SØNDAGSBLADET

St. Olav katolske domkirkemenighet
5. juni 2022

PINSEDAG

Halleluja. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter
og tenn i dem din kjærlighets ild. Halleluja.

Søndag 19. juni feirer vi Corpus Christi
med en fellesmesse i
Trefoldighetenskirken kl. 11.00.
I messen deltar flere av menighetens kor, og etter messen gar vi i prosesjon
i gatene og synger, ber og tilber. Alle ønskes hjertelig velkommen, ikke
minst barnefamilier. Har du nasjonaldrakt, sa er det fint om du bærer den
denne dagen. Spesielt hyggelig om alle barna som har gatt til førstekommunion i ar og stiller opp i sine festklær.
The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Chris
will be celebrated on June 19th. with a joint Mass
at Trefoldighetenskirke at 11.00 am

The mass will be attended by several of the church’s choirs. It will be followed by a procession along the streets , singing, praying and worshipping.
All are warmly welcomed, especially families. If you have your national
costume, it's nice if you wear it that day. Especially nice if all the children
who have received first holy communion this year come in their festive
clothes.
La solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
se celebrará el 19 de junio. con una misa conjunta en
Trefoldighetenskirke a las 11.00 horas
La misa contara con la presencia de varios de los coros de la iglesia.
Sera seguida por una procesion por las calles, cantando, rezando y adorando. Todos son bienvenidos, especialmente las familias. Si usted tiene su
traje nacional, es bueno si que lo use ese día. Especialmente agradable si
todos los ninos que han recibido la primera comunion este ano se presentan en sus ropas festivas.

Mandag 6. juni 2022

ST. OLAV DOMKIRKE
08.00
Messe pa norsk
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

Tirsdag 7. juni 2022

ST. OLAV DOMKIRKE
08.00
Messe pa norsk
10:30
Rosenkrans pa norsk
11.00
Messe pa norsk
11.30
orgelkonsert
17.15
Tilbedelse og skriftemal
18.00
Messe pa norsk
ST. JOSEPH KIRKE
17.00
Messe pa engelsk

Lørdag 11. juni 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
09.30
Rosenkrans pa norsk
10.00
Messe pa norsk.
17.15
Tilbedelse. Skriftemal
18.00
Messe pa norsk
19:00
Messe pa polsk
ST. JOSEPH KIRKE
09.00
Messe pa vietnamesisk
15.30
Messe pa litauisk
17.00
Messe pa italiensk

Onsdag 8. juni 2022

ST. OLAV DOMKIRKE
08.00
Messe pa norsk
10:30
Rosenkrans pa norsk
11.00
Messe pa norsk
17.15
Tilbedelse og skriftemal
18.00
Messe pa norsk
ST. JOSEPH KIRKE
18:00
Messe pa spansk

Torsdag 9. juni 2022

ST. OLAV DOMKIRKE
08.00
Messe pa norsk
10.30
Rosenkrans pa norsk
11.00
Messe pa norsk
13.30
Messe pa koreansk
17.15
Tilbedelse og skriftemal
18.00
Messe pa engelsk

Fredag 10. juni 2022

ST. OLAV DOMKIRKE
08.00
Messe pa norsk
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

Søndag 13. juni 2022
DEN HELLIGE TREENIGHET
ST. OLAV DOMKIRKE
08.00
Messe pa polsk
09.00
Rosenkrans pa engelsk
09.30
Messe pa engelsk
11.00
Høymesse
13.00
Katekesemesse
14.30
Messe pa polsk
16.00
Messe pa polsk
17.30
Rosenkrans og skriftemal
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
18.00
Messe pa engelsk

LIVETS GANG I MENIGHETEN
VI GRATULERER


De nydøpte: Kha Thy Le
Lucas Hang og

Joachim Mathias Sumague


Konfirmantene: De 113 ungdommene som ble fermet i pinsevigilien



4. juni..



Førstekommunikantene: Alle barn i den vietnamesiske gruppe som gar



til førstekommunion i pinsedag 5. juni.



Brudeparene: David & Cecilie Nguyen
Fernanda Knopf & Charles Webb

VI GRATULERER OGSÅ:
•

Hakon Vøllestad, Kirsten Bryn, og Lena Bjørkum
Som opptas i kirkens fulle felleskap Pinsedag

VIKTIGE DATOER Å MERKE SEG ALLEREDE NÅ!
•

Søndag 19. juni Corpus Christi

•

Fredag 29. juli – Olsok

Festen for Olav den Hellige er selvfølgelig menighetens store festdag.
I ar blir det messe med en pafølgende fest og aktiviteter etterpa.
•
•

Lørdag 17. august: Prosesjon til ære for Jomfru Maria
Lørdag 10. september: Kulturdagen Obs! i forrige nummer skrev vi
14. Det er feil!

Alle gruppene er invitert til a være med. Det er en fin anledning til a bli
kjent med hverandre. Detaljene kommer senere!

Orgel konserter i St. Olav domkirke hver tirdag i mai og juni
Neste orgelkonsert den 7. juni kl. 11:30 etter 11-messen.
Den varer ca. 30 min.
Otto Christian Odland spiller Canzona av J.S.Bach og Choral
i E-dur av 200-års jubilanten Cesar Franck.
Gratis adgang. Kollekt til orgel-fondet.
Ønsker du a støtte du kan gi ditt bidrag til St. Olav domkirkes orgelfond: konto 3000.32.00813 eller VIPPS 522466 - merk betalingen: «Orgel»

Mariaforeningen
Mariaforeningens siste møte før ferien er tirsdag 7. juni etter messen kl.
11:00 i St. Olav domkirke. Husk a ta med kontanter!

Katekeseavslutning 11. juni på Hovedøya!
Oppmøte kl. 9.35 pa Akerbrygge ved bryggeplattform B1 Øyene. Vi tar baten
som gar kl. 9.46.
Kl. 13.00 samler vi oss for a ta ferjen tilbake som gar 13.16 og er pa Akerbrygge kl. 13.24.
Pa Hovedaya blir det utendørsmesse ved klosterrruinene, rebusløp og grilling. Alle 1.-8. klasse katekese inviteres til a ta med familie.
Ved darlig vær blir opplegget i st. Olav kirke + Mariagarden.

Vi trenger kirkeverter til høymessene
kl. 11.00 på søndager
Kunne du tenke deg a gjøre en enkel, men
viktig tjeneste i kirken noen søndager?
Vi trenger flere kirkeverter som tar i mot folk
ved dørene og gir dem salmebok. Kirkeverter
hjelper ogsa folk a finne sitteplasser. Er du interessert eller trenger mer informasjon, ta kontakt med kontoret.

Den Guddommelige miskunns rosenkrans
Alle fredager etter 11-messen kl. blir det rosenkransbønn
for den Guddommelige miskunn i St. Olav kirke. Vi ber for
fred i verden, og for de som lider, spesielt de som lider under
avhengighetsproblemer. Vi ber pa norsk.

Kirkekaffe på søndager
Velkommen til menighetssalen etter messen for a ta deg en matbit/kakebit
og en kopp kaffe eller te sammen med kjente og ukjente i menigheten.
Menighetssalen er åpen fra kl. 9:00 til kl. 14:30
Uke 18 LOGOS polsk bønnegruppe

3 325,00 kr.

Uke 19 Filippinske Seniors

2 803,00 kr.

Uke 20 Sacred Heart Filipino Chaplaincy

830,00 kr.

Uke 21 De karismatiske gruppene «Sacred Heart

750,00 kr.

of Jesus» og «The Feast Norway».
Vipps innbetalingene er ikke inkludert!
I dag, 5. juni er det MFC-Handmaids den som organiserer kirkekaffe .

Vi takker alle som sa vennlig stiller opp for menigheten!
NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE
VI TRENGER LÆRERE TIL HØSTSEMESTERET
Er du pensjonist eller har du litt tid til overs?
Kunne du tenke deg å avse 2 timer enten på
formiddager elleretter-middager 10-12 torsdager til høsten?
Vi gir deg kursmateriell og veiledning!
Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs pa ulike nivaer
for arbeidsinnvandrere som ikke har rad til a betale for kurs. Disse
sprakkursene er viktige for a gi arbeidsinnvandrere et redskap for a
fungere godt i Norge, bade i forhold til arbeidet og for deres egen
integrering i samfunnet. Dessuten er dette en god og viktig arena for
a bli kjent med andre mennesker i samme situasjon og fa et nettverk.
For mer informasjon kontakt Isabel.Hillestad@katolsk.no

Oslo katolske bispedømme (OKB) har 27 menigheter og omfatter de
7 sørligste fylkene i Norge. Vi har 65 ansatte sentralt og rundt 80
prester i menighetene. En av bispedømmets avdelinger er Husholdnings-avdelingen, som har ansvar for kjøkken og renhold i bispegården i Oslo sentrum.

Oslo katolske bispedømme søker ny økonomisjef
Oslo katolske bispedømme skal ansette økonomisjef med tanke pa eventuell utnevnelse til det kirkelige embetet økonom, og søker etter en erfaren siviløkonom med interesse og engasjement for a arbeide i en verdibasert kirkelig organisasjon.
Arbeidssted: Akersveien 5, 0177 Oslo
Stillingstittel: økonomisjef
Ansettelsesform: fast
Søknadsfrist: 17. juni, 2022.
For mer informasjon: www.katolsk.no/nyheter/2022/05/er-du-oslokatolske-bispedommes-nye-okonomisjef
Spørsmal om stillingen rettes til: Økonom Sindre-Jacob Bostad, telefon
905 42 238 eller e-post sindre.bostad@katolsk.no

OKB søker kjøkkenansvarlig i 100% stilling
Erfaren kokk
Vi søker etter en erfaren kokk, som vil ha hovedansvar for alle tjenester
som leveres av bispedømmets kjøkken.
Kjøkkenet er renovert i 2022 og har nytt og moderne utstyr, blant annet
to kombidampovner.
Søkere ma beherske norsk. Arbeidssted er i bispedømmets lokaler i
Akersveien i Oslo. Tiltredelse etter avtale, gjerne allerede 1. august 2022.
Har du spørsmal om stillingen ta gjerne kontakt med avdelingsleder Melita Spanic, mobil 488 91 779, e-post Melita.Spanic@katolsk.no.
Søknad sendes til kontorsjef Mats Tande, enten per e-post
til Mats.Tande@katolsk.no eller til adresse Oslo katolske bispedømme,
Akersveien 5, 0177 Oslo senest 19. juni 2022.
For mer informasjon: www.katolsk.no/nyheter/2022/05/okb-sokerkjokkenansvarlig-i-100-stilling

SOGNEPREST:

Kapellaner:

P. CarloLe Hong
Phuc
P. Josef Ottersen

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

tlf.: 478 75012 josef.ottersen@katolsk.no
frankP. Franklyn Fernando tlf.:466 55 324
lyn.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:
Karitativkoordinator:
Katekesekoordinator:

Ketil Åsatun

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

Isabel Hillestad

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

Sr. Klara Ottersen

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

Khoa Danh Le

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

Barne- og ungdomsarbeider:
Domorganist:
Domkantor:
Vaktmester:
Sakristan:

Otto Christian
Odland
Vegar Olav
Sandholt
Francis
Subramaniam
Sr. MariaNguyen
thi Hong

ot-

tlf.: 922 45 263 to.christian.odland@katolsk.no
tlf.: 907 99 991 vegar.sandholt@katolsk.no
tlf.: 900 16 697 s.francis@katolsk.no
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 i akutt
situasjon, livstruende
sykdom eller ulykke)

