troen er uansett et felles møtepunkt for oss alle. 

Gjennom inntektene av kirkekaffen bidrar du dessuten til vedlikeholdet av 

lokalene i menigheten. Menighetssalen er åpen fra kl. 9:00 til kl. 14:30   

I dag søndag er det karismatiske gruppene «El Shaddai» og «Sacred 

Heart of Jesus» som organiserer kirkekaffen.                                            

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Olav domkirke  

Menighets adventskonsert  

Onsdag 15. desember kl. 19:00 
Mange av kirkens nasjonale kor synger og spiller 

Fri entre 
Kollekt til inntekt  til Olavsorgelet 

Førjulskonsert med St. Olav domkirkes                             
aspirant-, barne- og ungdomskor 

Med julespill, solister og instrumentalister. !   

Konserten holdes i St. Joseph kirke, Akersveien 6,  

Tirsdag 6. desember kl 18.00.  

Dørene åpnes kl 17:30.  

Det er gratis inngang, men det samles inn penger til  

Norges Unge Katolikkers adventsaksjon.  

FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS i st. Olav domkirke 
Torsdag 22. desember,  kl. 20.00 

 

 

St. Olav Domkor synger under ledelse av Domkantor Vegar Sandholt.  

Marcus André Berg (Oslo Domkirke) medvirker på orgelet. 

Maria Tryti og Tove Terjesen leser.                                                                                      

Kollekt til menighetens kirke-musikalske arbeid. 

http://www.katolsk.no/nyheter/2015/11/advent-betyr-adventsaksjon


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)   
  

       

SOGNEPREST: 
 

 P. Carlo Borromeo 
Le Hong Phuc 

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

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

Nasjonalsjelesørgere: P. Anthony Erragudi tlf.: 488 95 242 anthony.erragudi@katolsk.no 

Polsk sjelesorg: P. Piotr Sledz tlf.: 488 94 952  piotr.sledz@katolsk.no 

Italiensk og 

Afrikansk engelsktal. 

P. Cornelius                       

Onwuekwe 
tlf.: 408 16 870 cornelius.onwuekwe@katolsk.no 

 Litauisk sjelesorg: P. Ramūnas Norkus  +370 61860940  Ramunas.Norkus@katolsk.no 

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 

Kaldeisk sjelesorg P. Yousif Rooni tlf. : 458 73 262  rooni.yousif@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 

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

Barne– og ungdoms ar-
beider 

Vivian Phan 
Tlf.: 473 72 
552 

vivianph98@gmail.com 

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 
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