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være et bønnens hus.»
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N

ÅR DESEMBER KOMMER, begynner vi
feiringen av 150-årsjubileet for opprettelsen av St. Paul menighet. I desember
1857 ble nemlig pastor Christopher Holfeldt-Houen sendt til Bergen for å undersøke muligheten for å opprette en katolsk menighet der.
I Oslo (den gang Christiania) hadde det allerede siden
1843 vært en katolsk menighet hovedsakelig bestående av
utenlandske katolikker. Her hadde Holfeldt-Houen gjort
tjeneste noen år. Han gikk nå til fots over Filefjell og ankom Bergen i desember 1857. Her leide han to loftsrom i
et hus på Kalmargjerdet. Det ene rommet innredet han til
et provisorisk kapell og det andre tjente som bolig og kontor for presten. Den 16. desember kunne han feire den første hellige messe i det nye kapellet. I Bergen var det den
gang en liten gruppe utenlandske katolikker og blant dem
begynte han nå sitt arbeid, men han reiste også rundt til
spredtboende katolikker fra Kristiansand til Trondheim. I
1858 ble så menigheten offisielt opprettet.
Etter seks år, i 1864, hadde man innsamlet så mange
midler at man kunne kjøpe tomten hvor kirken i dag står,
og året etter kunne kirkens grunnsten nedlegges. Etter 11
års byggetid kunne kirken innvies i 1876. Det var pave
Pius IX som uttrykkelig ønsket at den nye menighet og kirke skulle vies til den store misjonsapostelen Paulus.
Stor fremsynthet og stort vågemot viste de to byggherrer,
pastor Christopher Holfeldt-Houen og pater Johan Daniel
Stub, som fikk bygget en kirke med 350 sitteplasser i en
tid, da menigheten knapt hadde 50 medlemmer. I dag er St.
Paul kirke fremdeles den største katolske kirke i landet
vårt, men slik som menigheten har vokst i de siste årene er
den blitt for liten.
Vår menighet i dag består av mennesker fra hele verden,
som alle bringer sin tro og sin kultur med seg til berikelse
av både menighetens og byens liv. Ikke bare har menigheten økt veldig i tall (vi nærmer oss snart 8000 medlemmer)
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men det er også en veldig aktiv menighet; det ser vi ikke
minst av alle de troende som engasjerer seg i katekese, barne- og ungdomsarbeid, de nasjonale gruppene, liturgien,
kirkemusikk og korsang, caritas, eldregruppe, bønnegrupper, bibelgrupper, legordensgrupper, kirkevaskgruppe, sakristangruppe og mye mer. Det er også fint å se at kirken
er overfylt flere ganger hver søndag og at gudstjenestene i
distriktene blir godt besøkt. Et veldig positivt tegn var den
gode oppslutningen om Evangeliseringsuken i oktober.
St. Paul menighet er en levende og livskraftig jubilant,
nettopp fordi den er grunnlagt på Jesus Kristus og holdt
sammen i alt sitt mangfold i enheten i Den ene Katolske
Kirke i Den Hellige Ånd.
Vi begynner feiringen av jubileet den 16. desember, tredje søndag i Advent. Da kommer vår biskop, Bernt Eidsvig,
til Bergen og vil feire høymessen kl. 11 sammen med oss.
Under kirkekaffen etterpå vil det bli anledning til å hilse på
biskopen.
Hovedfeiringen vil finne sted på menighetsfesten, søndag 15. juni 2008. Da håper vi å kunne avduke statuene av
St. Paul og Sta. Sunniva, menighetens og byens vernehelgener, som skal plasseres i nisjene på kirkefasaden. Det arbeides med utkast til statuene, og hvis det blir tilfredsstillende, håper vi at de blir ferdige til sommeren 2008.
Den 29. juni, høytiden for Peter og Paul, vil biskop Eidsvig komme, og etter høymessen velsigne statuene.
Vi feirer jubileer, ikke bare for å skue tilbake på det som
har skjedd. Langt viktigere er det at vi ved å betrakte menighetens historie, får inspirasjon til å føre fedrenes verk
videre. Måtte enheten og den innbyrdes kjærlighet i vårt mangfold
gjøre vår menighet til et synlig
tegn på vår tro, og måtte St. Paul
menighet, som bærer den store
misjonsapostelen navn, fortsette å
være et levende vitnesbyrd om
Herren Jesus Kristus i vår by og
vårt land.
Deres sogneprest
DOM ALOIS
3

Ny polsk
sjelesørger
til Bergen
I desember kommer
en polsk bror fra
Klosterneuburg til
Bergen. Dom Albert Tomasz Macka
er født i Kielce i
Polen i 1967. Han
ble presteviet i
1992 og har ved siden av å arbeide
som kapellan også
studert filosofi.
Han trådte inn i
Stift Klosterneuburg i 2005 og avla
de første løfter for
et år siden. Han
skal nå styrke augustinerkorherrenes
kommunitet i Bergen og være sjelesørger for polakkene i vårt vidstrakte sogn.
P. Wojciech Kotowski SSCC, som har
vært her i høst, forlater Bergen for å
overta ledelsen av
den polske sjelesorg
for hele bispedømmet.
En hjertelig takk til
p. Wojciech for en
god og helhjertet
innsats og et hjertelig velkommen til
Dom Albert.
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Evangeliseringsuke
som begeistret
Av
Anne
Samuelsen

Fem dager med full kirke og fullsatt auditorium under sr.
Anne Bente Hadlands og pater Arnfinn Harams foredrag,
var nok i overkant av hva arrangører hadde våget å håpe
på. Som det inhabile medlem av Evangeliseringskomitéen
jeg er, blir det derfor ikke uten en viss begeistring at jeg
kommer med noen tanker omkring arrangementet.

U

KEN samlet ikke
bare
menighetens
norsktalende
medlemmer, men hadde
også egne arrangementer både på vietnamesisk, spansk og
polsk både under og før evangeliseringsuken. Lørdag den 20. oktober fikk man
samlet rundt 25 av de unge til et eget arrangement. En stor gruppe av disse var
også aktivt med på p. Harams foredrag
tidligere på dagen. Rundt 15 av de mindre barna var i båt på Gennesaretsjøen i
skolens arenum.

ter på å legge til rette for at vi i denne
uken kunne få ta imot Ordet, sakramenter, inspirasjon og menneskelig føde,
uten å måtte bekymre oss for praktiske
anliggender. Dette er en menighet som
med gode prester og trofaste legfolk, er
åpen og mottagelig for den Guds Ånd
som skal fylle oss mer og mer, og som etter hvert vil gjøre stadig flere i stand til å
være Herrens vitner i verden. Noe som
de tilreisende misjonærer ikke kunne
unngå å legge merke til.
«Gå og fortell Johannes hva dere hører
og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp
og evangeliet forkynnes til de fattige. Og
salig er den som ikke vender seg bort fra
meg.» Sr. Anne Bente åpnet foredragsserien nettopp med dette sitatet fra Mt 11.
4-6, som ble de forløsende ord for dem i
Oslo katolske bispedømme som skulle

Takk
Takk til Gud som har samlet oss alle i
sin Kirke her i St. Paul menighet, og
takk til alle, både små og store, som har
brukt dager og timer, kjærlighet og kref4
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Samtale med sr. Anne Bente Hadland

Glede og nåde

ta imot ballen fra ungdomsseminaret på
Mariaholm i 2003. Du unge innså at for
å leve som kristen i verden, må vi styrkes
i troen og stå sammen slik at vi kan være
de vitner Jesus med disse ordene oppfordrer oss til å være. All evangelisering begynner med enkeltindivider, mennesker
som lever i verden og som trenger helbredelse både på kropp sjel og ånd. Dette var også rammen om og utgangspunktet for foredragene i evangeliseringsuken. Slik som Jesus møtte mennesker da han gikk på jorden som enkeltindivider med behov for helbredelse og
frelse, slik må også Kirken møte mennesker i dag.

Og slik som Jesus sjelden unnlot å nevne
at helbredelse henger sammen med tro
og erkjennelse av behovet for syndsforlatelse, slik tilbyr Kirken det hun har av
sakramenter, for nettopp å la sine barn
få oppleve den glede og nåde som finnes
i anger, tilgivelse og salving av de syke.
Derfor var det også en stille strøm til
skriftestolene i forkant av messene der
sykesalvingen ble utdelt til de trengende.
Dette ble til helt spesielle messer med
nådefylt stillhet og bønn for de mange
som gikk frem og mottok salving eller
forbønn, før menigheten til slutt mottok
5
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tolikk i Bergen den gang St. Paul var en
liten, homogen menighet, men så la hun
til:
– Jeg er kommet til at jeg må tenke på
dette som «barndom», og at man ikke
kan ønske seg tilbake til den. Jeg vil alltid bære barndommen med meg og gledes over den, men Gud vil nå at jeg skal
være åpen for å vokse inn i troen i den
verdensomspennende Kirke som vår menighet så tydelig er en del av.
Er det ikke slik for nesten hele menigheten, at den består av mennesker som
har hatt en barndom i en katolsk tradisjon som ikke alltid ligner på den vi
finner her og nå? Da blir det vel slik at
vi alle må bære med oss vår troens barndom, glede oss over den og gi den videre, mens vi samtidig som «voksne»,
også må være lydhøre for andres erfaringer og måter å være katolske på. Nettopp det å skape rom for felles erfaringer som menighet, og å komme sammen
på nye måter, er forhåpentligvis noe av
det evangeliseringsuken har bidratt med.

Kristi mest inderlige kommunikasjon
med sine troende: Eukaristien.

Styrke
Når man skal gjennomføre større arrangementer, er det ikke vanskelig å se hvilken store styrke St. Paul har i sitt mangfoldige felleskap. Tette grupperinger
som jobber godt sammen innad og som
kan omsette dette til fellesskapets beste.
Grupper som kan utføre oppgaver og inspirere til oppmøte. Samtidig kan nettopp disse grupperingene også bli et hinder for den enhet vi søker i Kristus om vi
ikke også tar kontakt på tvers av gruppene. Noe av hensikten med uken var
nettopp å skape kontakt på tvers av
språklige og kulturelle forskjeller. Derfor ble fredagens tilbedelse holdt i Taizestil med vakker sang og spill med unge
fra flere nasjonaliteter, og der alle var
samlet til felles tilbedelse.
Lørdagens rosenkrans i kirken var et
forsøk på å rokke litt ved hvem vi står
ved siden av når vi ber og hvilket språk
vi bruker. For mange ble det en stor
opplevelse å se menigheten stående med
stearinlys i kirken som et kjede av levende rosenkransperler mens Hill deg
Maria lød på alle verdens tungemål.
Dette ble en meget spesiell rosenkrans
som når den gjentas, kan fortsette som
en bønn for fred og enhet.

Nye bekjentskaper
Menighetens bestrebelser etter å skape
enhet, kan bli til en praktisk forbønn for
fred i en verden bestående av så mange
forskjellige kulturer og som ikke alltid
har det til felles at den kan enes i Kristus. Med dette som bakteppe, blir det
ekstra gledelig å høre ordene fra en
kvinne fra en av de nasjonale gruppene
som kunne fortelle meg at det var så
godt å gå på Messe søndagen etter evangeliseringsuken fordi hun nå kjente noen
andre utenom sin egen gruppe som hun
kunne hilse på og snakke litt med.
All evangelisering starter med mennes-

Nye erfaringer
Da jeg snakket med en norsk katolikk i
etterkant av uken, kunne hun fortelle
meg at hun i sine voksne år hadde følt
på en viss fremmedgjøring i forhold til
menigheten. Hun var vokst opp som ka6
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korset vil henges opp og minne oss på
vårt kall: «Gå ut og fortell». Helt til
slutt tar jeg med ordene til Dom Alois
som da jeg spurte ham hva han syntes
om evangeliseringsuken, kom med følgende kommentar: «Evangeliseringsuken var en stor suksess etter alle menneskelige mål: Godt oppmøte, fint innhold
og grundig organisert…så nå venter vi
bare på den Hellige Ånd!»

ket som møter Gud, og ut fra dette møtet springer gleden og ønsket om å gi videre. Evangeliseringsuken var i all hovedsak rettet innad i menigheten mot
enkeltindivider og et fellesskap som
trenger all den nåde og helbredelse den
kan få. Likevel forhindret det ikke en liten gruppe hver dag fra å stå ved kirketrappen med lys og flyers, tilgjengelige
for samtale med forbipasserende, som
en profetisk påminnelse hvor vi alle
skal, en påminnelse som vil ha sitt synlige tegn i kirken ved at det store misjons-

Med stor takk og hilsen på vegne av
Evangeliseringskomiteen.
7
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KALENDER
Julemesser i St. Paul menighet 2007
24/12

Julaften

15.00 Familiemesse
18.00 Messe på Marias Minde
19.00 Spansk messe
21.00 Polsk messe
21.00 Vietnamesisk messe, Florida
24.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke
23.30 koret synger julesanger
25/12 1. juledag
09.00 Ingen messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
15.00 Vietnamesisk messe
16.30 Polsk messe
18.00 Engelsk messe

26/12

2. juledag

10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
18.00 Vietnamesisk messe

27/12

3. juledag

19.00 Tysk messe med velsignelse av Johannesvin. Kirkekaffe.

30/12

Den Hellige Families fest
09.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Vietnamesisk messe
18.00 Engelsk messe

31/12

Nyttårsaften

11.30 Messe på Marias Minde
18.00 Tamilsk takkemesse for det gamle år
19.00 Tilbedelse

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står noe annet.
8

St. Paul menighetsblad • Nr. 3 • november 2007

Pater Jagath

KRISTI BØNN
Menigheten har hatt Evangeliseringsuke og forhåpentligvis har
denne gjort noe med noen av oss. Kanskje ser vi bedre hvor totalt avhengige vi er av Gud, vår Fars kraft og nåde for å virke,
kanskje skjønner vi bedre betydningen av å påkalle Den hellige
ånd i vår daglige kamp for å være troverdige vitner. P. Jagath
(bildet) vil med denne vesle prekenen minne oss på at vi aldri
ber alene.

A

lL VÅR BØNN og streben er innkapslet i den bønn vår Herre Jesus Kristus
ba for oss mens han ennå var hos sine disipler. Kristi bønn finner vi i Johannes kap.17, en tekst vi gjerne kan fordype oss i når vi forbereder oss til,
her på jorden, å være Jesu bønnesvar.
Hans bønn strekker seg ut til jordens ender
Det første Jesus gjør er å be for seg selv idet korset står foran ham. Så ber han for
sine disipler og om at Guds kraft skal bevare dem. Siden går hans bønn mot en
fjern fremtid og fjerne land, for dem som en gang i en uoverskuelig fremtid også
skal gå inn i den kristne tro.
Fullstendig tro og strålende sikkerhet
Her ser vi tydelig to store karaktertrekk ved Jesus. For det første ser vi hans fullstendige tro og strålende sikkerhet. På dette tidspunktet var
Fortsetter side 11

1/1 2008

Nyårsdag / Maria, Guds mor
09.00 Ingen messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
18.00 Engelsk messe

6/1

Herrens Åpenbaring
09.00 Messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Barnemesse
18.00 Engelsk messe
9
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MESSETEKSTER
Lesninger uke 48 2007 – uke 6 2008 år A (II) messebok

02.12
Jes 2,1-5

1. søndag i adventstiden
Rom 13,11-14

s. 56
Matt 24,37-44

08.12
1 Mos 3,9-15.20

Jomfru Marias uplettede unnfangelse
Ef 1,3-6.11-12

s. 781
Luk 1,26-38

09.12
Jes 11,1-10

2. søndag i adventstiden
Rom 15,4-9

s. 62
Matt 3,1-12

16.12
Jes 35,1-6a.10

3. søndag i adventstiden
Jak 5,7-10

s. 69
Matt 11,2-11

23.12
Jes 7,10-14

4. søndag i adventstiden
Rom 1,1-7

s. 75
Matt 1,18-24

24.12
Jes 9,2-7

Kristi fødselsfest – midnattsmessen
Tit 2,11-14

s. 84
Luk 2,1-14

25.12
Jes 52,7-10

Kristi fødselsfest – juledag
Hebr 1,1-6

s. 89
Joh 1,1-18

30.12
Sir 3,2-6.12-14

Den hellige familie
Kol 3,12-21

01.01
4 Mos 6,22-27

Guds Mor Maria
Gal 4,4-7

s. 99
Luk 2,16-21

06.01
Jes 60,1-6

Herrens Âpenbaring
Ef 3,2-3a.5-6

s. 102
Matt 2,1-12

13.01
Jes 42,1-4.6-7

Herrens dåp
Apg 10,34-38

20.01
Jes 49,3.5-6

2. søndag i det alm. kirkeår
1 Kor 1,1-3

s. 92
Matt 2,13-15.19-23

s. 105
Matt 3,13-17

10

s. 424
Joh 1,29-34
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Kristi bønn

Fortsettelse fra side 9

hans følgesvenner få. Men selv med vissheten om Korset som stod foran ham, er
hans tillit urokket, og han ber for dem som skal komme til å tro på hans navn.
Dette avsnittet burde være særlig verdifullt for oss, fordi det er oss Jesus ber for.
Tillit til disiplene
For det andre ser vi hans tillit til sine disipler. Han visste at de ikke forstod ham
fullt ut. Han visste at de i nær fremtid ville forlate ham alene i Korsets smerte og
sorg. Likevel er det disse mennene han tillitsfullt betror den store oppgaven å spre
sitt navn til verdens ende.
Enhet
Hva var Jesu bønn for den Kirken som skulle komme? Den var at alle dens medlemmer skulle være ett, slik som han og hans Far var ett. Hvilken enhet var det
han ba om? Det var ikke en organisatorisk eller administrativ enhet, det var heller
ikke følelsen av religiøs enhet. Nei, det han ba om var enheten mellom mennesker
og Gud i et personlig forhold. Vi har allerede sett at enheten mellom Jesus og Gud
var enhet i kjærlighet og lydighet. Det var enhet i kjærlighet Jesus bad om, en enhet hvor mennesker elsker hverandre slik de elsker ham. En enhet basert fullstendig på forholdet hjerte til hjerte.
Vår oppgave
Den som virkelig våger å gå inn i denne teksten, vil skjønne at det er hver enkelts
individuelle oppgave å vise denne kjærligheten til hverandre. Det vil være svaret på
denne, Kristi inderlige bønn.

27.01
Jes 9,1b-4

3. søndag i det alm. kirkeår
1 Kor 1,10-13.17

s. 430
Matt 4,12-23

02.02
Mal 3,1-4

Herrens fremstilling i templet
Hebr 2,14-18

s. 648
Luk 2,22-40

03.02
Sef 2,3; 3,12-13

4. søndag i det alm. kirkeår
1 Kor 1,26-31

s. 437
Matt 5,1-12a

06.02
Jes 48,7-10

Askeonsdag
1 Kor 2,1-5

s. 443
Matt 5,13-16

10.02
Første søndag i fasten
1 Mos 2,7-9.19a; 3,1-7 Rom 5,12-19
11

s. 118
Matt 4,1-11
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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, kl. 15.00 messe på polsk
2. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk, kl 16.00 messe på
fransk
3. søndag i måneden: Messe på spansk, kl.15.00 messe på polsk
4. søndag i måneden: Messe på tamil
kl. 11.00: Messe m/kirkekaffe
kl. 19.00: Messe på tamil
kl. 18.00: Rosenkrans og tilbedelse. (Unntatt juli og august)
kl. 19.00: Messe på norsk
kl. 19.00: Messe på vietnamesisk
kl. 19.00: Messe på norsk
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 på latin (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.
KORSVEIANDAKT i fastetiden på fredager kl. 18.30.
ÅPEN KIRKE
Kirken er åpen (sidedøren fra kirketunet/skoleplassen) i skoletiden, dvs. hverdager mellom ca. kl. 08.30 - 14.00.

ANDRE MESSESTEDER
MARIAS MINDE, Nylandsveien 31, 5038 Bergen
Søndag og lørdag: kl. 10.00, mandag t.o.m. fredag: kl. 11.30
12
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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

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.
Polske messer:

1. lørdag hver måned kl. 13.00 i Førde Bedehus.
Kl. 17.00 1. måned i Loen og 2. måned i Florø.
Se St. Pauls internettsider.

KONTAKTPERSONER I DISTRIKTENE
FLORØ: Johann Augustine, Florø, tlf. 57 74 00 68
FØRDE: (Audun Solend, tlf. 91 88 0351) / Marcin Fojcek
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 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
Bankkonto Sparebanken Vest: 3624.07.60031
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SOGNEKONTORET

Menighetssekretær:

i Nygårdsgaten 3 er betjent mandag – fredag
kl. 09.00 –14.00.
Tlf. 55 21 59 50.
May Matre

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
Kapellan Jagath Premanath Gunapala OMI, tlf. 55 21 59 68,
mobil. 41 46 87 40. E-post: jagath.p.gunapala@katolsk.no
Fader Tien Dang, tlf. kontor 55 21 59 69, privat 55 21 59 65
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
FILIPPINERE: Stiftskapellan P. Melgabar Enero, mobiltlf. 99 38 98 13
POLSK PREST: Dom Albert Macka, Parkveien 32, 5007 Bergen
SPANSKTALENDE: P. Marcelo Jofré, tlf.: 23219574, mobiltlf.: 942 14 342
TAMILSK PREST: P. Jagath Premanath Gunapala OMI
VIETNAMESISK PREST: P. Dang Quang Tien (tlf.: 23 21 95 13,
mobil 954 09 125)

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.
Menighetsrådet ser slik ut:
Birgith Kalve, leder
Eugene Sebastian,
Birgit Kalve
Romina Salazar
leder
Anne-Kirsten Eek-Larsen
Menighetsrådet
Virginia Capatai
14
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Vararepresentanter:
Miguel Quesada, Hildegard Misje, Lourdes Musafi.
Ellen Berle er menighetens representant i bispedømmets pastoralråd.
Andreas Christiansen er vararepresentant.
I desember 2007 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.
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.
15
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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
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.
For i det hele tatt å få lov til å gifte seg i Norge, må Folkeregisteret prøve ekteskapsvilkårene. Man får en prøvingsattest / vigselsprotokoll som bringes til menigheten. Attesten må ikke være eldre enn 4 måneder ved vigselen.
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
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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.
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 mindre
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
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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.
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. 12000 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
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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 i september. Det gis undervisning ca én lørdag pr. måned fra kl. 11:00 til 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 hver første søndag i måneden kl. 13:00.
Selve seremonien for barnas første hellige kommunion blir feiret siste helg i april
hvert år; halvparten av barna lørdag kl. 13:00 og resten søndag kl. 13:00.
Dersom barnet ikke får noe invitasjonsbrev kan det være at det ikke er registrert
i menigheten eller at vi har feil adresse på familien. Ta i så fall kontakt med katekeseleder Bente Braza tlf 943 50 199 / e-post: bente.braza@katolsk.no eller menighetskontoret.
For barn som bor langt fra kirken vil vi prøve å finne et egnet opplegg. Foreldre
bes kontakte sognepresten eller Bente Braza. Foreldre blir bedt om et bidrag på kr.
300,- som dekker utgifter og ett års medlemskap i Norges Unge Katolikker.
OPPFØLGINGSKATEKESE
Barn på 4. til 6. klassetrinn som har mottatt sin Første Hellige Kommunion inviteres til å fortsette sin utvikling i troen ved å delta i menighetens oppfølgingsgruppe.
Gruppen ledes av Mor Theresa søstrene. Undervisningen foregår på samme tid og
datoer som førstekommunionsundervisningen. Dersom noen ikke får invitasjonsbrev om å delta i undervisningen ta kontakt med katekeseleder Bente Braza tlf 943
50 199 / e-post bente.braza@katolsk.no eller menighetskontoret. Foreldre blir bedt
om et bidrag på kr. 250,- som dekker utgifter og ett års medlemskap i Norges
Unge Katolikker.
Det er alltid behov for ledere som kan hjelpe med undervisningen på de forskjellige alderstrinnene. Dersom noen ønsker å være med som ledere i katekesen ta
kontakt med Bente Braza eller sogneprest Dom Alois Brodersen.
KONFIRMASJONSFORBEREDELSE
Ungdom som begynner i 9-klasse får hvert år i august skriftlig innbydelse til å delta i to års forberedelse til fermingens sakrament. Påmelding skjer på et orienteringsmøte hvor både ungdommene og foreldre er invitert. 9-klassinger som ikke
går på St. Paul skole har undervisning én lørdag i måneden fra kl. 11:00 til kl.
15:00. 9-klassinger som er elever ved St. Paul skole får undervisning én onsdag i
uken fra kl. 13:15 til kl. 14:00. Dersom noen ikke får invitasjonsbrev om å delta i
undervisningen ta kontakt med katekeseleder Bente Braza tlf 943 50 199 / e-post
bente.braza@katolsk.no eller menighetskontoret.
Siden konfirmasjonsundervisningen går over to år vil de ungdommer som har
hatt ett års forberedelse fortsette sitt andre år av undervisningen like etter at sko19
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len starter når de begynner i 10-klasse. Det vil bli sendt ut eget brev til de unge om
når gruppene skal starte opp. Foreldre blir bedt om et bidrag på kr. 300,- som dekker utgifter og ett års medlemskap i Norges Unge Katolikker.
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.:
55215950. 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 år 2008 blir fermingen derfor på søndag 1. mai kl. 13.00. De siste årene
har vi leid Johanneskirken til denne messen, siden vår egen kirke ikke er stor nok.
NICOLINE ÅPEN BARNEHAGE
Åpen tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 til kl. 14.30. Barnehagen holder til i
Pauline, skolefritidsordningens lokaler.
Adresse: Nygårdsgaten 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 hjelper 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.
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KATOLSK LITTERATUR
Legfransiskanerne selger bøker og annet under kirkekaffen etter høymessene på
søndager.
Ikonhuset / Bokladen Marken 16, 5017 Bergen, 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. Tlf: 55 32 97 49.
ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16, 5015 Bergen. Rektor: Gjermund Høgh.Tlf. 55 21 59 00, faks:
55 21 59 01. Internett: www.stpaul.no. E-post: skolen@stpaul.no.
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 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 ikkedet 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 snarestmulig 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
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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 slik at personer som ikke har mulighet til å
dra til kirken på søndager, og særlig i de større høytider, får denne muligheten.
— Kunne hjelpe pensjonistgruppen i menigheten når de har behov for det.
— Har ideer og bidrag som kan være til hjelp i det diakonale arbeid i menigheten.
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.
BARNE- OG UNGDOMSARBEID
Bergen Unge katolikker Stefan Bivand (leder), mobiltlf. 979 53 968
St. Paul Katolske Barnegruppe
(Barnekoret) Leder Pernille Volent, tlf. 98 46 19 06
St. Stefanus Ministantlag Trung Minh Tran (leder), tlf. 4800 3336
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
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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
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 Pernille Volent, tlf. 98 46 19 06
St. Stefanus Ministrantlag Trung Minh Tran (leder), tlf. 4800 3336

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 og Saul Garces tlf.: 93 91 25 52
POLSK KIRKEGRUPPE: Kontaktpersoner: Jolanta Grønsdal, tlf.: 55 53 16 15,
mobil: 95 23 72 34. Monika Soyke, tlf. 96 69 29 76
TAMILSK KIRKEGRUPPE:
Richmond Manuell, tlf. 55 51 00 63, Eugene Sebastian, tlf. 55 29 33 32
VIETNAMESISK KIRKEGRUPPE: Nguyen Ton, Osveien 124, 5227 Nesttun, tlf.
55 10 38 91, mobil 97 04 08 04. E-post: tonn@yahoo.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. Kontaktpersoner: Gro Inger Rasmussen,
mobiltlf. 97 65 69 23. Birgith Elisabeth Kalve, mobiltlf. 92 61 04 71.
23

St. Paul menighetsblad • Nr. 3 • november 2007

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 inngår
naturlig i denne bønnetiden.Vanligvis møtes vi én gang i uken. Kontaktperson er:
Anne Samuelsen, tlf. 55 20 38 17, mobiltlf. 48 12 50 46.
Adressen for den norske del av bevegelsen er:
Mothers Prayer Norge
Postboks 3006, Landås
5825 Bergen
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. Det er 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.
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.
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 prosjektet
kan nå kanskje realiseres til menighetens 150 års jubileum som feires i juni 2008.
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Å feire gudstjeneste
ta med hjerte, forstand og alle sanser.
Gleden i Herren er vår styrke (Neh
8,10). Derfor skal vi forme gudstjenesten så festlig som mulig.
Men gudstjenesten må forbli en gudstjeneste, og ikke utarte til å bli en îhappeningî. Derfor er det galt å måle gudstjenesten etter dens underholdningsverdi. Feiringen av gudstjenesten skal snarere vÊre bÂret av ærefrykt for den hellige Gud og for vÂr Herres nærvær i sakramentet. Det må være rom for stillhet,
besinnelse, tilbedelse og et personlig
m¯te med Gud.
Av denne grunn er gudstjenesten ikke
en tjenesteyting som ifølge loven om tilbud og etterspørsel først og fremst skal
orientere seg mot behov og ønsker hos
bestemte îmålgrupperî. Den må ikke bli
misbrukt som et redskap for egne eller
andres interesser, ideer og yndlingstemaer. Liturgien er aldri et middel til et mål,
men et mål i seg selv. Den tjener Guds
forherligelse, og derved menneskenes
frelse.
Fortsetelse neste side

Å feire gudstjeneste betyr å avbryte vår
hverdags virksomhet og rutiner, for så å
besinne oss på hva som er vesentlig for
vårt liv.
Ved søndagens feiring av eukaristien
blir vi oss bevisst hva vi lever av, og med
hvilken hensikt. Vi lever ikke ut fra oss
selv og heller ikke for oss selv. Vi kommer sammen hver søndag for å prise
Guds godhet som vi lever av, og som vi
dag etter dag kan erfare. Vi takker Gud
for at han har gitt oss Jesus Kristus som
vei, sannhet og liv (Joh 14,6). Hver søndag er en «liten påskedag». For ved feiringen av eukaristien minnes vi Guds
sentrale frelsesgjerning: Jesu Kristi død
og oppstandelse. Disse hendelsene blir
nærværende ved feiringen av eukaristien, som grunnlag og kilde for vårt håp.
Endelig er Jesus Kristus selv nærværende i eukaristien, som åndelig næring
for dette og for det evige liv.
Når vi feirer gudstjeneste, skal dette
ikke være en stiv og trist hendelse, men
en glad og levende feiring. Alle skal del25
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Vatikanets 10 bud for bilkjøring
1) Du skal ikke drepe
2) Veien er et middel for fellesskap mellom folk og ikke for dødelige skader.
3) Høflighet, rettskaffenhet og forsiktighet vil hjelpe deg og håndtere uforutsette hendelser
4) Vær barmhjertig og hjelp din nabo i nød, spesielt ofre i ulykker.
5) Biler skal ikke for deg være et uttrykk for makt, dominans og en anledning til synd.
6) På en barmhjertig måte overtal de unge, og ikke fullt så unge, til å ikke kjøre når de er
i en tilstand som ikke passer for bilkjøring.
7) Støtt familiene til ofre for trafikkulykker
8) Bring skyldige trafikanter og deres ofre sammen, på et passende tidspunkt, slik at de kan
gå gjennom den frigjørende erfaringen som tilgivelse er.
9) På veien, vern den mer sårbare parten.
10) Vis ansvarsfullhet overfor andre.

Å feire gudstjeneste

Fortsetelse fra foregående side

Vi er i dag i en situasjon der vi på ny oppdager meningen med gudstjenesten og
må forstå den på en ny måte. Dette synes meg å være viktigere enn alle enkeltspørsmål om utforming. ≈Å få liturgisk kunnskap er her den første oppgaven. En slik
mystagogi, det vil si en tolkende presentasjon av liturgiske tekster, symboler og feiringer, kan finne sted
på ulike områder: i
prekenen, i menighetens katekese og i religionsundervisningen.
Jeg er overbevist om
at en slik liturgisk besinnelse vil kunne nå
frem til dybdene både
i vår forstand og i vårt
hjerte. Den vil utvirke
mer enn de heseblesende aktualitetsstrategiene som alltid står
i fare for å forbli på
overflaten, slik at de
ikke oppdager det vesentlige.
KARDINAL
WALTER KASPER
i boken «Enhetens
sakrament».
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LIVETS GANG
Vigsel:
Mary Ann Oropong
Elopre og Ian Roger
Larsen
Kinga Sofia Szczesna og
Øystein Årnes Husabø
viet i Krakow
Torunn Andersen
og Gusin Tunaj
Terexa Dang Nguyen
og Doanh Quoc Pham
viet i Lillestrøm
Døpte:
Jacob Andrés
Ramirez Avdal
Natanhaniel Alejandro
Tapia Mendoza
Liam Eeg Manuelpillai
Frederik Eduard
Cook Richardson
Matheo Skjold-Guerra

Sara Elisabeth Sissener
Lillian Isabel
Quantrill Ve
Oscar Egidius Myran
Mia Michelle Fagerheim
Ethan Charles Alton Ellis
Simen Dang
Kent Nicolai
Agot Torcende
Sara Sebastian Haugland
Emma Sebastian
Haugland
Aleksander Luigi
Stakkestad
Timothy Nataneal Elmer
Døde etter 01.11 06
Sr Stephanie
Adriana Joanna Farla
Sr. Miriam
Elisabeth Miriam Hagen
Francis Antony

Chadwick
Sr. Ingrid,
Bertha Rombouts
Sr. Ancilla
Hendrika Catharina
Maria Zondervan
Angela Skulstad
Sr. Anselma
Louise Schoon
Sr. Raymunda
Margaretha Regnera
Marie Smid
Ricardo Sazo Monje
Helge Johan Hamre
Jasip Peranic
Sr. Agnes
Joanna Antonia
Maria Zondervan
Ida del Carmen Munoz
Tone Gulowsen

St. Paul menighets nettsider
Her kan du finne:

Nyheter
Nyttig informasjon
Navn og adresser fra menigheten
Vakker kormusikk
Menighetsbladet
Bildearkiver
Portal til andre ressurser
Gå til http://bergen.katolsk.no for en vakker opplevelse
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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 • mobiltelefon 41 46 87 40
Dom Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg. Mobiltelefon: 97 60 53 27
Fader Tien Dang Telefon kontor 55 21 59 69 • privat 55 21 59 65
Diakon Gunnar Wicklund-Hansen
Telefon kontor 55 21 59 55 • privat 55 96 13 24
Diakon Henrik von Achen
Telefon arbeid 55 58 31 20 • privat 55 16 27 38
St. Paul skole Telefon 55 21 59 00
Vaktmester Paul Nguyen Telefon 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

