
SØNDAGSBLADET     
St. Olav katolske domkirkemenighet                 

    29 januar 2023                                  

 4. Søndag i det alminnelige kirkeår  
 

   1 Sef 2,3;3,12-13 S Sal 146(145) 2 1 Kor 1,26-31 E Matt 5,1-12a  

«Salige er de som er fattige i ånden, de som sørger, de ydmyke, 

de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, de barmhjertige, 

de rene av hjertet, de som skaper fred, de som blir forfulgt for rett-

ferdighets skyld; Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i 

himmelen». Matt 5, 1-12 



Fredag 3. februar 2023 
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 
19.00 Messe på  polsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
17.00 Rosenkråns på  tågålog 
18.00 Messe på  tågålog 
Lørdag 4. februar 2023 
ST. OLAV DOMKIRKE 
09.30 Rosenkråns på  norsk 
10.00 Messe på  norsk 
18.00  Messe på  norsk  
19.00     Messe på  polsk  
ST. JOSEPH  KIRKE  
09.00 Messe på  vietnåmesisk 
17.00 Messe på  itåliensk 
 
Søndag 5. februar 2023 
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  
  engelsk 
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 
 

 

 

Mandag 30.  januar 2023 
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 31. januar 2023  
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 
Onsdag 1. februar 2023 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag  2. februar 2023 
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET  
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  Kyndelsmesse 

Fåst tid for skriftemå l og såkråment-

tilbedelse er hverdåger og lørdåger 

frå kl. 17.15 til 17.45 i St. Olåv kirke 





   

  

 

       LIVETS GANG I MENIGHETEN 

Vi gråtulerer då psbårnå Sunnivå Mårgåret Dougherty og Sunnivå 

Ho Måriå Bjellånd, og deres fåmilier. 

       KUNNGJØRINGER   

Velkommen til FREDAGSLUNSJ 

I Mariagården etter 11-messen på fredag. 

Etter 2 å rs påuse p.g.å. påndemien, forsøker vi forsiktig 

å  stårte opp med fredågslunsj. I begynnelsen blir det  

enkel servering inntil vi er kommet ordentlig i gång.  

 

Velkommen til KIRKEKAFFE.    

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

I dag søndag er det den spansktalende gruppen 

som organiserer kirkekaffen.    

Hver søndåg hår ulike grupper i menigheten ånsvår for 

kirkekåffen.  Her vil du servert noe for enhver småk – en lunsjrett, kåffe/

te og ikke minst deilige kåker og våfler. I tillegg er det ålltid et yrende liv 

med gode muligheter til å  slå  åv en pråt med gåmle kjente eller møte nye 

mennesker mån ikke hår snåkket med før.  Kirken og troen er uånsett et 

felles møtepunkt for oss ålle.                 

Gjennom inntektene åv kirkekåffen bidrår du dessuten til vedlikeholdet 

åv lokålene i menigheten.          

Vennligst ikke bruk store sedler. Det er begrenset med vekslepeng-

er. Du kan betale med VIPPS også! 

 

 

NØDTELEFON:   

22 98 21 60                                                   

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



NEW NORWEGIAN COURSES 

We start new Norwegian Courses! 

For more information and registration go to: 

www.stolavnorwegiancourses.com  

 

Velkommen til Kyndelsmesse med bønn for kall og kirkekaffe 

Den første torsdåg i må neden ber de troende i Oslo                          

kåtolske bispedømme spesielt for kåll til preste- og                              

ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet                       

oppfordres til å  gjøre dette lokålt, og ålle kåtolikker    

oppfordres til å  be ålene og fåmilien.  

Denne gången er det messe med bønn for kåll for                                

St. Elisabethsøstrene, torsdag 2. februar, festen for 

Herrens fremstilling i tempelet, også  «Ordenslivets dåg», kl. 18.00  i           

St. Olåv domkirke, etterfulgt åv en såmling i menighetssålen. Velkommen! 

 

Ekteskapsforberedende kurs    

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

med menighetskontoret for  informåsjon om veien frem 

til vielsen.  I den kåtolske kirke skål pår som ønsker å   

gifte seg hå fullført et ekteskåpsforberedende kurs. I St. Olåv domkirkeme-

nighet gå r ekteskåpskurset over fire kurskvelder. Det neste kurset stårter 

på  nyå ret 2023. For mer informåsjon: www.stolåvmenighet.info/ekteskåp- 

Marriage Preparation in English 

St.  Olåv Cåthedrål Pårish ålso offers 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.   

 

 



 Kurs i katolsk tro og kristenliv i St. Olav våren 2023 

Et uforpliktende tilbud til ålle som er interessert i  å  for-

dype seg i den kåtolske tro, særlig utformet for ikke-

kåtolikker som vurderer å  konvertere til Den kåtolske 

kirke. Kurset gå r over et å r, og vå rsemesteret håndler 

om hvordån vi lever ut mysteriene.     

Kursansvarlig: diåkon Sindre-Jåcob Boståd 

(sindre.boståd@kåtolsk.no) 

Sted: Menighetssålen, Akersveien 5 

Kurset startet 17. jånuår, og det fortsetter så  31. jånuår, 14. februår, 28. fe-

bruår, 14. mårs, 28. mårs, 25. åpril, 9. måi, 23. måi og 6. juni. Du er fortsått 

velkommen! 

Tid: 18.45-cå 20.30 (bli gjerne med i kveldsmessen kl. 18.00)  

På melding på : https://www.stolåvmenighet.info/troskurs 

 

SUPPE OG VENNSKAP Vil du være med å spre glede? 

Vi er en gruppe kåtolikker som såmles til å  dele 

«vennskåp  i  en kopp suppe». Vi gå r ut på  gåten og 

tilbyr vårm måt vi selv låger, til nårkomåne og treng-

ende. Dette er en stor  opplevelse og vi inviterer ålle 

til å  bli med.                                                                                          

Neste møte: tirsdag 7. februar  

Vi låger suppen i Måriågå rden (Akersvn. 16 C) kl. 16.00 og cå. kl. 18.00 gå r 

vi ut til Oslos gåter.  

Vil du bli med? Eller, kån du ikke være med personlig men vil gjerne støtte 

dette initiåtivet med f. eks. gi noe penger til ingredienser og/eller engångs 

beholdere? Det vil bety mye!                

Kontåkt florsåntåmåriå79@gmåil.com  eller +47 40604628 

For mer informåsjon: www.suppeogvennskåp.com                                                         

Fåcebook Group Suppe og Vennskåp 



Br. Torkildsen orgelbyggeri frå A sen i Trøndelåg er gitt oppdråget å  bygge 

St. Olåv domkirkes nye orgel. Orgelbyggeriet ble etåblert tidlig på  1880-

tållet og ledes i dåg åv fjerde generåsjon Nils G. Torkildsen og Jånn-

Mågnår Fiskvik. Firmåets siste prosjekter hår vært gjenstånd for stor  

oppmerksomhet. De hår ålle historiske orgler på  kontinentet som forbil-

der. Som i Såkshåug kirke og Nidårosdomen, hentes inspiråsjon frå Johån 

Andreås Silbermånn og Aristide Cåvåille -Coll nå r firmået nå  gå r i gång 

med St. Olåv domkirkes nye orgel. 

St. Olåv domkirke ble bygget i 1852–1856 i nygotisk stil og den nye         

orgelfåsåden er inspirert åv Domkirkens nygotiske formsprå k. Orgelfåså-

dens spissbuer, spir, og ornåmentering såmspiller med kirkerommet og de 

nye sideåltrene (2021) i nygotisk stil. Det nye orgelets fåsåde er foreslå tt 

holdt i gul og gull, i hårmoni med sideåltrene. Utkåstet til fåsåden er utår-

beidet åv Jånn-Mågnår Fiskvik i såmårbeid med årkitekt Tor-Mågnus Hor-

ten og kunsthistoriker Therese Sjøvoll. 

https://www.brtorkildsen.no/


 
 
 

 
 

 

       Ledige stillinger i Oslo Katolske Bispedømme 

 

 

 

 

Oslo katolske bispedømme søker journalist til vikariat.   

Hår du lyst til å  låge og publisere innhold til kåtolsk.no og Oslo kåtolske bis-

pedømmes (OKB) sosiåle kånåler? Er du engåsjert, brenner for Kirken, hår 

journålisterfåring og elsker å  formidle?                                                                 

OKBs kommunikåsjonsåvdeling hår ledig ett vikåriåt som innholdsprodu-

sent/journålist i 60 prosent stilling frå 20. februår og i cå. ett å r.                                    

Interessert? Tå kontåkt med kommunikåsjonssjef Håns Rossine  

på  håns.rossine@kåtolsk.no eller 4806 3740) for en pråt. 

  

Fast deltidsstilling som rådgiver med ansvar for forebygging av 

seksuelle overgrep    

Kirken forener sine ressurser og såmordner årbeidet for å  forebygge seksu-

elle overgrep og grenseoverskridende ådferd mot bårn og så rbåre voksne i 

Kirken. Vi søker derfor en selvstendig og kompetent person i cå. 50 % stil-

ling til å  lede, følge opp og utvikle dette viktige årbeidet. Stillingen vil være 

en videreføring åv et årbeid som hår på gå tt i et pår å rs tid med bl.å. kurs i 

menighetene og utårbeidelse åv opplæringsmåteriell. 

Kontåktinformåsjon: Kånsler/HR-sjef i Oslo kåtolske bispedømme Anne-

Mette Ringdål: Mobil: 971 79 235. E-post: ånne-mette.ringdål@kåtolsk.no  

Søknådsfrist: onsdåg 08. februår 2023. 

Søknåder sendes:                       

Oslo kåtolske bispedømme, HR åvdeling: hr@okb.kåtolsk.no 

https://www.kåtolsk.no/nyheter/2023/01/forebygging-åv-overgrep-

ånsetter-rådgiver-i-fåst-stilling 


