
SØNDAGSBLADET                                                      
St. Olav katolske domkirkemenighet 

29. mai 2022                                                                                   
7. søndag i påsketiden 

 1 Apg 7,55-60 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 2 Åp 22,12-14.16-17.20 E Joh 17,20-26 

     

CORPUS CHRISTI  

Felles messe og prosesjon                                                        
for alle grupper i menigheten  

Søndag 19. juni kl. 11.00 i Trefoldighetskirken 

Trefoldighetskirken ligger i Akersgaten, 

      50 m nedenfor St. Olav 

 Alle er velkommen! 

Ta gjerne pa  deg din                     

nasjonal drakt, og har du   

vært til førstekommunion                

i a r, ha pa  dine festklær! 



 
Mandag 30. mai 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 31. mai  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 pa  engelsk 
18.00 Messe pa  engelsk 
Onsdag  1. juni 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  2. juni 022 
ST. OLAV DOMKIRKE  
08.00 Messe pa  norsk 
10.30 Rosenkrans pa  norsk 
11.00  Høymesse 
17.15 Tilbedelse og skriftema l 
18.00  Kallsmesse pa  norsk 
ST. JOSEPH  KIRKE  
16.00 Messe pa  fransk 
Fredag 3. juni 2022 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00     Messe pa  norsk 
10.30  Rosenkrans pa   norsk  
11.00 Messe pa  norsk 
17.15     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 
 

MESSENE I UKE 22 

VIKTIGE DATOER Å MERKE SEG 

Merk disse datoene allerede na .  

• Søndag 19. juni Corpus Christi  

• Fredag 29. juli – OLSOK 

Festen for Olav den Hellige er selvfølgelig menighetens store festdag.               

I a r blir det messe med en pa følgende fest og aktiviteter etterpa . 

• Lørdag 17. august: Prosesjon til ære for Jomfru Maria 

• Lørdag 14. september: Kulturdagen  

Alle gruppene er invitert til a  være med. Det er en fin anledning til a  bli 

kjent med hverandre.  Detaljene kommer senere! 



Søndag 5. juni 2022 
PINSEDAG 

ST. OLAV DOMKIRKE 

08.00  Messe på polsk  

09.00 Rosenkrans på engelsk 

09.30  Messe på engelsk 

11.00 Pontifikal høymesse 

13.00 Messe på vietnamesisk 

14.30 Messe på polsk 

16.00 Messe på polsk 

17.30  Rosenkrans på engelsk 

18.00  Messe på engelsk 

19.30  Messe på norsk 

ST. JOSEPH KIRKE 

08.00 Messe på spansk 

09.30 Messe på norsk 

11.00 Messe på kroatisk 

12.30  Messe på spansk 

16.00   Messe på fransk  

18.00 Messe på engelsk 

Lørdag 4. juni 2022 

PINSEVIGILIEN   

ST. OLAV DOMKIRKE 

09.30 Rosenkrans på norsk 

10.00 Messe på norsk. 

17.15 Tilbededelse. Skriftemål 

18.00  Messe på norsk   

19:00     Messe på polsk  

ST. JOSEPH  KIRKE  

09.00 Messe på vietnamesisk 

14.30 Internasjonal rosenkrans  

17.00 Messe på italiensk 

 

TREFOLDIGHETSKIRKEN: 

11.00 Fermingsmesse  

13.30 Fermingsmesse  

         



 Livetsgang i menigheten   

 

 

 

VI GRATULERER  

 Den nydøpte og hennes familie:  Agne s Marie Adeline Gaullier  

 Alle barn som gikk til førstekommunion pa  Kristihimmelfartsdag. 

 Alle ungdommene i den vietnamesiske gruppen som ble fermet                         

lørdag 28. mai 

 Brudeparene: Aparnaa Vikenswaran  &  Kevin Kanthirajah og                   

Petra Ć alić  og Nikola Papać 

 

Vi gratulerer også organisasjonen NUK  

(Norges unge katolikker )  

med deres 75 årsjubileum 

 

DØDSFALL 

Vi kondolerer familien til Nguyen An Thu som døde den 13.05.2022  R.I.P. + 

 

Orgel konserter i St. Olav domkirke hver tirdag i mai og juni 

Neste orgelkonsert den 31. mai kl. 11:30 etter 11-

messen. Den varer ća. 30 min. 

Otto Christian Odland spiller orgelmusikk av Bach og 

200-års jubilanten Cesar Franck denne gangen. 

Gjest: Tuva Odland, fiolin. 

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»         

 



Caritas og menigheten inviterer de eldre til moro og aktivitet  

Har du lyst til a  komme sammen med andre pensjonister etter 11-messen  

annenhver torsdag? 

Vi finner pa  ulike aktiviteter sammen: trening, bingo, matlaging, sang, 

ha ndarbeid, museumsbesøk, turer, m.m. 

Na r? Torsdag 2. juni kl. 11:30 

Hvor? Mariagården, Akersvn. 16C 

Lurer du pa  noe, kontakt mkl@ćaritas.no                            

tlf. 314 02 293 eller Isabel Hillestad i menigheten (kontaktinfo bak bladet). 

 

Messe med bønn for kall 

 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 opp

 fordres til a   be alene og i familien.  

 Torsdag 2. juni ber vi for kall generelt i 18-messen i           

 St. Olav domkirke. Velkommen! 

 

INTERNASJONAL ROSENKRANS FOR FRED 

Bli med pa  Internasjonal Rosenkrans for fred i St. Joseph 

kirke, lørdag  4. juni kl. 14.30 . Vi ber pa   følgende spra k: 

norsk, latin, engelsk, italiensk, spansk, polsk, tagalog, por-

tugisisk, ukrainsk, eritreisk, arabisk og koreansk.   

INTERNATIONAL ROSARY FOR PEACE 

Join the International Rosary for Peaće in St. Joseph's 

Ćhurćh, Saturday June 4th. At 2:30 pm.  We pray in the 

following languages: Norwegian, Latin, English, Italian, 

Spanish, Polish, Tagalog, Portuguese, Ukrainian, Eritrean and Korean. 



St. Olavs Kristmenn: Bønn—Tro—Samhold 

    Hva er ansvaret mitt som katolsk mann? 

    Hvordan møter jeg tøffe tider i livet? 

    Hvorfor er den kristne mannen viktig for  Norge og verden?                                                                   

Vi har møte om va r Frue av Fatima, mandag 30. mai kl 18.30, i 

menighetssalen, Akersveien 5. For mer informasjon kontakt  Pa l 

de Vibe pa  tlf. 450 02 626 eller pa  E-post kristmenn@gmail.ćom  

 

 

 

«Språkkafe» i menigheten den 30. mai og den 13. juni 

Trenger du eller noen du kjenner a  bli bedre i norsk?                                               

Ønsker du a  øve deg gjennom en hyggelig samtale? 

Felleskapet Sant’Egidio tilbyr gratis «Spra kkafe » hvor frivillige og deltagere 

snakker sammen pa  norsk, drikker kaffe og te og gjør spra køvelser i  sma  

grupper. Drop inn/ingen registrering. 

Sted: Akersvn. 16Ć (Mariaga rden, i nærheten av St. Olav katolsk domkirke) 

Tid: Fra kl. 17:30 til kl. 19:30 

 

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 Saćred Heart Filipino Ćhaplainćy    830,00 kr 

I dag, 29. mai, er det den karismatiske bønnegruppen 

«Saćred Heart of Jesus» sammen med bønnegruppen «The Feast -Norway» 

som organiserer kirkekaffe . Vi takker alle som sa  vennlig stiller opp for    

menigheten! 

 



 

 

 

 

 

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 ga r vi i prosesjon 
i gatene og synger, ber og tilber.  
Alle ønskes hjertelig velkommen, ikke minst barnefamilier. Har du nasjonal-
drakt,  sa  er det  fint om du bærer den denne dagen.  Spesielt hyggelig om 
alle barna som har ga tt til førstekommunion i a r og stiller opp i sine fest-
klær. 

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 ćhurćh’s ćhoirs. It will be fol-

lowed by a proćession along the streets , singing, praying and  worshipping. 

All are warmly welćomed, espećially families. If you have  your national 

ćostume, it's niće if you wear it that day. Espećially niće if all the ćhildren 

who have rećeived first holy ćommunion this year ćome in their festive  

ćlothes. 

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 ćontara  ćon la presenćia de varios de los ćoros de la iglesia.                         

Sera  seguida por una proćesio n por las ćalles, ćantando, rezando y ado-

rando. 

Todos son bienvenidos, espećialmente las familias. Si usted tiene su traje 

naćional, es bueno si que lo use ese dí a.  Espećialmente agradable si todos 

los nin os que han rećibido la  primera ćomunio n este an o se presentan en 

sus ropas festivas. 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 25. mai fylte Norges Unge Katolikker 75-a r, og feiret med en høyti-

delig pontifikalmesse i St. Olav kirke og jubileumsmiddag i menighetssa-

len. Pa  festen var det samlet ća 85 folk fra hele landet som har vært sent-

rale i NUKs arbeid og bygget opp en viktig og flott barne- og ungdomsor-

ganisasjon. Blant annet var det samlet 21 tidligere ledere for organisasjo-

nen og 5 tidligere ungdomsprester. Gjennom noen flotte taler og ćome-

baćk for bandet OKUL fikk man trukket de lange linjene i organisasjonen 

og lært mer om dens historie og betydning. Det var spesielt gøy a  høre om 

alle opp og nedturene, og se hvordan man har tatt lærdom av disse. Og vi 

fikk høre mer om legendariske tiden hvor NUK reiste rundt i minibuss og 

arrangerte ungdomsmesser.  I tillegg ser man en organisasjon som alltid 

har hatt en kontinuitet i sitt arbeide med a  bygge tro og felleskap blant 

unge katolikker og mane dem opp til a  handle og delta aktivt i samfunnet.  

St. Olav menighet gratulerer Norges Unge Katolikker, og ønsker dem til 

lykke de neste 75 a rene. 


