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Fredag 6. oktober kan det feires katolsk kirkejubileum i Bergen. Det er da 50 år siden Vår Frue kirke ble reist i tilknytning til Marias Minde i Sandviken. Det vakre kirkebygget er tegnet av den kjente bergensarkiteten Fredrik Konow Lund.
Side 4.

Få full informasjon om menigheten
på side 12 til 26 i dette nummeret
Elevplass St. Paul skole – søknadsfrist 15. november.

Side 26

St. Paul menighetsblad • Nr. 3 • september 2006

Avskjed med
to prester
Kjære menighet.

St. PAUL
MENIGHET
Nygårdsgaten 3
5015 BERGEN
Sogneprest:

DOM ALOIS
BRODERSEN

Menighetsbladet
NR. 3, sept. 2006
36. årgang
Redaktør:

GUNNAR
WICKLUNDHANSEN
Formgivning:
NORVALL SKREIEN
Trykk: Arne Steen
Offsettrykkeri A/S

Opplag: 3000

ORD

til ettertanke
«Vokt dere, så
ikke noen fører dere vill».
Markus 13.5

Denne høsten møter vi igjen store personelle forandringer i vår menighet.
Den 1. august sluttet pastor Oddvar Moi etter 5 ? år som
skoleprest og kapellan hos oss. Med sin iver og innsatsvilje, sin undervisningserfaring og ikke minst sitt organisasjonstalent har han gjort utrolig mye i menigheten og på
skolen. Han har undervist i kristendom på skolen og vært
skoleprest med bl. a. skolemessene som ansvarsområde. I
menigheten har han organisert katekesen og holdt barnemessene i tillegg til sitt vanlige arbeide som prest, med alt
det innebærer.
Ikke minst var det trygt og godt å kunne gå til Oddvar
når vi hadde dataproblemer. Han har ikke telt timer når
han jobbet, men har i disse årene ytt langt mer enn 100
prosent i sin stilling. At han nå flytter til Stavanger, etter
å ha vært i Roma et halvt år, har vi merket meget godt.
Mange arbeidsoppgaver, som han tidligere gjorde raskt
og stillferdig, slik at vi nesten ikke merket at det var noe
som måtte gjøres, faller nå på oss andre – og så er vi enn
mer klar over hva vi må savne når han reiser fra oss.
Som sogneprest i St. Paul menighet kunne jeg dessverre
ikke være tilstede ved avskjedsgudstjenesten den 27. august. Men jeg vil på denne måten få uttrykke min og menighetens takknemlighet for en trofast tjeneste og det
gode samarbeidet, og ønske Guds velsignelse og alt godt
for den nye tjeneste i St. Svithun menighet i Stavanger.
Den 13. august tok også Dom Elias Matthew Carr farvel
med Bergen og St. Paul menighet etter to år som kapellan.
I disse årene har han lært seg godt norsk og har gjort en
aktiv innsats i sjelesorgen både på norsk og på engelsk.
Med sin spiritualitet og sin enestående evne til å få folk i
tale har han fått i gang flere nye aktiviteter i menigheten,
2
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Ny Mor Teresasøster i Bergen

Pastor Oddvaf Moi

Dom Elias Matthew Carr

så som en bibelgruppe for engelskspråklige og en unge
voksne/studentgruppe. Mange mennesker er blitt svært
glad i Dom Elias i disse årene og vil savne ham dypt. Han
reiser nå til Rom for å gjøre ferdig sitt lisensiatstudium.
Vi takker for det som har vært og ønsker Guds velsignelse
og alt godt på veien videre. Vi gratulerer også hjertelig
med de evige løftene som ble avlagt den 28. august.
Pax et bonum.
Dom ALOIS

Sr. Josefa er flyttet til
Nederland, og sr. Kefas har avløst henne.
Hun er født i Gdansk
i Polen i 1969.
Hun forteller om seg
selv:
– Etter å ha forberedt
meg i Polen til å avlegge mine første
løfter til ordenen var
jeg i Danmark i vel
fire år, arbeidet ved
et suppekjøkken og
besøkte ensomme
mennesker.
Deretter arbeidet jeg i
Calcutta, India, i et
hjem for fattige, døende mennesker. Jeg
var også kateket på
en søndagsskole. Etterpå bodde jeg i fire
år i Gent i Belgia. Der
holdt søstrene et hus
for kvinner i en vanskelig livssituasjon.
Vi besøkte mange
syke og eldre.
I juni i år kom jeg til
Bergen, og jeg er glad
for å være tilbake i
Skandinavia.

St.Paul-elever gledet spanskekongen
Fredag 9. juni rapporterte Bergensavisen følgende om det spanske kongebesøket i Bergen:

Kongene vinket til tre innleide skoleklasser fra St. Paul, Krohnengen og
Christi Krybbe før de raskt entret leideren.
Sjette klasse fra St. Paul hadde laget
plakaten med «Bienvenidos a Norvega».

Klokken 16.58 spratt en opplagt kong
Harald ut av Volvo-limousinen, fulgt av
spanskekongen Juan Carlos og deres
kjære dronninger Sonja og Sofia.
– Se elevene har skrevet «welcome to
Norway» på spansk, sier en leende Juan
Carlos til Harald.

– Vi har hatt spansk på skolen i snart
ett år, og har hatt en ekte spanjol som
lærer, fortalte Denise Sanches Olsen
(11) til avisen.
3
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Vår Frue kirke er åpen

D

ET ER TO KATOLSKE KIRKER
i Bergen. Alle kjenner vel St.
Paul kirke i sentrum av byen,

men ikke alle er like fortrolige med
kirken som ligger i den nordlige bydel,
Ytre Sandviken, adresse Nylandsveien
4
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for alle

31. Den heter Vår Frue kirke og er knyttet til St.
Franciskus-søstrenes Moderhus, Marias Minde.
6. oktober i år feires kirkens 50-års jubileum.
5
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Bakgrunnen
Den katolske sogneprest i Bergen i begynnelsen av 1900-tallet het Erik Wang.
Han var også geistlig rådgiver for den
nystartede norske søsterordenen: St.
Franciskus-Xaverius-kongregasjonen.
Gjennom den sjenerøse og rike fru de
Navacelle fikk han donert et stort område i nordligste del av det daværende
Bergen. I hans testamente av 1913 tilfalt
alt dette søstrene. Området strakte seg
helt fra sjøen og opp til Sandviksfjellet.
Øverst i området bygget så søstrene i
midten av 1950-årene et rekonvalesenthjem som etter Wangs ønske skulle
hete Marias Minde. Fra før stod det en
eldre bygning der (som dere nå kan se
ved innkjørselen til Marias Minde).
Den ble brukt som feriested av søstrene, og heter Bestemors Minde. I
flukt med den praktfulle bygningen for
rekonvalesenthjemmet, som også skulle tjene som søstrenes nye Moderhus,
ble det reist en vakker kirke i italiensk
stil. Arkitekt for det hele var den kjente bergensarkitekten Fredrik Konow
Lund. For å finansiere alt dette solgte
søstrene store deler av den opprinnelige eiendommen. Det hadde de lov til
ifølge pastor Wangs testamente.

Moder Bonaventura var den første generalforstnaderinne av
den norske søsterkongregasjon
av Den Hellige
Franciskus
Xaverius

St. Franciskus
Xaverius (15061552) virket som
misjonær og er
vernehelgen for
arbeidet for utbredelse av
troen

Det er et kirkebygg til å hvile ut i, kanskje til å gjenvinne noe av den ro og religiøse dybde som så ofte går tapt i dagens travle dagligliv.
Antallet søstre er stadig blitt redusert i forhold til situasjonen i 1950årene, og gjennomsnittsalderen har
ubønnhørlig steget. Men fremdeles utgjør de et levende miljø som gjerne vil
ha tilskudd fra vår katolske omverden.
Vi i St. Paul menighet kan gjøre vårt
for å berike dette miljøet, simpelthen
ved i større grad å delta i søndagens
høymesse i Vår Frue kirke kl. 10.00.
Det er plass til mange flere enn de som
vanligvis pleier å holde seg til denne
tidlige høymessen. En messe i denne
kirken er en annerledes opplevelse enn
den man får i St. Paul kirke. Det er all
grunn til å benytte denne muligheten
til litt variasjon i søndagens kristenliv!

Vår Frue kirke
Denne kirken er ofte blitt omtalt som et
kapell, tidligere også som Maria Dronning kapell. Men det er altså en fullgyldig kirke, med plass til nærmere 100
mennesker hvis all plass blir utnyttet.
Den har en høy campanile (klokketårn)
som man først av alt får øye på. Kirken
er usedvanlig harmonisk og vakker,
med en stilren og enkel utsmykning.

6
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MESSETEKSTER
Lesninger uke 39 – uke 48 2006, år B (II) – år C (I) (messebok)

01.10
4 Mos 11,25-29

26. søndag i det alm. kirkeår
Jak 5,1-6

s.582
Mark 9,38-48

08.10
1 Mos 2,18-24

27. søndag i det alm. kirkeår
Hebr 2,9-11

s.589
Mark 10,2-16

15.10
Visd 7,7-11

28. søndag i det alm. kirkeår
Hebr 4,12-13

s.595
Mark 10,17-30

22.10
Jes 53,10-11

29. søndag i det alm. kirkeår (Misjonsøndag)
s.601
Hebr 4,14-16
Mark 10,35-45

29.10
Jer 31,7-9

30. søndag i det alm. kirkeår
Hebr 5,1-6

02.11
2 Makk 12,43-46

Allesjelers dag
Joh 11,17-27

05.11
Åp 7,2-4.9-14

Feiring av Allehelgensdag
1 Joh 3,1-3

12.11
1 Kong 17,10-16

32. søndag i det alm. kirkeår
Hebr 9,24-28

s.619
Mark 12,38-44

19.11
Dan 12,1-3

33. søndag i det alm. kirkeår
Hebr 10,11-14.18

s.626
Mark 13,24-32

26.11
Dan 7,13-14

Kristi Kongefest
Åp 1,5-8

s.634
Joh 18,33b-37

03.12
Jer 33,14-16

Første søndag i advent (år C-I)
1 Tess 3,12 – 4.2

s.607
Mark 10,46-52
s.768

7

s.764
Matt 5,1-12a

s. 59
Luk 21,25-28.34-36
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Hva kan jeg gjøre
FOR ANDRE?

M

ED JEVNE MELLOMROM møter jeg mennesker som på mange
måter føler at de ikke
strekker
til
som
kristne medmennesker. Noen er kronisk syke, og kan derfor ikke delta i
menighetsarbeid, eller de er bundet til
hjemmet fordi de tar seg av små barn.
En tredje gruppe har gjerne arbeid og
barn og deltar i tillegg i menighetsarbeid, men har kanskje ikke overskudd
til å gå inn i arbeidskrevende oppgaver
i komiteer og utvalg. Mange kjenner på
at deres arbeid som foreldre,
datter/sønn, og trofast, lyttende venn
ikke blir verdsatt, eller sett på som
bidrag i denne kirkelige sammenheng.
Det kan nok være slik også innefor
vår Kirke. Ikke nødvendigvis fordi
prester, diakoner eller andre ikke ser
eller respekterer dette «usynlige» arbeidet, men snarere fordi vår effektivitetsog produksjonsrettete kultur har en
slik sterk innflytelse på vårt eget selvbilde. Mange eldre, uføre og også hjemmeværende mødre føler at de blir målt
(og måler gjerne seg selv) ut ifra en
skala som starter med: Byrde og i beste
fall ender med: Uviktig.

Av
Anne
Samuelsen

tivt involvert i menighetsarbeid. «Jeg
holder meg forløpig til de små oppgavene i hjem og lokalmiljø» sa jeg, med
det lille håpet at det skulle høres ut som
om jeg en eller annen gang skulle være
villig til å ta på meg store oppgaver. Jeg
ble kontant og ettertrykkelig korrigert.
«Det du gjør er store oppgaver.» Med et
smil og et håndrykk ble jeg overlatt til
Jesus i tabernaklet slik at Han kunne
kaste lys over disse ordene.
Takknemlig
Nå ser jeg hvor takknemlig jeg er over å
få tilhøre en Kirke som tydelig og klart
forkynner Kirken som Kristi mystiske
legeme. Kirken er ikke en organisasjon
av venner og vel forlikte som møtes til
oppbyggelige sammenkomster og organiserer Gud ut i verden.
«Kirken er det folk som Gud samler i
hele verden. Den eksisterer… fremfor alt
i eukaristien. Den lever av Kristi ord og
legeme, og blir slik selv Kristi legeme.»
(Kat. Kirkes katekisme 752)
Med andre ord: Jeg er del av Guds utvalgte folk. Jeg har en plass som ikke er
likegyldig i den store sammenhengen.
Jeg har en oppgave, og forhåpentligvis
vet jeg noe om hva det er. De personer
som kan være aktive og delta i
menighetsarbeidet trenger gjerne ikke
spørre seg selv om dette, men for den
som er, eller blir passiv, usynlig og
hjelpetrengende, kan det ofte oppleves

Store oppgaver
Det er ikke lenge siden jeg selv, til en
søster på Marias Minde, unnskyldte
meg over at jeg ikke kunne være så ak8
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St. Olavs Meditasjonssenter
St. Olavs Senter er åpent for enhver som søker stillhet, bønn og meditasjon.
Huset har en vakker beliggenhet med utsikt over Vangsvatnet og fjellene
omkring.
I St. Olavs kapell er det messe hver dag, og det er anledning til å delta i tidebønnene med søstrene. Det er også anledning til tilbedelse av alterets sakrament.
Senteret ledes av tre St. Franciskus-søstre. De er disponible for samtaler
og veiledning. Det er en katolsk prest på stedet, og en kan også avtale tid til
samtaler med ham. Adresse: Finnesvegen 57, 5700 Voss. Tlf. 56 51 25 10

som vanskelig å se sin funksjon på legemet. Mor Teresa belyser dette på følgende måte:
«I Minneapolis møtte jeg en kvinne i
rullestol som led av cerebral parese med
sammenhengende
krampetrekninger.
Hun spurte meg hva mennesker som

henne kunne gjøre for andre. Jeg sa til
henne: Det er du som kan gjøre mest. Du
kan gjøre mer enn noen av oss fordi din
lidelse er forenet med Kristi lidelse på
Korset og det bringer styrke til oss alle.
Der er en enorm styrke som vokser i verden gjennom denne kontinuerlige kom9
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munikasjonen, det å be sammen, lide
sammen og å arbeide sammen.»
(Mor Teresa: The joy in loving s.51. )

som er knyttet til en seng eller en rullstol kan utenfra se ut til å leve en mer
passiv tilværelse.
Men når søster Mary snakker med
meg, ser jeg at det selvfølgelig ikke er
slik. Hun forteller at når hun møter en
syk søster eller andre eldre eller uføre i
menigheten, så ber hun henne om å be
for seg. Hennes liv og virksomhet avhenger av, og hviler på, disse forbønnene. Søstrenes bønner begrenser seg
ikke kun til kommunitetens indre liv,
men er for hele Kirken og dem som
måtte finne veien dit for å søke forbønn.
Bønnen er blodomløpet i Kristi legeme. Dette innså også Mor Teresa, og
hun opprettet derfor formaliserte forbindelser mellom aktive søstre og bønnestøtter.
«Der finnes syke og uføre mennesker
som ikke kan ta del i arbeidet. De adopterer en Søster eller Bror som involverer
sin syke medarbeider fullt og helt i hva
hun gjør. De to blir som en person og de
kaller hverandre sitt andre selv. Jeg har
et annet selv i Belgia og da jeg var der
sist sa hun til meg : Jeg er sikker på at
du skal ha det vanskelig med all gåingen, arbeidet og snakkingen. Jeg vet det
fra smerten i ryggraden min.” Det var
rett før hennes syttende operasjon. Hver
gang jeg har spesielle oppgaver som må
gjøres, er det hun som står bak meg og
gir meg all den styrke og mot som jeg
trenger.» (ibid. s. 52.)

En oppgave å lide
Å lide er altså ifølge Mor Teresa en
uvurderlig oppgave betrodd oss og kanskje enda mer kraftfull enn både arbeid
og bønn. Dette er ord av stor betydning,
men som vi dessverre alt for sjelden
hører. Ikke bare på grunn av våre kulturelle føringer, men også fordi dette er
så vanskelig å kommunisere til en som
lider. I enkelte tilfeller ville det kunne
oppfattes som spott, simpelthen fordi
det ligger i vår menneskelige natur å
søke lindring, lykke og det gode. Lidelse
er, og forblir vondt og uønsket, uansett
hvordan man ser på det. Men vi må,
eller kan, aldri glemme at vi har en Gud
som valgte lidelse og svakhet for å
forene menneske med seg, ikke bare i et
evighetsperspektiv men også her og nå.
Den syke og hjelpetrengende kan,
innkapslet i Guds store nåde, være intimt forbundet med Kristus på korset.
Derfor kan Paulus skrive at «…det er
snarere slik, at de lemmer som synes de
svakeste, er de mest nødvendige.» (Kor
12.22) Alle lemmer og organer, også de
mest usynlige, som for eksempel hjerte!
og de minste blodårer, er som vi alle
vet, av avgjørende betydning.
Søstrenes bønner
På Marias Minde virker og bor 18
søstre. De har levd et liv i tjeneste for
sine medmennesker og slik også vært
med på å bygge den Katolske kirke i
Norge. Mange av søstrene er som pensjonister fortsatt aktive i arbeid for
hverandre, Kirke og samfunn, mens de

Takk
Jeg takker Gud for at jeg tilhører
Kirken som gir meg et slikt
budskap…særlig når lider, er avhengig
av hjelp fra andre, eller når jeg synes
jeg ikke strekker til. Jeg takker Jesus
10
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LIVETS GANG
Dåp
Frank Rafael Morris Kjørlaug
Stella Voit Andreasen
John Henrik Neergaard
Karen Maja Bjørkhaug
Teo Tomczuk
Leah Nicole Sunnarvik
Oscar Konrad Kienitz
Laura Maja Sierakowska
Madts Emil Bærøy Gullaksen
Selma Acevedo
Hammersland
Maja Kuschniers
Sirja Reszler Tubez
Adrian Flavius Antony
Atriena Steak Ranjit
Thomas Francisco
Marsano-Machuca
Carolina Eliassen Serrano
Andraes Filipe
Eliassen-Fawcett
Maximus Marius
Eliassen-Fawcett
Fredrik Sebastian Buck
Matthias Konrad Melly
Wilhelm Estaloza Moberg
Leonardo Gjerde

Melina Olea Oba-Herland
Akchaya Reji Prabaharan
Andrea Del Carmen
Jacobsen
Karina Natahalie Bjørnsund
Joe Mario Deenshan Joseph
Philip Viet Lam
Katharina Maria Sunniva
Aafløy
Amund Max Brekke
Gunnar Thomas Mc Cann
Vitoria Queiroz
Heiberg Andersen
Daniela Maria Pequeno
Andreas Limeira Northun
Martine Muir
Vigsel
Geir Svarstad og
Ester Viviana Morales
Miguel Aagesen Sanchez
og Marit Ranveig Kråkenes
Andrzej Narozanski og
Magdalena Sobierajska
Mathyavan Jesuthasan
og Anatanita Selestin
Geir Johannessen og

Noemi Calzado Callejo
Egil Høviskeland og
Jean Benito Oralde
Torbjørn William og
Maria Rosabelle Mejia
Frode Gjerstad og
Maria Liv Folloso
Jardar Nesse og
Katharina Fenc
Kjetil Kvammen Stigen og
Nina Elisabeth Grepne
Melake Gebremichael og
Helen Eyob Hagos
Henok Berake og
Seble Gebremichael
Opptatt i kirken
Jan Eirik Boge
Elizabeth Melly
Martin Melly
Maria Elizabeth Melly
RIP
Thordis Elise Westrheim
Irene Schult

på den universelle Kirkens alter.
Vår Frue kirke på Marias Minde står
til disposisjon for alle som måtte ønske
det. På hverdagene er det Messe kl 11.30,
og i helgene kl. 10.00 Det bees også rosenkrans kl 18.00 alle hverdager unntatt
torsdag, da er det sakramentstilbedelse.
Skulle døren til kirken være låst, kan
man ringe på klokken ved hovedinngangen.

for at Han gikk gjennom denne dype
lidelse det var for Gud å bli menneske.
Ikke bare for hans pinefulle død, men
for at han tok på seg alle de fysiske,
psykiske og åndelige smerter som et
menneskeliv fører med seg. All vår
smerte, våre avgrunnsdype sukk og
manglende evne til bønn kan han, om vi
ber ham om det, løfte opp som Kirkens
vakreste offergave i sitt legeme og blod
11
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Messe- og gudstjenestetider i St. Paul kirke
Søndag:

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Lørdag:

kl. 09.00; kl. 11.00 (høymesse); kl. 18.00 (engelsk);
kl. 13.00 (unntatt i sommerferien)
1. søndag i måneden: Barnemesse
2. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
3. søndag i måneden: Messe på spansk, kl.15.00 Messe på polsk
4. søndag i måneden: Messe på tamil
kl. 11.00: Messe
kl. 19.00: Messe på tamil/norsk
kl. 18.00: Rosenkrans og tilbedelse. (Unntatt juli og august)
kl. 19.00: Messe
kl. 19.00: Messe på vietnamesisk
kl. 19.00: Messe
kl. 10.20: Messe m/ St. Paul skole (unntatt skoleferien)
kl. 19.00: Messe. Ca. kl. 19.40: Sakramentsandakt.
Anledning til skrifte. (Unntatt juli og august)
kl. 18.00: Messe (søndagens messe)
(3. lørdag i måneden filippinsk messe kl. 18.00,
2. lørdag i måneden vietnamesisk messe kl. 15.00)

BARNEMESSER
1. søndag i måneden kl. 13.00 er kortere messer med barnevennlige
sanger og en kort preken. Menighetens barnekor deltar også
og oftest alle førstekommunionsbarna.
ROSENKRANSBØNN i oktober og mai på fredager kl. 18.30, dessuten på tirsdager kl. 18.00 hele året unntatt i sommerferien.
KORSVEI– andakt i fastetiden på fredager kl. 18.30.
ÅPEN KIRKE
Kirken er åpen (sidedøren fra kirketunet/skoleplassen) i skoletiden,
dvs. hverdager mellom ca. kl. 09.00 – 15.00.
MARIAS MINDE, Nylandsveien 31, 5038 Bergen
Søndag og lørdag: kl. 10.00
Mandag t.o.m. fredag: kl. 11.30
ST. OLAV SENTER, Finne, 5700 Voss: tlf. 56 51 25 10
Messetider: Søn. 11.00, man. 8.00, tir 18.00, ons, tor, fre 8.00, lør 18.00

12
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SOGN OG FJORDANE
Hver 3. søndag i måneden er det messe i Førde kl. 13.00 (Førde Bedehus) og i
Florø Kirke kl. 17.00. Annenhver måned er det på den 3. lørdagen messe i Loen
kirke kl. 14.00 og i Eid kirke kl. 17.00. Vi sender brev med beskjed om når det er
messe på de forskjellige steder i Sogn og Fjordane – se også kalenderen i
Menighetsbladet og annonser i stedlige aviser.
KONTAKTPERSONER
Florø: Johann Augustine, Florø, tlf. 57 74 00 68
Førde: Audun Solend, tlf. 91 88 0351
Nordfjordeid: Zenaida Osmundsvåg, Nordfjordeid, tlf. 57 86 10 50
Stryn: Josef Brunca: Mobiltlf.: 90944987.
Voss: Fransiskussøstrene, tlf. 56 51 25 10
SKRIFTEMÅL
Det er anledning til skriftemål i kirken alle fredager under sakramentstilbedelsen (ca. 1940-2020) og lørdager fra ca. en halv time før aftenmessen, søndag ca.
kl. 10.00-10.45 og en halv time før den engelske messen. Presten er i skriftestolen i
kirken eller i sakristiet. Skriftesamtaler på prestens kontor avtales med presten.
MESSEINTENSJONER
Hver søndag i høymessen ber presten for menigheten og minnes alle våre avdøde.
Allesjelers dag og nyttårsaften blir det også frembåret messer for de avdøde i
menigheten. Vil man ha lest en messe for et bestemt formål (intensjon), kan en
legge en gave (stipend) på ca. kr. 50,- i en konvolutt og skrive intensjonen utenpå.
En kan gi den til presten i sakristiet før messen, legge den i kollektkurven eller
sende den til sognekontoret.
ADRESSER, TELEFONNUMMER OG KONTORTIDER
Menighetens og Prestegårdens adresse: Nygårdsgaten 3 , 5015 Bergen
Tlf. 55 21 59 50; Fax: 55 21 59 51. E-post: Bergen@katolsk.no
Sparebanken Vest: 3624.07.60031
Sognekontoret i Nygårdsgaten 3 er betjent:mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00.
Menighetssekretær: Hildegard Misje
Utenom kontortiden er menighetens telefon viderekoblet til vakthavende prest.
Det er av og til nødvendig med en telefonsvarer som gir beskjed om hvor/når vakthavende er å treffe.
Sogneprest Alois Arnstein Brodersen Can. Reg., tlf. 55 30 80 21 (Parkveien),
mobiltlf. 48 27 72 82, e-post: alois.brodersen@stpaul.no
Kapellan Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg., tlf. 55 30 80 22 (Parkveien),
mobiltlf. 97605327; e-post: Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.no
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Kapellan Jagath Premanath Gunapala OMI, tlf. 55 21 59 68, mobil. 41 46 87 40
e-post: jagath.p.gunapala@katolsk.no
Diakon Gunnar Wicklund-Hansen, Tlf. 55 21 59 55 (k) 55 96 13 24 (p).
e-post: gunnar.wicklund.hansen@katolsk.no
Diakon Henrik von Achen, tlf. 55 58 31 20 (k) 55 16 27 38 (p)
e-post: henrik.achen@bmu.uib.no
Vaktmester for St. Paul menighet er Paul Nguyen, mobiltlf. 90 98 20 92.
UTENLANDSKE SJELESØRGERE
Filipinere: Stiftskapellan P. Melgabar Enero, mobiltlf. 99 38 98 13
Kroater: Biskopsvikar P. Berislav Grgic, tlf. 23 21 95 70, mob. 99 15 40 22
Polsk prest: P. Xawery Skrobis OFM. tlf.: OKB 23219500,
eller via p. Frans Szajer OFM, tlf.: 23219571.
Spansktalende: P. Marcelo Jofré, tlf.: 23219574, mobiltlf.: 94214342
Tamilsk prest: P. Jagath Premanath Gunapala OMI
Vietnamesisk prest: P. Dang Quang Tien (tlf.: 23219513, mobil (fra 2007) 99098456)
MENIGHETSRÅDET
Menighetsrådet er uttrykk for legfolkets kirkelige medansvar. Oppgavene er
blant annet å samarbeide aktivt med prestene og diakonene i alt som fremmer katolsk menighetsliv, ha medansvar for liturgi, katekese og pastorale og praktiske
oppgaver i sognet. Det skal virke for økt deltagelse i menighetens liv. Menighetsrådet har sammen med sognepresten ansvar for den økonomiske drift og forvaltningen av eiendommene som står under menighetens administrasjon.
Etter valget 14/11 (men før konstitueringen) ser menighetsrådet slik ut:
Svein Larsen, leder
Eugene Sebastian,
Romina Salazar
Ståle Kristiansen
Virginia Capatai
Vararepresentanter:
Aud Traran, Randi Brodersen, Birgith Kalve.
Ellen Berle er menighetens representant i bispedømmets pastoralråd.
Andreas Christiansen er vararepresentant.
I desember 2006 skal det være nytt valg til menighetsrådet.
DÅPENS SAKRAMENT
I Den katolske kirke blir de fleste døpt som barn. Foreldre og faddere lover å oppdra barnet i Den katolske kirkes tro. Barnets nye identitet som Guds barn understrekes gjerne ved at det får et navn som tidligere er båret av en helgen. Foreldrene kan velge én eller flere faddere som selv er døpte kristne. Minst én av fadderne skal være katolikk.
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Er den nyfødte i livsfare, kan enhver foreta «nøddåp» med vann og med ordene:
NN, jeg døper deg i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. I vår menighet døper vi til avtalte tider, som oftest på lørdager. Katolikker som bor langt fra
kirken, kan avtale med presten om å få deres barn døpt på bostedet. Foreldrene
kan avtale tidspunktet med en av prestene eller diakonene, og forberede dåpen
med ham. Det fylles ut en dåpsmelding som fås på menighetskontoret,eller som
kan bli tilsendt. Dåpen er i prinsippet gratis, men foreldre/ faddere blir bedt om å
gi et bidrag på ca. 250,- kr for å dekke utgiftene menigheten har i forbindelse med
denne gudstjenesten. Gaven kan legges i en konvolutt m/ påskrift «til kirken»
som gis til presten/diakonen.
NATTVERD
Nattverden eller Eukaristien er det mest sentrale sakrament i den katolske kirke.
«Gjør dette til minne om meg», ba Jesus apostlene sine ved det siste måltid,
kvelden før han ble korsfestet. Hver søndag – Herrens dag – pleier katolske
kristne å samles i kirken for å minnes Jesus Kristi liv, hans død og hans oppstandelse. Det er i nattverdens sakrament Jesus gir seg selv til oss. Ved å spise
Kristi legeme (nattverdsbrødet) blir vi sterkere knyttet til Kristus og hans legeme
(Kirken). Det er derfor Den katolske kirke fremdeles ikke har interkommunion
eller et åpent nattverdsbord for ikke-katolske kristne. De som forbereder seg på å
bli katolikker eller andre som ikke er katolikker, kan gå frem til alteret sammen
med de andre ved kommunionen. De holder høyre hånd på venstre skulder for å
vise at de ønsker å motta velsignelse.
BOTENS SAKRAMENT
Botens- og forsoningens sakrament inneholder alltid et skriftemål. Det er Gud,
vår barmhjertige Far som gir oss – gjennom sin Kirkes tjeneste – tilgivelse og forsoning når vi angrer våre synder. I alle katolske kirker finner du skriftestoler.
Skriftemålet, og særlig en skriftesamtale, er ikke nødvendigvis knyttet til en
skriftestol. Den kan foregå for eksempel i sakristiet (som er å anbefale for de
tunghørte), på prestens kontor eller andre steder i kirken enn i skriftestolen.
Skriftestolen i våre kirker minner oss om at det å tilgi synder er en av Kirkens
viktigste oppgaver, som Jesus betrodde disiplene første gang han viste seg for
dem etter oppstandelsen: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg,
sender jeg dere». Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta den Hellige
Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt» (Joh 20,21ff).
KONFIRMASJON
Konfirmasjonen (Fermingens sakrament) meddeles normalt her i landet av biskopen til ungdom i 15 – 16 års alderen, dvs. 10. klasse. Ved konfirmasjonen
bekrefter Gud hva han gav i dåpen, og fornyer sitt kall til konfirmanten, som nå
selv kan svare «ja» til Gud og til å være aktiv i kirken. I vår menighet meddeler
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biskopen fermingens sakrament på Kristi Himmelfartsdag. Fermingens sakrament meddeles også i seremonien når en voksen tas opp i Den katolske kirke. De
som skal konfirmeres melder seg til undervisning når de begynner i 9. klasse. Undervisningen finner vanligvis sted én lørdag i måneden frem til konfirmasjonen.
EKTEVIELSE
Ekteskapet feires i vår kirke som et sakrament, hvor ektefellene lover hverandre
Guds trofasthet og kjærlighet. Det er ektefellene selv som meddeler hverandre
sakramentet. Presten/diakonen stadfester og velsigner ekteskapet. I Norge er en
kirkelig vielse gyldig for staten, idet menighetsprestene og diakonene også er
vigselsmenn for Den norske stat.
Katolikker som vil inngå ekteskap, må kontakte en av prestene eller diakonene i god tid før bryllupet. Sammen med ham og sognekontoret fastsettes
dato og tidspunkt for vielsen. Presten eller diakonen har flere samtaler med
brudeparet for ekteskapsprøving og forberedelse av vielsen. Paret må også kontakte Folkeregisteret for den statlige prøving av ekteskapsvilkårene.
Brudefolkene må ha med:
— Dåpsattest (katolikker må skaffe seg en dåpsattest som ikke er eldre enn seks
måneder, utskrevet fra den menighet hvor de ble døpt).
— Sivilstandshistorikk som fåes på Folkeregisteret.
— Utenlandske statsborgere må ha en ekteskapsattest fra hjemlandets
myndigheter
— Om man er gift borgerlig og ønsker å gjøre ekteskapet til et gyldig sakramentalt ekteskap innenfor Den katolske kirke,må en fremlegge en borgerlig
vielsesattest.
Ved ekteskap mellom en katolikk og en ikke-katolikk, ønsker Kirken å sikre
at den katolske part skal ha frihet til å leve sin tro og oppdra eventuelle barn som
katolske kristne. Før ekteskapet inngås, erklærer katolikken at han/hun vil gjøre
sitt beste for å oppdra barna i den katolske tro. Den ikke-katolske part erklærer
at han /hun er gjort kjent med dette løftet, og respekterer det.
Brudeparet må erklære overfor presten, at:
— de gifter seg med hverandre frivillig og uten tvang
— at de vil være gift med hverandre livet ut
— at de vil ta imot barn som Gud vil gi dem, – og oppdra disse i Kristi ånd.
— at de har forstått at et katolsk ekteskap er livsvarig, og at Den katolske kirke
ikke godkjenner at et ekteskapsbånd blir brutt. Under brudevielsen gjentar de
denne erklæringen før de gir hverandre løftene om troskap.

16

St. Paul menighetsblad • Nr. 3 • september 2006

Dispensasjon må innhentes
— fra sognepresten for å inngå ekteskap med en ikke-katolsk døpt kristen
(mixta religionis).
— fra biskopen gjennom presten for å inngå ekteskap med en udøpt
(disparitas cultus).
— fra biskopen gjennom presten for å inngå ekteskap i nærvær av annen enn en
katolsk prest eller diakon, f.eks. for en luthersk prest (forma canonica).
Kirken kan ikke stadfeste et ekteskap hvor en av partene er fraskilt, med min
dre det første ekteskapet er annullert (erklært ugyldig) av en kirkelig domstol.
Brudeparet må betale organist (800,- kr.) og pynting (1000,-) og blir bedt om å
gi et bidrag på ca. kr. 350,- for å dekke andre utgifter menigheten har i forbindelse
med vielsen.
Katolikker som ønsker å få klarlagt om deres ekteskap var gyldig inngått, kan
henvende seg til Tribunalet, Akersveien 5, 0177 Oslo, tlf. 23 21 95 12.
SYKESALVING
Ved sykesalvingens sakrament viser Gud gjennom Kirkens salving sin omsorg og
støtte til syke og eldre mennesker. Det er først og fremst et helbredelsessakrament. I den siste livsfasen får de troende et sakrament som lindrer og styrker
dem til å kunne ta avskjed med denne verden.
De som ønsker å motta sykesalvingen – eller deres pårørende, bes kontakte
presten eller sognekontoret, tlf. 55 21 59 50. Disse telefonnumrene kan gjerne gis
til vakten på sykehuset eller sykehjemmet, med beskjed om å varsle presten hvis
nødvendig.
SYKEKOMMUNION
Enhver som ikke kan komme til nattverd i kirken grunnet sykdom, alderdom
eller lignende, kan få motta Den hellige kommunion hjemme hos seg, på aldershjem eller sykehus.
Kontakt en av prestene eller diakonene på tlf. 55 21 59 50. Sykekommunion kan
også bli brakt hjem av et katolsk familiemedlem eller en annen katolikk. Snakk
med sognepresten.
PRESTE- OG ORDENSKALL
Siden vi nå har nevnt alle sakramenter utenom ordinasjons-sakramentet, nevner
vi noen henvendelsesmuligheter til dere som går med tanken om å bli prest, diakon eller ordenssøster/ ordensbror. Kirken trenger dere! Det mest naturlige er
at du snakker om ditt kall med din åndelig veileder. Dessuten skal du vite at vår
menighet ber for preste-, diakon-, og ordenskall, både for dem som forbereder seg
og for dem som allerede er i tjeneste.
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BEGRAVELSE – REKVIEMMESSE
Når det er et dødsfall i familien, kan en kontakte en av prestene. De vil gjerne
komme og be sammen med de pårørende for den avdøde. Med presten kan man
kan avtale tidspunktet for en rekviemmesse i kirken og for begravelsen, men
også f.eks. for en båreandakt i kapellet på sykehuset før selve begravelsen eller
kremasjonen. Det er også anledning til å ha en rekviemmesse i kirken kvelden
før selve begravelsen eller bisettelsen.
Tidspunktet for en rekviemmesse eller andakt på kapellet må fastsettes i samråd med presten og begravelsesbyrået.
Gravsted. St. Paul menighet har ingen egen gravplass. Hvis familien ikke har
eget gravsted, bruker en den kirkegården som ligger nærmest den avdødes tidligere bosted.
SKATTEFRADRAG FOR GAVER TIL KIRKEN
St. Paul menighet har i noen år hatt en ordning med avtalegiro for gaver til kirken. I 2001 kom det en ny lov som gir adgang til skattefradrag for gaver til Kirken. Betingelsene er at gaven må være minimum kr. 500, og det maksimale fradragsbeløpet har de siste årene vært kr. 6000 i året.
Myndighetene krever at ordningen må administreres fra Oslo Katolske Bispedømme for hele landet samlet, og bispedømmet har opprettet en egen konto i Sparebanken Pluss for dette formål; kontonr. 3000 15 11110.
Fyll ut det vedlagte skjemaet for avtalegiro. Dersom du ønsker fradrag på skatten, må du også føre på personnummeret. NB Skattefrie gaver kan gis ved betaling både med avtalegiro eller ved bruk av ordinær giro – til konto 3000 15 11110,
betingelsene er at man har registrert seg.
For ytterligere informasjon, kontakt bispedømmet på tlf. 23 21 95 00 eller
send e-post til: Avtalegiro@katolsk.no
FORBEREDELSE TIL FØRSTEKOMMUNION
Forberedelsen til førstekommunion i St. Paul menighet foregår i løpet av tredje
skoleår. Et invitasjonsbrev blir sendt til alle barn som skal begynne i 3. klasse før
skolestart og undervisningen begynner helt i starten av september. Dersom barnet ikke får noe invitasjonsbrev, kan det være at det ikke er registrert i menighetsregister, eller at vi har feil adresse på familien. Ta i så fall kontakt med menighetskontoret. Vanligvis er det undervisning hver fjerde lørdag fra kl 11.00 –
15.00. På disse lørdagene begynner vi med messe i kirken kl. 11.00. Barna tar med
seg mat og drikke til spisepausen og pennal til undervisningen. Det hører også
med til undervisningsopplegget at barna deltar på barnemessene, som er kl. 13.00
hver første søndag i måneden.
Selve førstekommunionen blir feiret siste helg i april hvert år; halvparten av
barna lørdag kl 13.00 og resten søndag kl 13.00.
Kontaktperson: Bente Braza, mobiltlf.: 943 50 199
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For barn som bor langt fra kirken vil vi prøve å finne et egnet opplegg. Foreldre
bes kontakte sognepresten eller Bente Braza. Foreldrene blir bedt om et bidrag på
kr. 250,- til utgifter, som betales ved innskrivningen.
OPPFØLGNINGSGRUPPEN
For barna som har gått til førstekommunion, er det en katekesegruppe for 4. –6.
klassetrinn. Oppfølgingsgruppen møtes en lørdag i måneden fra kl 11.00 – 15.00.
Det er den samme lørdagen som førstekommunionsbarna har undervisning.
Kontaktperson: Sr. Presanta Mol, tlf.: 55215970.
FOR 7. OG 8. KLASSINGER har vi planer om å starte opp en egen gruppe. Leder vil være: Romina Salazar, mobiltlf.: 92417820.
KONFIRMASJONSFORBEREDELSE
9. klassinger som ikke går på St. Paul skole får i august en skriftlig innbydelse til et orienteringsmøte sammen med foreldre. Undervisningen foregår en
lørdag per måned på St. Paul skole fra kl. 11.00 til 15.00.
Kontaktperson: Ewa Bivand, mobiltlf.: 416 63 848; e-post: ewa.bivand@c2i.net
9. klassinger som går på St. Paul skole får undervisning etter skoletid. I skoleåret 2006/2007 vil det være onsdager fra kl. 13.15 til 14.00.
Kontakt menighetskontoret, tlf.: 55215950. Dersom du ikke får brev, kan det
være at du ikke er registrert i menighetsregisteret, eller at vi har feil adresse på
familien. Ta i så fall kontakt med menighetskontoret.
Foreldrene blir bedt om et bidrag på kr. 300,- til undervisningsmateriell og andre utgifter, som betales ved innskrivningen.
10. KLASSINGER
Konfirmantundervisningen går over to år i vårt bispedømme, derfor fortsetter
undervisningen av de unge i 10. klasse så snart skolen starter. De unge vil motta
brev med informasjon om når gruppene skal starte opp. Kontaktperson for de
som ikke går på St. Paul skole: Pål Augland, mobiltlf.: 473 93 176; e-post: p-aug@online.no. De som er elever ved St. Paul skole kan kontakte menighetskontoret, tlf.:
55 21 59 50. Konfirmantene blir også det andre året bedt om et bidrag på kr. 300,til undervisningsmateriell og andre utgifter.
Norske Unge Katolikker arrangerer en påskeleir på Mariaholm hvert år for
konfirmanter fra hele landet. Kontakt NUK, Akersveien 16, 0177 Oslo eller snakk
med din konfirmantleder.
FERMING
Biskopen meddeler vanligvis Fermingens sakrament hvert år på Kristi Himmelfartsdag. I 2007 blir fermingen søndag den 20. mai kl. 13.00 fordi Kristi Himmelfartsdag faller på den 17. mai. De siste årene har vi leid Johanneskirken til denne
messen, siden vår egen kirke ikke er stor nok.
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NICOLINE ÅPEN BARNEHAGE
Åpen tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Barnehagen holder til i Pauline,
skolefritidsordningens lokaler. Adresse: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen. Tlf. 55 21 59 50.
Leder for barnehagen er Anneline Mellin-Olsen mobiltlf.: 479 01 712.
Nicoline er åpen for barn fra noen måneder til seks år, og for voksne som har
ansvar for dem. Det er ingen påmeldingsplikt.
En åpen barnehage er:
* en annerledes barnehage, med tilbud både til barn og voksne.
* en barnehage hvor du må være tilstede sammen med barnet ditt.
* et sted hvor barn og voksne kan være tilstede i et stimulerende fellesskap.
* Nicoline er St. Paul menighets barnehage, og har et kristent livssyn som
bygger på Den romersk-katolske kirkes lære.
* Barnehagen er åpen for alle.
Vi er avhengige av:
— at alle tar ansvar for å skape et godt miljø.
— at alle tar et tak og hjelper til med aktiviteter, rydding og kjøkkentjeneste.
— at alle tar et ansvar for egne barn, og også har et øye for å hjelpe de andre
barna.
— at alle bruker innesko og har med mat til seg selv og barnet (kaffe, te og saft
vil kunne kjøpes for kr. 5)
— at alle betaler kr. 20,- pr. gang pr. familie.
KATOLSK LITTERATUR
Legfransiskanerne selger bøker og annet under kirkekaffen på søndager.
Sta. Sunniva Boklade, Marken 18, 5017Bergen, formidler bøker med hovedvekt
på kristen spiritualitet og åndelig veiledning. Utvalget av litteratur reflekterer en
bred økumenisk profil – med utgivelser fra norske og utenlandske forlag. Du vil
finne et bredt utvalg av ikoner i ulike prisklasser og andre gaver som kan passe
til dåp, konfirmasjon og bryllup. Vi har også kirkemusikk på CD.
Telefon / faks: 55 32 93 40
ST. PAUL SKOLE, Christiesgate 16, 5015 Bergen, Tlf. 55 21 59 00, faks: 55 21 59 01.
Internett: www.stpaul.no. E-post: skolen@stpaul.no. Rektor: Gjermund Høgh.
Skolen er en barne- og ungdomsskole, 1. – 10. klasse, med en klasse på hvert trinn
i barneskolen og to klasser på hvert trinn i ungdomsskolen. Skolen har skolefritidsordning (Pauline) for elevene i 1. – 4. klasse. Skolen er først og fremst for katolske barn i St. Paul menighet. Søknadsfristen er 15. november hvert år for elevplass i 1. og 8. klasse fra høsten året etter. Barn som er inntil 6 måneder for unge
til å begynne på skolen, kan søke om fremskutt skolestart, men dette krever i tilfelle anbefaling fra skolepsykologogisk tjeneste. Vi har en klasse på hvert trinn
på barnetrinnet, klassene har 26 elever. Ved overgangen til ungdomstrinnet deles
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7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser. Vi tilbyr plass til 26 nye
elever fra 8. klasse.
SKOLENS LOKALER
Alle avtaler om bruk og/eller leie av skolens lokaler må treffes med Jan Wilhelm
Werner som treffes på St. Paul skole (tlf. 55 21 59 00). Barn registrert i St. Paul menighet og søkere som alt har søsken på skolen blir prioritert ved opptak. Etter
hvert er det så mange søkere til skolen at vi ofte også har vansker å tilby plass til
de prioriterte søkerne.
Vi har langt flere søkere enn plasser og ventelister til alle klasser. Forutsetning
for å kunne bli prioritert er at søknadsfristen overholdes. Frist for å bli prioritert
til skolestart neste skoleår er 15. november.
Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, kan det ikke tas inn nye elever om
ikke det blir ledig plass ved at en annen slutter. Dette skjer ikke ofte, men da tilbys plassen straks til en av søkerne fra ventelisten. Elever som vurderer å få
plass ved skolen i løpet av skoletiden, må derfor snarest mulig registrere seg som
søker. Ta gjerne kontakt med skolen for nærmere opplysninger eller samtale.
Menighetens CARITAS
Ønsker du å engasjere deg? Menighetens Caritasgruppe er en del av det frivillige
arbeidet som finnes i menigheten. I dag har gruppen ansvar for å drive menighetens barnehage ”Nicoline”, samt å informere om og organisere foredrag om Caritas Norges prosjekter, koordinere kirkekaffesalg etter høymessene og følge opp
bruk av krypten under kirken.
Vi ønsker å komme i kontakt med personer som er interessert i følgende:
— Starte en gruppe med mål «å bli kjent med, gi informasjon om og å samle inn
penger til» et av Caritas Norges prosjekter. Se www.caritas.no for oversikt
over prosjekter.
— Være behjelpelig med kirkeskyss for personer som ikke har mulighet til å
dra til kirken på søndager, og særlig i de større høytider.
— Kunne hjelpe pensjonistgruppen i menigheten når de har behov for det.
— Har ideer og bidrag som kan være til hjelp i det diakonale arbeid.
Kontakt: Kenneth Brophy, mobiltlf.: 97152161 eller menighetskontoret.
KIRKEKAFFE OG MANDAGSTREFF
Søndager er alle hjertelig velkomne til kirkekaffe etter høymessen fra kl. 12.00 til
kl. 13.00, i krypten. Koordinator: Bente Braza, tlf. 55 58 49 20 (arb.);
mobiltlf. 94 35 01 99.
Ansvarlige er de forskjellige gruppene i menigheten. Hver mandag er det også
kirkekaffe i krypten etter messen kl. 11.00. Det er en enkel servering og alle er
hjertelig velkommen ! Ansvarlig: St. Paul pensjonistgruppe.
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BARNE- OG UNGDOMSARBEID
Bergen Unge katolikker
Stefan Bivand (leder), mobiltlf. 979 53 968
St. Paul Katolske Barnegruppe
(Barnekoret) Leder Sunniva Kristiansen, tlf. 55 31 08 13
St. Stefanus Ministantlag
Trung Minh Tran (leder), tlf. 4800 3336. Loc Do Vu mobiltlf. 9932 9929.
Bergen katolske studentgruppe/Unge Voksne katolikker:
Kontaktperson: Dom Lukas Lorf-Wollesen (mobil.: 97605327;
e-post: lukas.lorf-wollesen@katolsk.no)
Vietnamesisk katekesegruppe
Do Chau-Son (leder), tlf. 55 92 02 86, mobiltlf. 95 70 38 14
Tamilsk gruppe
Mary Annes Anton Rajeswaran (leder), tlf. 55 15 02 21.
Norges Unge Katolikker (NUK)
Akersveien 16A, 0177 Oslo, tlf. 23 21 95 40

KOR OG LITURGISKE GRUPPER
KANTOR /ORGANIST:
André Møllerhaug, mobiltlf. 951 19 741, e-post: andre.mollerhaug@katolsk.no
ST. PAUL MENIGHETS KIRKEKOR:
Leder: Kantor André Møllerhaug.
CECILIAKORET
Kontakt: Paul Nguyen, mobiltlf.: 909 82 092.
ENGELSK KOR:
Leder: Froyla Cataylo, tlf. 55 20 30 98; mobiltlf.: 473 48 726
FILIPPINSK KOR:
Leder: Rodrigo Espiritu, tlf. 55 16 28 21
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TAMILSK KOR:
Leder: p. Jagath Premanath Gunapala OMI, tlf. 55 21 59 68
Assistenter: Julius Antonipillai, tlf. 55 16 13 01 Robert Joseph, tlf. 55 93 76 77
ST. PAUL KATOLSKE BARNEGRUPPE
(Barnekoret) Leder Sunniva Kristiansen, tlf. 55 31 08 13
ST. STEFANUS MINISTRANTLAG
Trung Minh Tran (leder), tlf. 4800 3336. Loc Do Vu mobiltlf. 9932 9929.

NASJONALE GRUPPER:
FILIPPINSK KIRKEGRUPPE:
Virginia Capati, tlf. 55 28 79 53, mobiltlf. 9716 1309
LATINAMERIKANSK KIRKEGRUPPE, COMMUNIDAD SAN JOSÉ
Kontaktpersoner: Rosa Quijada, tlf.: 55 32 66 46.
Saul Garces, tlf.: 93 91 25 52.
POLSK GRUPPE
Kontaktperson: Jolanta Grønsdal, tlf.: 55 53 16 15, mobil 95 23 72 34.
TAMILSK KIRKEGRUPPE:
Richmond Manuell, tlf. 55 51 00 63, Eugene Sebastian, tlf. 55 29 33 32
VIETNAMESISK KIRKEGRUPPE:
Thanh Do Chau, mobiltlf. 951 98 261, e-post: xung nguyen@hotmail.com
ANDRE GRUPPER I MENIGHETEN:
ST. PAULS PENSJONISTGRUPPE
Ledere: Gerd Albrektsen, tlf. 55 18 68 05 Edith H. Haugsøen, tlf. 55 34 08 19
LEGFRANSISKANERNE
Leder: Magdalena Sobierajska, mobil. 92 44 95 56
KARMELGRUPPEN i Bergen
Karmelgruppen er en gruppe som eksisterer i påvente av at det kan opprettes
en fraternitet i Karmels sekularorden.
Kontaktpersoner: Gro Inger Rasmussen, mobiltlf. 97 65 69 23.
Birgith Elisabeth Kalve, mobiltlf. 92 61 04 71
23

St. Paul menighetsblad • Nr. 3 • september 2006

BØNNEGRUPPER:
ROSENKRANSBØNN FOR SYKE,
HJELPEPERSONELL OG PÅRØRENDE PÅ HAUKELAND SYKEHUS
Et møte mellom to mennesker, en som hadde et alvorlig sykt familiemedlem og en
som opplevde seg som kallet til å be rosenkransen på Haukeland Sykehus – og
bønnegruppen var et faktum. Oppstarten var den 9. mars på dagen for Den hellige
Fransisca av Roma. Tilsynelatende en tilfeldighet, men en meget passende helgen
å ha som beskytter for en gruppe bestående av legfolk med spesiell omtanke for
de som lider. Som kjent var hun største delen av sitt liv mot hellighet en leg
kvinne med brennende og selvutslettende omsorg for sin familie og byens fattige
og syke.
Gruppen møtes kl 11.30 i kapellet på Haukeland sykehus i 3. etasje. Fordi enkelte
benytter seg av sin knapt tilmålte lunsjpause på Sykehuset, er det mange som
bare får med seg rosenkransbønnen, som gruppen alltid starter opp med. Som
meditasjon mellom mysteriene ligger litaniet for de syke, og spesielle intensjoner
blir tatt opp. I avslutningen er det rom til frie bønner og stillhet. Hvis det har
vært tilstedeværende som ikke kan norsk, har vi bedt på engelsk.
Fordi det i hele denne fasen av gruppens eksistens har vært slik en nær sammenheng mellom alvorlig sykdom og bønn, har gruppen fått erfare bønnens underfulle virkning både på pasienter og pårørende. For flere av deltagerne har dette ført
til en indre forpliktelse i forhold til gruppen. Det er derfor vi med glede vil spre
informasjon om gruppens eksistens til andre som ønsker å bidra, eller som i perioder som pasient eller pårørende trenger støtte fra dette fellesskapet. Alle er hjertelig velkommen.
Henvendelse:

Birgith Elisabeth Kalve, mobiltlf. 92 61 04 71
eller: Sharon Kalve, mobiltlf. 93 09 40 88

MØDRE I BØNN
Her er det en internasjonal bevegelse, Mothers in Prayer, som ligger bak. Mødre
kan komme sammen og be for sine barn. Mange steder i verden er det katolske
kristne som dominerer, men i Norge kan det være en mer økumenisk forsamling.
Det kan ofte gi verdifulle impulser.
En mindre gruppe av mødre forenes omkring et bord hvor det er et kors og en
bibel. Så legger vi navnene på barna i en kurv ved foten av korset, og overlater
dem i Jesu varetekt. Vi har sett mange svar på våre bønner.
Gruppen bestemmer selv hvilke bønneformer de vil gå inn for. Det kan dreie
seg om muntlig bønn, meditasjon, kanskje ledd av Rosenkransen. Men vi ber alltid om den Hellige Ånds veiledning ved valget av bønneformer. Litt bibellesning
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inngår naturlig i denne bønnetiden. Vanligvis møtes vi én gang i uken. Adressen
for den norske del av bevegelsen er:
Mothers Prayer Norge
Postboks 3006, Landås
5825 Bergen
Kontaktperson er: Anne Samuelsen, tlf. 55 20 38 17, mobiltlf. 48 12 50 46.
ØKONOMIEN OG BIDRAG TIL MENIGHETEN
Det er veldig viktig at menighetens medlemmer engasjerer seg i menighetens
drift og økonomi. Det koster mange penger å drive kirken vår og holde den ved
like. Likeså koster det penger å drive menighetsarbeidet. Særlig er det viktig å
utvide barne- og ungdomsarbeidet. Vi har kjøpt et hus i Førde som basis for større aktivitet i Sogn og Fjordane fylke, som er det eneste norske fylke uten katolsk
kirke eller menighet. I ikke altfor fjern fremtid vil vi også måtte se oss om etter
muligheter for ekspansjon også her i Bergen.
Kirken vår er altfor liten og vi må snart begynne å se oss om etter byggetomter
eller egnede hus, med tanke på en fremtidig deling av menigheten. Så har menigheten for tiden en gjeld på 2 millioner kr. for huset i Førde, som belaster menighetens økonomi med over 200.000 i året. Samtidig er det mitt og mange andres ønske
at vi satser mye penger på katekese og barne- og ungdomsarbeidet. Hvis vi vil ha
kirken vår og aktivitetene som menigheten driver, så må vi også ta ansvar for
menighetens økonomi. Jeg oppfordre alle menighetens medlemmer til å støtte
dyktig opp om både kollekten og kirkebidragsordningen slik at vi får sikret driften av vår menighet.
REGISTRERING I MENIGHETEN
Det er viktig å registrere seg i menigheten. Adresseforandring må meldes!
Det er viktig at katolikkene lar seg registrere i menigheten. Det skjer ikke automatisk når du flytter! Menigheten får et beløp pr. år fra kommunene for hvert registrert medlem. Utenom kommunene har vi ikke noen andre ytre inntektskilder.
Det at bispedømmet eller Vatikanet støtter menighetene økonomisk, er en
myte. Menigheten betaler selv kr. 41,- pr. medlem til Bispedømmets drift. Og vi
blir oppfordret at vi i den rike delen av verden gir til dem som har mye mindre.
Bispedømmet har for eksempel bestemt at kollekten noen søndager skal samles
inn til et bestemt formål som misjonen, Caritas, Afrika-misjonen, Det hellige
Land, Prestestudentene og Vatikanet. Vi ber våre katolikker og sympatisører om
økonomisk støtte til kirken. Biskopen
anmoder at den enkelte bidrar med ca. 1% av netto inntekt. Dette kan gjøres ved
at man, ut over det man legger i kollektkurven, overfører sitt bidrag til menighetens konti: 3624 07 60031, eller gir fullmakt for avtalegiro. Fullmaktskjema finner
du midt i dette bladet og du kan rive det ut.
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Søknadsfrist 15. november
for elevplass på St. Skole
Barn som er registrert i St. Paul
menighet eller som alt har søsken ved
skolen, blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at vi ikke
lengre kan garantere plass til alle som
er prioritert. Forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen, 15. november, overholdes.Bortsett fra ved
skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever om det blir
ledig plass ved en annen som slutter.
Det er viktig at alle som vurderer å la
sine barn begynne på St. Paul skole
snarest sender søknad om opptak. Skjema fås ved henvendelse eller Internett:
www.stpaul.no.

15. november 2006 = frist for søknad om
elevplass på St. Paul skole fra høsten
2007. Barn som er født i 2001 skal begynne i 1. klasse i august 2007.
Barn som er født før 01. april 2002 kan
søke om fremskutt skolestart. Dette
krever utredning og anbefaling fra
skolepsykolog. Foreldrene må i slike tilfeller snarest kontakte PPT-kontoret de
sogner til geografisk.
Vi har én klasse på hvert trinn i barneskolen, klassene har normalt 25 – 27
elever. Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper
som fordeles til to nye 8. klasser. Vi kan
derfor tilby plass til ytterligere 25 / 26
elever fra 8. klasse.

STATUEFONDET
er kommet opp i 121.000 kr.
Det skal bli satt opp statuer
av St. Paul og Sta. Sunniva i
de tomme nisjene på kirkens
forside.
Dette er et langsiktig prosjekt, for vi trenger antagelig
over 400 000 kr. for å få det realisert. Gaver til statuefondet
er velkomne og nødvendige
for at planene kan bli realisert.
Menighetens konto: Sparebanken Vest: 3624.07.60031 Gaver merkes: «Statuefondet».
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B–Postabonnement
Returadresse: ST. PAUL KIRKE
Nygårdsgaten 3, 5015 BERGEN
Ved flytting, husk å melde adresseforandring! Ettersendes ikke ved varig
adresseforandring, men sendes tilbake til avsender med opplysning om den nye adressen.

VIKTIGE
telefonNUMMER
Sognekontoret menighetssekretæren telefon 55 21 59 50
Sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen Can. Reg.
Telefon i Parkveien 55 30 80 21 • mobiltelefon 48 27 72 82
Pater Jagath Premanath Gunapala O.M.I.
Telefon 55 21 59 68 • mobil 41 46 87 40
Diakon Gunnar Wicklund-Hansen 55 21 59 55 • p. 55 96 13 24
Diakon Henrik von Achen arbeid 55 58 31 20 • privat 55 16 27 38
St. Paul skole telefon 55 21 59 00
Vaktmester Paul Nguyen tlf. 55 21 59 50 • mobiltelefon 90 98 2092
Søstrene Marias Minde telefon 55 55 99 60
Missionaries of Charity– Mor Teresa-søstrene– telefon 55 21 59 70
Søstrene Voss telefon 56 51 25 10

Sparebanken Vest: 3624.07.60031

