
 

 

SØNDAGSBLADET                                                      
St. Olav katolske domkirkemenighet 

5. desember 2021  
2. søndag i advent                                            

                                                                             

Menighetsrådet og ungdomslaget inviterer til  

julemarked med levende julekrybbe 

I DAG, 5. desember kl. 09-16 

Det blir bål, mat, internasjonal julesang og  

levende julekrybbe med ekte sauer og kamel!                                

Inntektene går til NUKs Adventsaksjon 



 

 

Mandag  6. desember 2021 
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  7. desember 2021 
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 
ST. JOSEPH KIRKE 
17.00 Tilbedelse på  engelsk 
18.00 Messe på  engelsk 
Onsdag 8. desember 2021 

Høytiden for  Marias uplettede 

unnfangelse 
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 
ST. JOSEPH KIRKE 
18.00 Messe på  spånsk 

Torsdag 9. desember 2021 
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 
ST. JOSEPH KIRKE 
18.00 Tilbedelse på  spånsk 
 

 

 
 

Fredag  10. desember 2021 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00 Roråtemesse 
10.30 Rosenkråns på  norsk 
11.00  Messe på  norsk 
11.30 Den guddommelige 
  bårmhjertighets rosenkråns 
17.00 Tilbedelse og skriftemå l 
18.00 Messe på  norsk 
19.00 Messe på  polsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
17.15 Rosenkråns på  tågålog 
18.00 Messe på  tågålog 
Lørdag 11. desember 2021 
ST. OLAV DOMKIRKE 
09.30 Rosenkråns på  norsk 
10:00 Messe på  norsk 
17.00 Tilbedelse. og skriftemå l 
18.00  Messe på  norsk 
19.00 Messe på  polsk  
ST. JOSEPH  KIRKE  
09.00      Messe på  vietnåmesisk 
17.00 Rosenkråns/skriftemå l  
  itåliensk 
18.00 Messe på  itåliensk 
Søndag 12. desember 2021 
3. søndag i advent 
ST. OLAV DOMKIRKE 
08.00  Messe på  polsk 
09.00 Rosenkråns på  engelsk 
09.30 Messe på  engelsk 
11.00 Høymesse  
13.00 Kåtekesemesse 
14.30 Messe på  polsk 
16.00 Messe på  polsk 
17.30 Rosenkråns engelsk / 
   skriftemå l 
18.00  Messe på  engelsk 
19.30  Messe på  norsk 
ST. JOSEPH KIRKE 
09.30 Messe på  norsk 
11.00 Messe kroåtisk 
12.30 Messe på  spånsk 
14.00 Messe på  engelsk 
16.00 Messe på  frånsk 
18.00 Messe på  engelsk 
 

 
        



 

 

 

 Etter messen blir det sang, julemarked og levende julekrybbe  

utenfor til inntekt for årets Adventsaksjon. 

 Til alle messer og arrangementer er det nå registrering på  

billett.katolsk.no.  

 På onsdag feirer vi jomfru Marias uplettede unnfangelse,  

og på fredager i advent er det roratemesse kl 8 (se mer neste side).  

 Hold av tirsdag 14. des til juletoner fra menighetens barne– og 

ungdomskor, og onsdag 22. des blir det Lessons & Carols (se mer s. 7). 

 

NYE SMITTEVERNTILTAK 

Fra 3. desember innførte myndighetene nye tiltak for å 

begrense spredningen av den muterte omikron varianten.  

For oss innebærer det først og fremst registrering for evt 

smittesporing, og et maks antall på 200 personer.  

Vi minner også om de generelle rådene: 

 Hold deg hjemme om du er syk 

 Hold avstand til andre, og unngå håndhilsning og klemming.  

 Vi anbefaler bruk av munnbind ved inngang og utgang til 

messene og når man samles utenfor kirken 

Kunngjøringer 

Forslag til bønn når du tar på munnbind: 

Herre Jesus Kristus, miskunn deg over meg.  

Lær meg at når jeg tar på dette munnbindet er jeg  

med å beskytte ditt skaperverk, min neste og meg selv.  

Gi meg tålmodighetens nådegave i en slitsom tid. 

Se i nåde til alle som lider, er redde og syke.  

Vær med alle de som helbreder og gi dem utholdenhet.  



 

 

Høytiden for jomfru Marias  

uplettede unnfangelse             

(In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis) 

Onsdag  8. desember:                                  

Pontifikalmesse kl. 11.00 

Norsk messe også  kl. 08.00 og 18.00.  

Spånsk messe kl. 18.00 i St. Joseph kirke 

 

RORATEMESSE I ADVENTSTIDEN FREDAGER KL. 08.00 

Hver fredåg i ådventstiden feires messen kl. 08.00 om morgenen som         

roråtemesse, en spesiell votivmesse til ære for Guds Mor Måriå.           

Trådisjonelt feires denne messen mens det ennå  er mørkt, og det kun er 

levende lys i kirken. Mørket uttrykker symbolsk åt mennesket lever i 

synd og mørke, mens det levende lyset vitner om den frelse vi få r ved 

Kristi komme, Hån vi på  en særlig må te venter på  i ådventstiden  



 

 

Årets Adventsaksjon går til DR Kongo og et prosjekt som vil sikre 36 

000 barn, ungdom og voksne mennesker på landsbygda i en mer stabil og trygg 
fremtid gjennom opplæring i bærekraftig jordbruk.  I prosjektet fokuseres det 
spesielt på ungdom og kvinner. Målet er at menneskene med opplæring i bæ-
rekraftig jordbruk er får økt sin produksjon, solgt produktene sine for en høye-
re pris og videre får en varig bedret inntekt.  
 

DR Kongo er et av verdens fattigste land til tross for landets rikdom på naturressurser. De 
har siden uavhengigheten i 1960 vært preget av stadige konflikter og kriger. Dette har 
gjort at staten er svært svak og landet er underutviklet. DR Kongo regnes som å være det 
verste landet i verden å være ungdom i. I dag er den humanitære situasjonen kritisk og ko-
ronapandemien har forverret situasjonen ytterligere. 10 millioner mennesker sulter og 4,5 
millioner mennesker er på flukt i eget land. Av de som er på flukt er over halvparten under 
18 år.  
 

Målet om å gi 36 000 barn, ungdom og voksne tilgang til mat og inntekt gjør vi 
gjennom følgende tiltak:  
 

 Opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og ernæring 
 Opplæring i videreforedling og markedsføring av landbruks-produkter for 

ungdom og voksne. 
 Opprettelse av kooperativer.  
 Opprette spare- og lånegrupper for kreditt og investering.  

 

 



 

 

12. desember er det GAUDETE søndag (Gledens søndag) 

Herrens komme blir forberedt gjennom en adventstid i fiolett farge, hvor første tiden er 
mest merket med å forberede seg åndelig til dette møtet, og den sisten tiden en enda mer 
gledefylt forventning.  

Mens den fiolette fargen symboliserer Jesu kongelighet (han ble kledd i en purpur kappe 
og ironisk hyllet som jødenes konge) da den ble betraktet som en kongelig farge som en av 
de få som ikke falmet i solen, er den liturgiske fargen den tredje søndagen blandet med 
julehøytiden hvitfarge fordi bruden (Kirken) som roper «Kom» i forventning, blandes med 
brudgommen (Jesus Kristus) som svarer «Jeg kommer snart!».  

Slik er dialogen i O-antifonene der vi i 7 dager før jul ber: O Sapientia, Kom, drøy ikke  

lenger… ,  O Adonai, Kom … , O Rex Gentium, Kom… , O Clavis David, Kom…, O 

Oriens, Kom… , O Radix Jesse, Kom O Emmanuel, Kom… Og brudgommen svarer 

ERO CRAS= Jeg kommer snart (latin).  

«Gaudete et exsultate» (Gled og fryd dere!) er også tittelen på p. Frans apostoliske 
formaning om kallet til hellighet i dagens verden. En apostolisk formaning er enn 
oppfordring og oppmuntring til det troende folk om noe som er mulig og derfor vår plikt å 



 

 



 

 

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) 

SOGNEPREST: 
p. Carlo Borromeo Le            
Hong Phuc 

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

Kapellaner: P. Josef Ottersen 478 75 012 josef.ottersen@katolsk.no 

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

  P. Myron Kuspys 966 58 879  myron.kuspys@katolsk.no  

Polsk: P. Krzysztof Przanowski  412 77 026   krzysztof.przanowski@katolsk.no  

NASJONALSJELESØRGERE:       

Spansk: p. Joel Salas Tobon 459 78 056 joel.tobon@katolsk.no 

Fransk: p. Charles-Placide Zondo 489 95 645 zondo@katolsk.no 

Filippinsk: p. Johan Dumandan 474 74 176 johan.dumandan@katolsk.no 

Kroatisk: p. Marinko Pervan 947 88 482 marinko.pervan@katolsk.no 

Italiensk 

Afrikansk, eng. 
P. Cornelius Onwuekwe 408 16 870 cornelius.onwuekwe@katolsk.no 

MENIGHETSKONTORET:   

Sekretær: Ketil Åsatun 22 98 21 65 ketil.aasatun@katolsk.no 

Karitativt: Isabel Hillestad 22 98 21 76 isabel.hillestad@katolsk.no 

Katekese: Sr. Klara Ottersen 22 98 21 79 katekese.stolav.oslo@katolsk.no 

Barn og unge:       Khoa Danh Le 22 98 21 65 khoa.danh.le@katolsk.no 

Domorganist: Otto Christian Odland 922 45 263 otto.christian.odland@katolsk.no 

Domkantor: Vegar Olav Sandholt 907 99  991 vegar.sandholt@katolsk.no 

Vaktmester: Francis Subramaniam 900 16 697 s.francis@katolsk.no 

Sakristan: Sr. Maria Nguyen thi Hong 403 80 947 maria.hong@katolsk.no 
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