SØNDAGSBLADET

St. Olav katolske domkirkemenighet
8. mai 2022
4. søndag i påsketiden

KALLSSØNDAG
Kollekten går i helhet til St. Eystein presteseminar

«Mine får hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg,
og dem vil jeg gi evig liv, så de aldri i evighet går tapt. Ingen skal
kunne rive dem ut av min hånd». Joh 10, 27–28

Oslo katolske bispedømme har sitt eget presteseminar –
hvordan kan du hjelpe?
Først og fremst kan du hjelpe ved bønn, f. eks. gjennom Oslo katolske bispedømmes “Bønn for kall”, som markeres bade lokalt og sentralt hver første torsdag i maneden. Det er ofte lett a glemme at en prest er mer enn en
som forvalter sakramenter. En prest er gjerne involvert i den lokale katolske skolen, foretar syke og fengselsbesøk, engasjerer seg i karitativt arbeide
og katekese. Mest sannsynlig er presten ogsa ansvarlig for menighetens
administrative og økonomiske virksomhet. I tillegg deltar han i et vidt
spekter av aktiviteter, hvor han møter mennesker fra forskjellige kulturer, i
alle aldre og livssituasjoner.
En prests oppgaver er mange, og utdannelsen og formasjonen er lagt opp
deretter. Normal studietid for en katolsk prest er syv ar. I løpet av disse
arene tar seminaristen minimum en utdannelse pa universitetsniva, tilsvarende en mastergrad. I tillegg ma han gjennom praksis i menigheter og
delta pa diverse kurs. Dessuten ma han gjennom et omfattende program
hvor han far hjelp til personlig og andelig utvikling. Underveis blir han
grundig evaluert.
Den andre maten a hjelpe pa, er ved a gi økonomisk støtte til seminaret.
Det koster kr. 500 per dag a utdanne en prest. Utgiftene gar til mat, bosted,
transport, klær og noe rekreasjon. Ogsa den formelle utdannelsen koster.
Seminaristen tar oftest studiene sine ved de pavelige universitetene Angelicum og Gregoriana i Roma.
Medlemskap
Medlemskap i SEMINARETS VENNER koster kr. 100 i maneden. Disse
pengene gir, som annet kirkebidrag, grunnlag for skattefradrag.
Hvordan bli medlem?

Det blir lagt ut skriv om SEMINARETS VENNER bak kirken.
Du kan ogsa tegne medlemskap via www.katolsk.no, hvor du finner ordinært avtalegiroskjema. Print ut skjemaet og send til Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Presiser at din manedlige gave pa kr. 100
skal ga til St. Eystein presteseminar.
Har du spørsmal om avtalegiro, kontakt bispedømmet pa 23 21 95 00 eller
kirkebidrag@katolsk.no.
For a vite mer om St. Eystein presteseminar ga til steystein.katolsk.no

Mandag 9. mai 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
08.00 Messe pa norsk
10.30 Rosenkrans pa norsk
11.00 Messe pa norsk
17.00 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Messe pa norsk
Tirsdag 10. 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 skriftemal
18.00 Messe pa norsk
ST. JOSEPH KIRKE
17.00 Rosenkrans pa engelsk
18.00 Messe pa engelsk
Onsdag 11. mai 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
08.00 Messe pa norsk
10:30 Rosenkrans pa norsk
11.00 Messe pa norsk
17.00 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Messe pa norsk
ST. JOSEPH KIRKE
19.00 Messe pa spansk
Torsdag 12. mai 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

Fredag 13. mai 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
Lørdag 14. mai 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
09.30 Rosekransbønn
10.00 Messe pa norsk
17.15 Tilbedelse og skriftemal
18.00 Messe pa norsk
19.00 Messe pa polsk
ST. JOSEPH KIRKE
09.00 Messe pa vietnamesisk
14:30 Internasjonal rosenkrans
17.00 Messe pa italiensk
Søndag 15. mai 2022
ST. OLAV DOMKIRKE
08.00 Messe pa polsk
09.30 Rosenkrans og messe
pa engelsk
11.00 Høymessen
13.00 Messe pa vietnamesisk
14.30 Messe pa polsk
16.00 Messe pa polsk
17.30 Rosenkrans engelsk
/skriftemal
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
14.00 Messe pa engelsk
16.00 Messe pa fransk
18.00 Messe pa engelsk

Livetsgang i menigheten
Vi gratulerer de døpte og deres familier:
Leon Samtigie Bendu-Schmidt, Herkus Vitkus, Maya Soryte, Francis
Gautun Finnvold Mungai.

Kunngjøringer
Orgel konserter i St. Olav domkirke hver tirdag i mai og juni
Neste orgelkonsert den 10. mai kl. 11:30.
Alle tirsdager i mai og juni (utenom 17. mai) blir det orgelkonsert ved domorganist Otto- Christian Odland. Ta
deg en pause i hverdagen for litt musikalsk pafyll!
Kl. 11 feires messe og ca. 11.30 begynner konserten, som
varer ca. 30 minutter.
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»

Bønnegruppe LUMEN
Den internasjonale karismatiske bønnegruppen Lumen
har møte tirsdag 10.mai. Møtet holdes i ungdomslokalet
Akersveien 5, og varer fra 18:45-20:30.
Alle interesserte er velkommen!

Pavens bønneintensjoner for mai 2022
For troende unge mennesker
Vi ber for unge mennesker som ønsker å leve uten grenser, at de gjennom Marias liv
må finne evnen til å lytte og til å gå søke etter en dypere innsikt i livet, at de opplever
motet som troen gir og ønsket om å tjene Gud og sine medmennesker.

Felleskapet Sant’Egidio
Fellesskapet Sant’Egidio inviterer til kveldsbønn tirsdag 10.
mai i St. Joseph kirke kl. 1845. Kveldsbønnen er for fred i
hele verden, og vi ber spesielt for at krigen i Ukraina tar
slutt. Etter kveldsbønnen samles vi til hyggelig samvær og
refleksjon i Mariagarden. Velkommen!

Felleskapet Sant’Egidio holder «Språkkaffe» i menigheten!
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 «Sprakkafe» hvor
frivillige og deltagere snakker sammen pa norsk, drikker kaffe og te og gjør sprakøvelser i sma 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: 2. 16. og 30. mai og 13. juni fra kl. 17:30 til kl. 19:30
Sted: Akersvn. 16C (Mariagarden, i nærheten av St. Olav katolsk domkirke)

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,
mat- laging, sang, handarbeid, museumsbesøk,
turer, m.m.
Nar? Vi starter torsdag 19. mai kl. 11:30
Hvor? Mariagarden, Akersvn. 16C
Lurer du pa noe, kontakt mkl@caritas.no tlf. 314 02 293 eller Isabel Hillestad i menigheten (kontaktinfo bak bladet).

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 apen fra kl. 9:00 til kl. 14:30
Uke 17 MFC-Singles

3 593,00 kr.

I dag, 8. mai, er det den polske karismatiske bønnegruppe LOGOS som
organiserer kirkekaffe .
Vi takker alle gruppene som sa vennlig stiller opp for menigheten!

Norges Eldre Katolikker NEK
I ar arrangeres Norges Eldre Katolikkers sommerleir atter
en gang!Nikoline Myklevik og NEK-styret inviterer alle
katolikker 55+ til et sosialt og andelig fellesskap.
Hvor? Mariaholm (ved Øyeren, ca. 1 times biltur unna Oslo)

Når? 1. – 4. august 2022
Hvem kan være med? Alle katolikker over 55 ar.
MERK: Du ma være vaksinert mot korona for a kunne delta.
Hva skjer? Her møter vi gamle kjente, blir kjent med nye venner, gar turer,
bader, etc. og ikke minst deltar i messer / bønner i kapellet.
Hvem er sommerens leirprest? P. Erik.
Leiravgift: NOK 2100,- som inkluderer 3 overnattinger, frokost, middager
og lunsj.
Ta med: dynetrekk, putevar, laken og handklær. Kan ogsa leies.
Påmeldingsfrist: 1. juli.
Meld deg pa ved a kontakte Nikoline Myklevik pa mobil 99 26 07 30 eller epost nikoline.myklevik@hotmail.com
Betal til kontonummer 3000.32.36117.

St. Sunniva skole søker lærer/kontaktlærer
Vi søker primært etter kompetanse i følgende
fag:
•
Norsk
•
Mat & Helse
•
Kunst & Handverk
•
Naturfag
Søkere ma være forberedt pa a tre inn som
kontaktlærer

Arbeidsplassen er bygget pa et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt kvalifisert faglig
miljø med robuste strukturer, en godt organisert skole samt et positivt,
raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkar er i
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Ved tilsetting ma
gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.
Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju.
Spørsmal om stillingen kan rettes til fungerende rektor Philip Pettersen
pa tlf; 41123060.
Søknad med CV sendes via e-post til stshakr@stsunniva.no. Vi vil evaluere
søknader fortløpende.
Søknadsfrist: fredag 20. mai.
Søkere som tilbys fast ansettelse, forplikter seg pa innen tre ar a ta minimum 15 studiepoeng i katolske emner, uavhengig av egen fagkombinasjon. Studieavgift dekkes av skoleeier.

Gjennom medlemskap i organisasjonene OIEC (internasjonalt kontor for
katolsk utdanning) og CEEC (den europeiske komiteen for katolsk utdanning) er de katolske skolene i Norge del av et verdensvidt skolenettverk.
Dette samarbeidet er under stadig utvikling og involverer bade elever, lærere og skoleledelse. Studenter og lærere som kunne være interessert i a
fa nærmere kjennskap til vare katolske skoler, kan henvende seg til skolekontoret i Oslo katolske bispedømme pa følgende epost: skole@katolsk.no

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

P. Franklyn Fernando tlf.:466 55 324

franklyn.fernando@katolsk.no

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

Nasjonalsjelesørgere:

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

Barne- og ungdomsKhoa Danh Le
arbeider:
Domorganist:
Domkantor:
Vaktmester:
Sakristan:

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

tlf.: 22 98 21 65 khoa.danh.le@katolsk.no
tlf.: 922 45 263

otto.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)

