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Menighetsbladet er liv laga 
Etter at Dom Alois kunne opplyse menigheten om at St.
Paul menighetsblad var vurdert nedlagt og erstattet med et
nettbasert nyhetsblad, har undertegnede mottatt en rekke
reaksjoner. Fremdeles er det slik at flere av menighetens el-
dre ikke har tilgang på nett. Det er i denne kategorien man
finner de kraftigste reaksjonene. «Bladet må ikke nedleg-
ges!».  Også mange av de som har nett-tilgang setter pris på
det vesle bladet som dropper som en liten hilsen i postkas-
sen fire ganger i året. Undertegnede tilhører også den grup-
pen som liker å ha en trykksak lett tilgjengelig og i likhet
med flere av responsene vi har fått: gjerne leser bladet fra
perm til perm. 

Det er helt klart at selv om vårt svart/hvitt blad kommer
i skyggen av det fargerike Broen, så setter mange pris på å
kunne konsentrere seg om vår egen menighet. Lese noen
intervjuer, referater og en oppbyggelig preken. Den blan-
dingen av intern informasjon, betraktninger og artikler
som menighetsbladet alltid har representert, ønsker den
nye redaksjonen å fortsette med. Det blir ingen revolusjo-
nær omveltning i så måte. 

Et av de gode argumenter for å legge ned bladet er at det
i menigheten finnes en så stor gruppe som ikke leser norsk.
Et vektig argument, som også kan snues på hodet: Kanskje
nettopp denne gruppen kan sette pris på et sted å øve seg
litt i å lese norsk, gjerne med en liten rapport om et
tema/emne av interesse? Noen billedtekster under et smi-
lende fjes man kjenner, en liten rapport om en aktivitet
noen tok del i. Det er mitt ukuelige nybegynnerhåp at St.
Paul menighetsblad skal være en «møteplass» på norsk for
alle vår menighets mange grupper. 

Menigheten har nylig fått forært Bildet av den barmhjer-

Anne 
Samuelsen

Redaktørens hjørne
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tige Gud som takk fra polske arbeidere. I den forbindelse
dukket det også opp informasjon om at dette er en fromhet
som også mange tamiler tar del i. Så fikk vi en liten rap-
port om dette også. 

For å gjøre terskelen lettere for å skrive noen linjer på et
språk man ikke helt behersker, vil vi prøve å få til en «me-
nighetens side», der man kan komme med små notiser om
noe som skal foregå, kommentarer, oppmuntringer og
oppfordringer. Vi håper at mange vil benytte seg av denne
muligheten til å kommunisere gjennom Menighetsbladet.
Når filippinsk ungdom arrangerer retrett i menigheten, er
ikke dette noe som bare er av interesse for den filippinske
delen av menigheten. Kanskje er nettopp en menighetsre-
trett noe andre unge også kunne tenke seg å gjennomføre?
Her kan vi gjensidig inspirere hverandre. Menigheten er et
vell av ressurser på så mange plan.

For dem som ønsker seg debatt, vil jeg henvise til St.
Olav hvor debatten har svingt friskt det siste året. Her har
man en ypperlig anledning til å få med seg problemstilling-
er og informative meningsutvekslinger. Så absolutt å anbe-
fale!

Imens får vi i St. Paul nøye oss med de små forandring-
ene: Et ønske som veldig mange har satt på dagsordenen
og som vi vil prøve å etterkomme, er trykking av noen
gode katolske vitser i hvert blad. Her, som med alt annet,
er vi meget takknemlige for innsendte forslag. 

Til slutt. Det kanskje aller viktigste argumentet for å leg-
ge ned bladet er av økonomisk art. Det koster å lage blad.
Som vi vet, har menigheten et meget godt formål å bruke
mye penger på: Et ekstra kirkebygg. Vi vil derfor undersø-
ke muligheten for betalte annonser i bladet. Giro som inn-
legg kan den som måtte ønske det fritt benytte.

Så får vi vel bare ønske menigheten lykke til med alle gle-
der og utfordringer som ligger foran oss. I høst kom Evan-
geliseringsuken som et stort «løft». Nå er kanskje tiden
inne til at vi benytter oss av alle de muligheter vi har til å
prise og ære Vår Treenige Gud også gjennom samarbeid og
ansvar for hverandre på tvers av språklige og kulturelle
forskjeller.

Se også side 13
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2008 ER ET JUBILEUMSÅR i
St. Paul menighet. For i

år er det 150 år siden menigheten ble
opprettet. 150 år er kanskje ikke så mye
sett i forhold til Den Katolske Kirkes to-
tusenårige historie eller Kirkens tusen år
i Norge, men for vår nyere katolske his-
torie her i Norge, er det likevel et beak-
telig jubileum. Opprettet i 1858 er St.
Paul menighet den nest eldste katolske

menighet i landet – og landets tredje
største menighet.

Nå feirer vi ikke jubileer for å mimre
og tenke tilbake på hvordan det engang
var – ei heller for å hengi oss til selvny-
telse fordi alt nå er så meget bedre. Jubi-
leer er viktige fordi vi, idet vi skuer tilba-
ke til begynnelsen, kan se hvordan vi er
blitt slik vi er i dag og kan finne inspira-
sjon til å gå videre i det oppdrag som vi

150  år
St. Paul menighet jubilerer

I 1876 ble St. Paul kirke innviet. Etter pave Pius IX. uttrykkelige ønske fikk den navn
etter den store misjonsapostelen Paulus – for det overordnede mål var Norges omven-
delse. I dag har menigheten vokst ut av kirken, som bare har 350 sitteplasser.
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har fått som kristen menighet. Jubileer
skal vise fremover, hvis de skal ha noen
verdi.

Det var senhøstes i 1857 at pastor
Christopher Holfeldt-Houen begav seg
til fots fra Oslo over Filefjell til Bergen
hvor han ankom i desember. Året før
hadde han reist omkring på Vestlandet
og funnet at der var en del utenlandske
katolikker i Bergen. Nå leide han et par
loftsrom i en gård på Kalmargjerdet, der
hvor Kalmargården nå ligger like ved
Smørs broen. Huset ble lagt i aske ved
bybrannen i 1916. I et av rommene inn-
redet han et lite kapell hvor han den 16.

desember kunne feire den første hellige
messe. Han var blitt tilbudt å feire messe
i Mariakirken, noe Holfeldt-Houen
vennlig avviste, fordi han «var imot en-
hver form for religionsblanding.» Det
var en liten forsamling, kanskje bare
tyve til tredve katolikker – men de treng-
te sjelesorg og tanken var å bringe Mo-
derkirken tilbake til Bergen igjen etter
tre hundre år. 

Året etter, i 1858, ble St. Paul menig-
het offisielt opprettet. I august dette år
kom pater Johan Daniel Stub, en ber-
genser som hadde konvertert til den ka-
tolske tro

Gamle
Fransiskus
hospital,
nå Birgitta-
hjemmet.

Kirken inn-
vendig

To fransis-
kanere sam-
men med
Msgr. Hen-
rik Snoeys,
Moder 
Beate 
(Fransiscus
Xavier) og
de fire før-
ste Antonio-
søstre som
kom til
Norge.

Fortsettelse neste side

▲

▲
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i utlandet og var blitt prest i Barnabitt-
ordenen i Italia, til Bergen. Når han pre-
ket om søndagene, kom mange av hans
gamle venner for å høre ham og kapellet
ble fort for lite. Så tok tanken om å byg-
ge en kirke form. I 1864 kunne man er-
verve tomten. Året etter begynte man å
bygge, først prestegården med kapell og
krypten. Så fulgte noen års byggestans
på grunn av pengemangel, men i 1876
kunne kirken endelig innvies. Etter pave
Pius IX. uttrykkelige ønske fikk den
navn etter den store misjonsapostelen
Paulus – for det overordnede mål var
Norges omvendelse.

Vi må i dag bare beundre den styrke i
troen, den optimisme, misjonsiver, på-
gangsmot og fremsynthet som preget
dem som i hine dager sto for oppret-
telsen av St. Paul menighet og byggingen
av en kirke med 350 sitteplasser for en
menighet på rundt femti medlemmer. I
dag er St. Paul kirke alt for liten for en
menighet som begynner å nærme seg
åtte tusen medlemmer.

I dag står vi overfor problemer og ut-
fordringer som på mange måter ligner
de fra menighetens begynnelse. Det er
trangt i kirken og menigheten er
sammensatt av mennesker fra mange
nasjoner. Vi trenger mer plass, både nye
kirker og plass til menighetsaktiviteter.
Kanskje må menigheten deles; mest er
det vel nødvendig at Sogn og Fjordane
blir eget sogn og får egen kirke – men
også i Bergen trenger vi mer plass. Etter
som menigheten vokser og det blir flere

barn og unge, vil også behovet for nye
skoler melde seg, både videregående
skole, men etter hvert kanskje også
grunnskole. Men samtidig som vi ser at
oppgavene blir flere og større, er det
klart at det er en slags luksusproblemer
vi har: Vi har for lite plass – ikke for
mye. 

Når vi så skal gi oss i kast med å løse
de oppgavene som ligger foran oss, kan
vi lære mye av å se på fedrene og hva de
klarte å utrette. Grunnleggende viktig
for dem var deres kristne tro og visshe-
ten om at Den Katolske Kirke er den
Kirke som Jesus Kristus grunnla og som
han ga oppdraget om å forkynne Evan-
geliet for all verden og som han lovet at
«Helvetes porter skal ikke få makt over
den.» I troen fikk de kraft til å utføre
storverk som gikk langt ut over det som
er vanlig.

Vi vet ikke om vi vil lykkes med det vi
foretar oss, men hvis vi tar fatt på opp-
gavene, forankret i troen og åpen for at
Den Hellige Ånd kan virke i og gjennom
oss, er der ingen grenser for hva vi kan
utrette. Troen er grunnlaget, den katol-
ske tro - og kraftkilden er Den Hellige
Ånd som forener oss fra alle folkeslag og
tungemål til ett i Kristus Jesus. 

Når vi feirer menighetens ett hundre
og femti års jubileum, så skuer vi tilbake
for å hente inspirasjon for å gå fremti-
den i møte. Våger vi å ha visjoner? Vå-
ger vi å ta imot utfordringen og kallet og
satse på en fremtid med vår Gud og
Frelser? Oppdraget er det samme i dag
som for ett hundre og femti år siden - og
for to tusen år siden: «Gå ut og gjør alle
folkeslag til mine disipler…» I Den Hel-
lige Ånd kan vi gjøre det.

Dom Alois

Menigheten 150 år 
Fortsettelse fra foregående side

St. Paul menighetsblad • Nr. 2 • juni 2008



7

St.  Fransiscus Xavier-søstre og prester med elever fra St. Paul skole ▲

▼  Rekreasjon på Marias Minde i 1965, samme året som søstrene skiftet til ny drakt.
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TALENTER OG EGENSKAPER
Hver på sitt vis avspeiler de over nevnte
titlene noen av aspektene ved apostelen
Paulus som misjonær og helgen. De geo-
grafiske avstandene han tilbakela i løpet
av sitt liv, ofte til fots, ofte utsatt for stor
personlig fare, er formidable. I alt
gjennomførte han fire store misjonsrei-
ser, når vi tar med den siste som førte
ham til Roma og martyrdøden. I år etter
år, fra omvendelsen og til han døde, sto
Paulus uten opphør midt i stormens øye,
som aktiv misjonær. Han grunnla en
menighet overalt hvor han kom, og førte
en omfattende korrespondanse. Paulus-
brevene er de eldste skriftene i Det nye
testamentet og inneholder i komprimert
form Kirkens dogmatikk, etikk og teolo-
gi.  Brevene er ofte skrevet under svært
vanskelige forhold. Paulus kunne være

både redd og sliten etter tortur og flukt,
men uansett omstendigheter var han
hele tiden pliktoppfyllende ansvarsbe-
visst, alltid videre med Ordet, inntil
Roma og martyrdøden. På mange måter
er historien om Paulus en «større enn li-
vet»-historie, som virker usannsynlig og
nesten ikke til å tro. Går vi noe av det et-
ter i sømmene, handler historien om
Paulus veldig mye om hvordan et men-
neskes talenter og egenskaper først
kommer fullt til sin rett når de gis tilba-
ke dit de kommer fra, og de uventede
strålende resultatene. Da Vår Herre om-
vendte ham på nærmest brutalt vis uten-
for Damaskus, ble Paulus Kristi beting-
elsesløse tjener. Nå kunne han bruke alt,
sin flytende gresk, teologien, at han
både var håndverker og klassisk utdan-
net, evnen til å tåle og å utholde, på en

St. Paul menighets skytshelgen

Apostelen

PAULUS 
Det er kanskje mindre kjent at apostelen Paulus er skytshelgen for
kvinnelige arbeidere. Han kalles som regel Kjærlighetens apostel, Stor
doktor i teologi, Hedningenes apostel, og selvfølgelig, han var og er
den store misjonshelgenen. Det er en grenseløs ære og forpliktelse å
ha selveste apostelen Paulus som sin skytshelgen.
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måte han ikke kunne ha drømt om da
han som ung, rikjøde ankom Jerusalem
for å studere og bli rabbi.

BAKGRUNN
Paulus ble født i Tarsus i Kilikia (dagens
Tyrkia) som sønn av en jødisk familie av
Benjamins ætt.  Det presise året for Pau-

lus´ fødsel er usikkert, men et sted
mellom år 5–10 etter Kristus er ingen
urimelig antagelse. På Paulus´ tid var
verdensspråket og lærdommen gresk,
men politikken og verdensherredømmet
var romersk. Gresk var også Paulus´
morsmål, hebraisk bibelspråket, og så
snakket han

Gammel mosaikk fra Hellas. Nederst t.v: Rembrands fremstilling av den aldrende 
Paulus.T.h.: Menighetens Paulus-bilde som nå har funnet veien tilbake til kirkerommet.

Fortsettelse neste side
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kanskje litt arameisk i sitt hjemlige jø-
diske miljø?  Familien var romerske bor-
gere, et privilegium som ble gitt enkelte
jødiske håndverkerfamilier av spesiell
interesse for de romerske styresmaktene,
så det er ikke urimelig å tro at Paulus
behersket latin. Familien til Paulus var
fariséere og skriftlærde, altså den velstå-
ende jødiske håndtverkerklassen rabbi-
ene ble rekruttert fra. Fariséernes vel-
stand var som nevnt, grunnlagt på lu-
krative håndtverksmonopoler – Paulus´
familie var teltmakere. Rikdommen
gjorde fariséerne økonomisk uavhengige
slik at medlemmer av familien kunne
egne seg til datidens akademiske studier,
de ble «skriftlærde».  Paulus´ familie var
rik nok til å sende sønnen fra Tarsus til
Jerusalem for bli elev hos den berømte
rabbi Gemaniel.

OMVENDELSEN
Pauli omvendelse er beskrevet av ham
selv og av vitner og trenger bare minnes
om; Paulus møtte aldri Kristus da Han
fremdeles levde på jorden. I Jerusalem
ble Paulus tvert imot den store forfølge-
ren av de første kristne. Siden viste Kris-
tus seg for ham i et stort lys utenfor Da-
maskus, dit han var kommet på jakt et-
ter flyktende kristne. Kristus blindet
ham, men stilte først spørsmålet; Saul,
Saul, hvorfor forfølger du meg? 

For det var jo nettopp problemet: Pau-
lus, fremdeles Saul, trodde i likhet med
de fleste jøder ikke noe på at Kristus var
Messias.  For Paulus og de aller fleste
andre jøder var Kristus en form for

usurpator, en mann som bedrev en gren-
seløs blasfemi, og hans tilhengere likeså.
De fortjente å bli røket ut, hardt straffet
og utryddet. Paulus hadde meldt seg
som frivillig til å være en av dem som
gjorde jobben; la det ikke være tvil om
at det er bokstavelig ment når Paulus si-
den sier at han hadde blod på hendene.
Kanskje fordi han selv mente det var
nødvendig å være brutal, ble hans om-
vendelseshistorie tilsvarende: Han ble
slått i bakken, gjort blind og hjelpeløs.
Imidlertid, opplyst til det innerste av sin
sjel, ble han hjulpet inn i Damaskus der
han ble døpt og innlemmet i Kirken.

NAVNESKIFTET
Paulus ble utvalgt av Kristus selv til å
misjonere utenfor den jødiske kultur-
krets, til resten av verden rett og slett.
Fra og med Damaskus ble Paulus uten
adresse. Han ble en mann som hadde
hjemmet sitt der han til enhver tid be-
fant seg som misjonær. I den anledning-
en er det også at han skifter navn fra sitt
jødiske Saul til det romerske Paulus. El-
ler kanskje mer presist, han sluttet å
være privatpersonen Saul og gikk inn i
sin nye funksjon med sitt romerske
navn. 

Ikke-romere som oppnådde å bli ro-
merske borgere fikk navn etter den em-
bedsmannen som utstedte tillatelsen.
Romernavnet var den offentlige tilkjen-
negivelsen av at personen var en ver-
densborger i en svært bokstavelig for-
stand.  For Paulus ser navneskiftet ut til
å ha vært en logisk konsekvens av om-
vendelsen. Paulus gikk ut av det private
og lokale, ut av sin kultur for å bruke et
moderne uttrykk, og inn i verden. Han
ble Kirkens største misjonær.

Apostelen Paulus
Fortsettelse fra foregående side
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EN VOKSEN MANN
Det er noe befriende voksent over Pau-
lus.  Det er umulig å forestille seg ham
med smektende himmelvendte øyne til
tross for hans dype tro, eller som et
gjennomprylt offer selv om han ble
fengslet og torturert flere ganger. Apos-
telen Paulus er en helgen som ikke invi-
terer til sentimental kult, men til mi-
sjonsaktivitet. Det enorme omfanget av
Paulus´ arbeid er nesten ufattelig, og
gjør ham til en av de desidert mest be-
tydningsfulle historiske personene som
noensinne har levd. 

Pave Benedikt har utlyst et Paulus-år i
år. Dette er en ypperlig anledning for økt
bevissthet om hva det innebærer å ha
Paulus som vernehelgen. Både Pauli om-
vendelsesdag den 25. januar og dagen

for Peter og Paulus den 29. juni, er gode
anledninger. Det er dessuten flere Pau-
lusdager gjennom kirkeåret, så la det gå
sport i å finne måter å uttrykke  hengi-
venheten på.

Anne-Britt Høibye

Skjærtorsdag nådde den
triste nyheten oss, at
biskop Jon Willem Gran
var død. Det var hans
ønske å bli begravet på
familiens gravsted i Ber-
gen. Biskop Gran var
født i Bergen 5. april
1920 og døde i Paris 20.
mars i år etter et langt sykeleie. 

Biskop Bernt Eidsvig feiret, sammen med
nåværende og tidligere geistlige i vår menig-
het, og et tallrikt fremmøtt legfolk, en høyti-
delig rekviemmesse i St. Paul kirke før kon-
dukten gikk til Møllendal kirkegård og famili-
en Grans gravsted. Forrige gang en katolsk
biskop ble begravet i Bergen, var før reforma-
sjonen, i 1522. Mange bilder er lagt ut på me-
nighetens nettsted.

Biskop Gran begravet i Bergen

Takk til Marius
Mange som har kommet innom menig-
hetskontoret eller i kirken det siste tre
kvart året, vil ha lagt merke til at vi har
hatt en prestestudent hos oss, Marius Be-
nedict Horn, som har hjulpet til både på
menighetskontoret, i katekesen, ungdoms-
arbeidet og liturgien. Nå er praksisåret
snart over og vi sier hjertelig takk for inn-
satsen i tiden her i St. Paul menighet og
ønsker Guds velsignelse og alt godt for de
videre studier.

St. Paul menighetsblad • Nr. 2 • juni 2008
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Mange foreldre savner katolske bøker de kan lese sammen med sine barn, eller gi i
gave til dem. Maximilian Kolbes Utgivelser har laget norske utgaver av en interna-
sjonalt kjent serie med helgenbøker «På Evangeliets veier» Serien er opprinnelig
fransk, men er blitt oversatt til en rekke språk. Når bøkene handler om en helgen
knyttet til en bestemt orden, er de gjerne blitt utgitt i samarbeid med ordenen. 

Serien presenterer helgener fra forskjellige epoker. Bøkene er solid innbundet, og
alle sidene er illustrert i farver. Teksten legger vekt på å være historisk pålitelig og
å gjøre stoffet forståelig for barna. De inneholder også noen sider med ordforkla-
ringer og historiske opplysninger, som kan være til hjelp for foreldrene eller andre
voksne for å forklare ting i teksten. 

Den norske serien er foreløpig på fire bøker:
Min venn Don Bosco.
Den hellige Dominikus
Den hellige Catherine Laboure
Den hellige Klara av Assisi (2006).

Bøkene  er på 72 sider og koster 95 kroner. De kan bestilles på max.katolsk.no 
eller kjøpes i Ikonhuset i Marken (Tidligere Sunniva boklade)

Helgenbøker for barn
St. Paul menighetsblad • Nr. 2 • juni 2008
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Menigheten må ikke finne på å legge
ned Menighetsbladet! Det var Menig-
hetsbladet, på nettet, som ble mitt før-
ste møte med menigheten, lenge før jeg
våget å gå i kirken. Gunnars
artikkel «Gleden ved å være
katolsk kristen» ble så viktig
for meg at jeg trykket den ut
og tusjet ut de viktigste passa-
sjene – både for min egen del,
men også for å vise til søste-
ren min. Jeg likte og
liker fortsatt godt de informa-
tive, kunnskapsgivende arti-
klene der jeg lærer mye nyttig
og viktig.

Gjennom katolsk.no ble jeg kjent med
innholdet i den katolske tro, gjennom
St. Pauls Menighetsblad fikk jeg mot til
å nærme meg min lokale menighet.
Menighetsbladet gav meg nemlig inn-
blikk i menighetslivet på slik måte at jeg
følte jeg ble kjent med St. Paul menig-
het. Allerede før jeg hadde møtt noen i
menigheten skjønte jeg at St. Paul er en
levende, engasjert, genuin kristen me-
nighet som jeg ville være en del av.

Som katolikk kaster jeg meg nå over
Menighetsbladet, og fryder meg fortsatt
over denne muligheten til å bli kjent
med menigheten. Bladet blir lest fra
perm til perm. Menigheten vår består
av mennesker for så mange nasjoner, og
det er egentlig ganske få personer jeg er
blitt kjent med. Derfor gleder jeg meg
over å kunne bli kjent med folk jeg ikke
snakker med til vanlig – gjennom Me-
nighetsbladet. I forrige blad kunne jeg
for eksempel lese om søstrene og barne-

og ungdomsarbeidet – viktig arbeid som
jeg selvsagt visste at fantes, men som jeg
ellers ikke visste så mye om.

Som utdannet journalist vil jeg frem-
heve informasjonsarbeidets
samlende funksjon. I en så
stor og oppdelt menighet som
vår er informasjonsarbeid
utrolig viktig for å bygge fel-
lesskap.
Som nettredaktør i barnevak-
ten.no vil jeg fremheve at me-
nighetens nettsider ikke kan
erstatte Menighetsbladet, på
samme måte som nettavisene

ikke har greid å erstatte papiraviser.
Menighetsbladet kan jeg kose meg med,
bla i og fordype meg i mens jeg f.eks.
spiser kveldsmat eller lunsj og har god
tid. Nettsiden oppsøker jeg når jeg
trenger oppdatert informasjon om f.eks.
kunngjøringene eller Katolsk Forum.
Både bladet og nettsidene er viktige in-
formasjonskanaler, men de er gjensidig
utfyllende, og ingen av dem kan være
en fullverdig erstatter for den andre.

Vær så snill, la oss få beholde Menig-
hetsbladet!

Legg ikke ned Menighetsbladet

Ragnhild  Ådland

Menighetstur
Lørdag 7. juni planlegges det menig-
hetstur til Eidfjord. Carole Husby som
leder pilegrimsgruppen, jobber for å få
sydd programmet sammen, og det vil
bli hengt opp plakat med program og
andre detaljer senere – alle inviteres til
å delta!

St. Paul menighetsblad • Nr. 2 • juni 2008
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FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Undervisningen vil bli holdt på følgende lørdager fra kl. 11.00 til 15.00:

2008 2009
6. september 3.  januar

27. september 7.  februar
1. november 28.  februar
6. desember 28.  mars

Barn født i 2000 (3.klasse) eller tidligere inviteres til ca ett års forberedelse til sin
Første hellige kommunion. Innskriving vil skje etter høymessen på St. Paul skole
den 17. august 2008. For å kunne delta i undervisningen må barna være påmeldt
på forhånd. Ta med ferdig utfylt skjema, katekeseavgift på kr. 300,- og dåpsattest.
De som er døpt i St. Paul menighet trenger ikke ta med attest. Katekeseavgiften
skal dekke medlemsavgift i Norges unge katolikker (NUK) og materiell.

Barna vil motta sin første Hellige Kommunion enten lørdag 25. april 2009 eller
søndag 26. april 2009.

Dersom noen ikke mottar invitasjonsbrev om å delta i undervisningen neste sko-
leår, vennligst ta kontakt med katekeseleder Pål Augland, mobil 47393176 eller e-
mail: p-aug@hjemme.no. Brevet vil bli sendt ut i juni.

OPPFØLGINGSKATEKESE
Barn født i årene 1996–1999 (4. til og med 7. klasse) som har mottatt sin Første
hellige kommunion, inviteres til å fortsette sin utvikling i troen ved å delta i menig-
hetens oppfølgingsgruppe.

Undervisningen foregår på samme tid og datoer som førstekommunionsunder-
visningen, men med eget opplegg. Møt opp på første undervisning lørdag 6. sep-
tember kl.11 på St. Paul skole. Ta med penger til katekeseavgift kr. 250,–.

For å kunne delta i undervisningen må barna være påmeldt på forhånd. 
Dersom noen ikke mottar invitasjonsbrev om å delta i undervisningen neste sko-

leår, vennligst ta kontakt med katekeseleder Pål Augland, mobil 47393176 eller e-
mail: p-aug@hjemme.no. Brevet vil bli sendt ut i juni.

FERMINGENS SAKRAMENT (konfirmasjon)
Ungdom født i 1994 (9. klasse) inviteres til to års forberedelse til fermingens sa-
krament. Ungdommer som ikke går på St. Paul skole har undervisning én lørdag i
måneden fra kl. 11.00 til kl. 15.00. Første gang 13. september.

Ungdommer som er elever ved St. Paul skole får undervisning én onsdag i uken,
fra kl. 13.15 til kl. 14.00. Første gang 27. august.

Katekese skoleåret 2008–09
St. Paul menighetsblad • Nr. 2 • juni 2008
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For å kunne delta i undervisningen må ungdommene være påmeldt på forhånd.
Foreldremøte og innskriving til konfirmasjon for alle nye konfirmanter vil skje på
St. Paul skole tirsdag 26. august kl.19.00.

Ta med ferdig utfylt skjema, katekeseavgift på 500 kr. og dåpsattest. De som er
døpt i St. Paul trenger ikke ta med attest. Katekeseavgiften skal dekke medlemsav-
gift til Norges unge katolikker (NUK), materiell, mat og reiseutgift til leir.

Dersom noen ikke mottar invitasjonsbrev om å delta i undervisningen neste sko-
leår, vennligst ta kontakt med katekeseleder Pål Augland, mobil 47393176 eller e-
mail: p-aug@hjemme.no. Brevet vil bli sendt ut i juni.

Det er alltid behov for ledere som kan hjelpe med kateseundervisningen på de
forskjellige alderstrinnene. Dersom noen ønsker å delta som ledere i katekesen, ta
kontakt med katekeseleder Pål Augland eller sogneprest Dom Alois Brodersen. 

Nicoline åpen barnehage
Nicoline Åpen Barnehage er et pedago-
gisk tilbud for barn fra 0-6 år som
kommer i følge med en voksen. Vi hol-
der til i Krypten og på Pauline. Styrer er
Anneline Mellin-Olsen, assistent er Ka-
rin Mindaas.

Vi har åpent tirsdag, onsdag og tors-
dag fra 9-14.30. Det koster kr. 20,- per
barn per gang å bruke barnehagen, og
da serverer vi lunsj.

Siste åpningsdag før sommeren er
torsdag den 26. juli. Vi åpner opp igjen
9. august. Alle er hjertelig velkommen!

Bibelstudier
Bibelstudier på engelsk er startet opp
igjen. Vi møtes annenhver torsdag etter
kveldsmessen (19.30–21.00) på St. Paul
skole i fjerde etasje. På kurset går vi
igjennom 2. Mosebok. 

Deltageravgift er 95 kr. for hele kur-
set som varer til sommeren 2009, (gra-
tis for studenter). Alle er hjertelig vel-
kommen. Ta med en Bibel. Det er fullt
mulig å begynne også når vi starter opp
igjen til høsten. Dato kunngjøres på
nettsidene eller i messen i slutten av au-

gust. Ved spørsmål, ta kontakt med
Dom Lukas enten på mail: Lukas@stift-
klosterneuburg.at, eller på telefon
97605327.

Sommertiden
I juli og august vil det ikke være rosen-
krans eller tilbedelse i forbindelse med
hverdagsmessene på mandager, tirsda-
ger, onsdager eller fredager. Vi tar opp
igjen normal aktivitet fra september.

Gave fra Kristkirken
Kristkirkens menighet har gitt en søn-
dagskollekt til St. Paul menighet. Dette
fordi de hørte om at vår menighet vok-
ser og trenger å utvide eller kanskje til
og med å bygge en ny kirke. Vi takker
hjertelig for denne broderlige håndsrek-
ning. Pengene, kr. 13.500, vil bli satt
inn på en egen konto og danne begyn-
nelsen til et byggefond.

Studentretrett
5.–7. september blir det studentretrett i
tilknytning til Skriva Fjellkyrkje i Tinn
kommune. For påmelding og informa-
sjon, se www.katolsk.no.

St. Paul menighetsblad • Nr. 2 • juni 2008
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Historisk fermingsmesse
DÅ SOGNEPRESTEN informer-

te oss om at biskopen ville kom-
me til Førde og ferme ungdom-

mar i vårt distrikt, opplevde vi det som
eit bønesvar. Noko liknande har truleg
ikkje skjedd i Sogn og Fjordane sidan
reformasjonen. St. Paul menighet og
Sunnfjord katolske kirkeforening (Skk)
stod for den praktiske tilrettelegginga
då fem ungdommar vart ferma i Førde
kyrkje, 13. april i år. To av konfirman-
tane er frå Florø, to frå Førde og ei frå
Hornindal. 

Under fermingsmessa i Førde, deltok
frå St. Paul menighet: Dom Alois Bro-
dersen, Dom Albert Maczka og kantor
André Møllerhaug. Sidan Førde kyrkje
er stor med 600 sitjeplassar, var vi spen-
te på frammøtet til konfirmasjonen.
Biskopen hadde dessutan messe på Før-
de Bedehus kvelden før. Men det møtte
ca. 90 personar til konfirmasjonsmessa
– og det var flott! 

Kyrkja var fint pynta med blomar.
Dei frammøtte fekk oppleve ei høgtide-
leg messe med vakker orgelmusikk og
song. Salmen ved inngang var: «Gud
har fra evighet givet sin Sønn oss til
Herre». To ministrantar frå Førde del-
tok. Hadde vi hatt fleire ministrantar,
kunne vi også hatt røykelse. Ein av kon-
firmantane ønskte biskopen velkom-
men i byrjinga av messa. Lesingane var
frå fjerde søndag i kyrkjeåret, og desse
tekstane passa svært godt: «Heile Israel
skal vite for visst: at denne Jesus, som
de har krossfesta, han har Gud gjort til
Herre – til sin Salva. Framhald side 18.
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 i Sogn og Fjordane

Biskop Bernt Eidsvig og Dom Albert Maczka

forestår den første katolske ferming i

Sogn og Fjordane siden reformasjonen.

Konfirmantene f.v.: Natalja Maria 

Mazur, Camilla Eileen Nødseth, 

Szyman, Jakub Fojcik, Martyna

Katarzyna Fojcik og Roxchan

Antonipillai
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Vend om og la dykk døype, kvar og ein i
Jesu Kristi namn, så skal de få tilgjeving
for syndene dykkar. Då skal de også få
Den Heilage Ande si gåve!» Evangeliele-
singa var frå Joh 1-10 om Jesus som er
porten sauene går gjennom. Før fer-
mingsriten song vi: «Kom Hellig Ånd
med skapermakt». 

Biskopen salva kvar av dei fem konfir-
mantane med heilag krisma. Etterpå las
ei av konfirmantane frå Florø forbøne-
ne. I Førde kyrkje er det lesepult og gode
mikrofonar, så ingen måtte stige opp på
preikestolen! Under offeratoriet song vi:
«No livnar det i lundar» – ein salme som
passa godt til årstida, men som ikkje
stemde  heilt med temperaturen ute. Det

var ein kald og grå dag i Førde, men hel-
digvis vart det stort sett opphaldsvær.
Dei frammøtte klappa då biskopen in-
formerte om at det på dagen var ti år si-
dan sogneprest Alois vart prestevigsla i
Klosterneuburg. Dom Alois fekk helsing
og ei bok frå Sunnfjord katolske kirke-
forening. Under utgangsprosesjonen
song vi: «Store Gud vi lover deg», ein
lovsalme som utrykkjer vår takk til Gud
for denne dagen. 

Etterpå var det kyrkjekaffi og rikeleg
av gode kaker på Førde Bedehus. Til
vanleg held vi til der når det er messe i
vårt distrikt. Hos oss er det ikkje så
mange personar å dele oppgåvene på. Ei
stor takk til konfirmantane, foreldra
deira og til alle dei andre som hjelpte til!

Audun Solend
Leiar i Sunnfjord katolske kirkeforening

Fire historiske konfirmanter i Førde. F.v.: Roxchan Antonipillai, Camilla Eileen
Nødseth, Szyman Jakub Fojcik og Natalia Maria Mazur. Foto: Marcin Fojcik

Historisk 
Framhald frå førre side
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Konfirmanter i Sogn 
og Fordane, fermet 
i Førde 13. april.
Roxchan Antonipillai
Martyna Katarzyna Fojcik
Szymon Jakub Fojcik
Natalia Maria Mazur
Camilla Eileen Nødseth

Konfirmanter 
i Hordaland, fermet 
i Bergen 1.mai 
James Bajenting
Katerina Bernhoft
Alexander Christiansen
András Lászlo Csernai
Anne Kulseth Dahl
Eli Therese Dahl
Daniel Nguyen Dale
Lise Madeleine 
Devanayagam
Huy Khan Do
Veronica Dyga
Verronica 
Edirmanasingham
Andreas Hunderi Ely
Josselyn Rosales Figueroa
Cathrine Fjose
Camilla Berentsen Flo
Jacob Wallace Friis
Daniel Garces
Roxana Leiva Godøy
Vibeke Blair Sunga Grotle
Eirik Haddal
Ann-Mari Aloysius Haug
Maren Marie 
de Gaust Hunderi
Caroline Ayala Høydal
Arkadiusz Jaszczyszyn
Steven Raj Jebamany
Alexander Aloysius Jensen
Erick Anthony Alvarado

Kjellevold 
Tor Magnus Michaelsen
Kvinnsland
Katharina Aleksandra
Langum
Nguyen Le Thi Hong 
Wojciech Markulak
Michael Conor 
Mehammer
Maja Melberg
Maciej Migus
Hans Kristian Mindaas
Natalia Muscher
Edvard Sefland Målsnes
Jibril Ngoga
André Nguyen
Hai Quan Dinh Nguyen
Huu Kha Nguyen
Kiet Anh Nguyen
Minh Thien Nguyen
Sylwia Sobierajska Paz
Ignacio Andres Peralta

Therese Mai Pham
Thy Cao Pham
Lillian Pious
Mateo Radic
Fatima Revne
Isak-Andre Hernandez
Rikstad
Mauricio Rojas Salazar
Felix Preshanth 
Santhiapillai
Thushara Sinnarajah
Snorre Fuglestad Skare
Anne Skag Storheim
Jakub Szewczyk
Charlotte Jaunsen 
Torheim
Tony Jaunsen Torheim
Phillip Tran
Vyvy Elin Tran
Steffi Galvis Tvedt
Kamil Zak

Fra fermingen i Bergen                             Foto: Martin Melly
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SØN 6. juli. 14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Sak 9,9-10; >Rom 8,9.11-13; Matt 11,25-30

SØN 13. juli.  15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Jes 55,10-11; Rom 8,18-23; Matt 13,1-23 (kortere: Matt 13,1-9)

SØN 20. juli.  16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Visd 12,13.16-19; Rom 8,26-27; Matt 13,24-43 (kortere: Matt 13,24-30)

SØN 27 juli.  17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
1 Kong 3,5.7-12; Rom 8,28-30; Matt 13,44-52 (kortere: Matt 13,44-46)

Tir 29. juli.  OLAV DEN HELLIGE – OLSOK
Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28

SØN 3. august.  18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Jes 55,1-3; Rom 8,35.37-39; Matt 14,13-21

Ons 6. august.  HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Matt 17,1-9

Lør 9. august.  DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein)
- VERNEHELGEN FOR EUROPA . Hos 2,16b.17b.21-22; Matt 25,1-13

SØN 10. august.  19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
1 Kong 19,9a.11-13a; Rom 9,1-5; Matt 14,22-33

Fre 15. august.  JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN 
Åp 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Luk 1,39-56

SØN 17. august.  20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Jes 56,1.6-7; Rom 11,13-15.29-32; Matt 15,21-28

SØN 24. august.  21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Jes 22,19-23; Rom 11,33-36; Matt 16,13-20

Lesninger uke  uke 27 – 39   2008

MESSETEKSTER
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SØN 31. august.  22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Jer 20,7-9; Rom 12,1-2; Matt 16,21-27

SØN 7. september.  23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Esek 33,7-9; Rom 13,8-10; Matt 18,15-20

Man 8. september.  JOMFRU MARIAS FØDSEL
Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23

Fre 12. september.  Jomfru Marias hellige Navn. Patronat Marias Minde.
Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,39-47
1 Kor 9,16-19.22b-27; Luk 6,39-42

SØN 14. september.  KORSETS OPPHØYELSE
4 Mos 21,4c-9; Fil 2,6-11; Joh 3,13-17

SØN 21. september.  25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Jes 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Matt 20,1-16a

SØN 28. september.  26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Esek 18,25-28; Fil 2,1-11 (kortere: Fil 2,1-5); Matt 21,28-32

Man 29. september.  DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, 
GABRIEL OG RAFAEL Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51

Polsk gave til
menigheten
Onsdag i Påskeok-
taven var Augusti-
nerkorherrene i 
Krakow og hentet
bildet som polske
arbeidere har gitt 
i gave til St. Paul
menighet. En utfør-
lig beskrivelse av
bildet og bakgrun-
nen for det kommer
i neste nummer av
Menighetsbladet 
i september.
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1. kommunion
24. april
1    Aloysius, Joan Evelyn
2    Amirthanatan, Priyanka
3    Amirthalingan, Sharinga
4    Amirthalingam, Sharun
5    Anandarayar, Jennifer
6    Anthonypillai, Subeedshan
7    Blomvågnes, Victor Andre Parez
8    Cisternas, Adrian Mauricio
9    Folkedal, Sigurd Pemmer
10  Gjerde, Vanessa
11  Henriksen, Jan-Luis
12  Isaksen, Camilla Pasion
13  Jedynak, Cornel
14  Jeyarajah, Anesten
15  Joseph, Malin Inuka
16  Kienitz, Oskar Konrad
17  Kooni, Peter Augustin Gillow
18  Langum, Julie
19  Lawrence, Prida

20  Natås, Irenea Karin Camasura
21  Nguyen, Johnny Kim Bang
22  Nguyen, Joseph Quoc Thang
23  Nguyen, Marcus Trung Kien
24  Nguyen, Nam Hoang
25  Nguyen, Theresa An
26  Nguyen, Viet An
27  Ntiamoah, Andy Etsiako
28  Ntiamoah, Eden Akoma
29  Ntiamoah, Emma Akoma
30  Pathiathar, Dilan
31  Pham, Nhavy
32  Ranjan Thevaraj, Mary Cheuga
33  Rasaturai, Marcella
34  Ravikumar, Alan Prassanna
35  Rayappu, Atthitan
36  Sanchez, Felix Einarsen
37  Schüttpelz, Justin Roland
38  Skare, Tomas Lund
39  Stausberg, Anna Cornelia
40  Stausberg, Olga Carolina
41  Stausberg, Paul August Friedemann
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42  Vasanthan, Sangeethan

27. april
1    Augland, Hallvard
2    Augland, Kaspar
3    Daniel, Hanni
4    Devanayagam, Mats Joe
5    Eek-Dahl, Sunniva
6    Haldorsen, Maja
7    Haug, Hanna Aloysius
8    Høiaas, Knut Henrik
9    Igland, Maria Bonita
10  Lind, Christian André
11  Lundøy, Endre Christoffer
12  Løvås, Erik
13  Mascali, Julia Louis
14  Melly, Mathias Konrad
15  Mortensen, Ella Marina Lipinska
16  Novosad, Liliya
17  Ravikumar, Aaron Mahipan
18  Sebastiampillai, Subarna Daizy
19  Simonsen, Adrian Anthony

20  Steen, Sara Marie Hurlen
21  Sævdal, Stian Javier Salazar
22  Taraldset, Lars Martin
23  Thuen, Stefan
24  Thuen, Stian
25  Trinh, An Thien
26  Trinh, Nhungoc
27  Tveit, Andreas Diaz
28  Tveit, Daniel Diaz
29  Vu, Linh My Teresa

I den polske messen 27. april
1   Jarosewska, Eryka
2   Soyke, Tomasz
3   Szpakowski, Dante
4   Zalewski, Patryk

1. kommunion i Polen
1   Buczynski, Adrian
2   Olczak, Julia
3   Olejniczak, Jakub 
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Målet for vårt åndelige liv er den ende-
lige forening med Gud og å få del i
hans guddommelige liv. Dette kalles
også kjærlighetens
forening. Festen
for Den hellige
Treenighet fører
oss tilbake til
spørsmålet om me-
ningen med det
menneskelige livet
og de fundamenta-
le spørsmålene an-
gående vår eksis-
tens.

Treenighetens
mysterium er ikke
bare en sannhet
som vi skal vite om
og tro på; det drei-
er seg også om en
relasjon mellom
personer som skal
leves. Det kan være
vanskelig for oss å se Treenigheten
som Personer når Skriften presenterer
dem med forskjellige konkrete bilder.
Faderen fremstilles som sky, stemme,
stein, skjold eller kilde.... Den hellige
Ånd beskrives som vind, due, flamme-
tunger, nåde eller kjærlighet... Bare
Sønnen viste seg for oss som en person
fordi han ble inkarnert og tok mennes-
kelig form.

Disse «konkrete bildene» viser seg
imidlertid som personer. Når Ordet ut-
går fra Gud, skapes alle ting. Steinen
beskytter dem som søker ly under den.
Kilden forfrisker dem som kommer og

drikker fra den. Bildene på Den hellige
Ånd blir brukt på samme måte, Vinden
blåser dit den vil. Flammetungene kom

ned over apostlene
og forvandlet dem
totalt. Fra ulærde til
lærde, fra redde til
modige, fra ambisi-
øse til ydmyke, fra
uperfekt til perfekt. 

Treenigheten er
unektelig et sam-
funn av Personer:
Faderen, Sønnen og
Den hellige Ånd.
Faderen er alle tings
kilde: eksistens, lys,
sannhet, kjærlighet
og liv...ikke bare for
menneskene, men
for hele det gud-
dommelige livet.
“Som det er Fade-
ren, den Levende,

som har sendt meg, og som det er Ham
jeg har mitt liv fra, slik skal den som
spiser meg, få sitt liv fra meg” (Joh.
6.57), og «Som Faderen har livet i seg
selv, så har han også gitt Sønnen å eie
livet i seg selv.» (Joh. 5:26) Slik er altså
Treenighetens mysterium livets myste-
rium, med indre kommunisering seg
imellom og det å lage nytt liv som vik-
tige kjennetegn.  

Sønnen er Faderens perfekte Bilde.
«Alt hva min Far eier, er også mitt.
Derfor var det jeg sa at det var av mitt
han skulle ta og forkynne dere» (Joh.
16:15). Faderens substans blir gitt vi-

Forenet i Treenighetens kjærlighet
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dere til Sønnen slik at Faderen og Søn-
nen er lik, og det er bare forholdet
mellom dem som skiller dem fra hver-
andre. Jesus er «Guds herlighets strå-
lende avglans» (Hebr.1:3) og visdom-
men (Vis:25-26). Det var etter denne
modellen at verden ble skapt.

Den hellige Ånd kommer fra Faderen
og Sønnen. Han er sendt for å etablere
en bolig for Treenigheten i oss. Det be-
tyr at han leder oss inn i nådens liv.
Han bringer med seg en kjærlighetsfor-
bindelse mellom Gud og mennesker.
Hans arbeid tok til da Jesus ble forher-
liget i sin død og oppstandelse, og er
fullført når hele menneskeheten blir
transformert og blir perfekt i Gud.

Den vakreste kjærlighetshandling er
skapelse. Treenigheten kan ikke lukke
seg inn i seg selv, men åpner seg for
mennesket ved å skape dem og la men-
neskene kommunisere med Treenighe-
tens Personer. Ved å være skapt i kjær-
lighet og for kjærlighet, lever mennes-
ket bare ved kjærlighet og i kjærlighet
til Treenigheten. Med andre ord; Tree-
nigheten blir både modell og kilde til
liv. Treenighetens kjærlighet pulserer
alltid i oss og trekker oss stadig lenger
inn i foreningen mellom De Tre. Det er
i denne kontinuerlige bønn at mennes-
ket stadig blir mer lik Treenigheten. 

P. Tien

Nye regler
for menighetsråd har nå
trådt i kraft, og dette får
også konsekvenser for rå-
det i vår menighet. I tråd
med Kirkeretten er det
sognepresten i menighe-
ten som er formann i rå-
det; den tidligere benev-
nelsen «menighetsrådsle-
der» er heretter «ordsty-
rer». Menighetsrådet skal
velges hvert andre år, og
de største nasjonalgrup-
pene være representert.
Viktige funksjoner i me-
nigheten kan også ha sin
representant, og sogne-
presten har selv anled-
ning til å utpeke 1–3
medlemmer.

Et finansråd
er også opprettet, med en
rådgivende funksjon i
forhold til økonomiske
saker i menigheten. Ved
siden av sognepresten er
August Werner og Birgith
Kalve valgt fra vår me-
nighet.

Sammensetting
av menighetsrådet ser slik
ut etter ny ordning:
Dom Alois (formann), 
Birgith Kalve (ordstyrer), 

Eugene Sebastian (vara-
ordstyrer), 
Anne Kirsten Eek-Larsen,
(1. referent), 
Virginia Capati, 
Hildegard Misje, 
Miguel Quesada, 
Romina Salazar, 
Zuzanna Wojakiewicz, 
Nguyen Quoc Khanh, 
Lourdes Musafi – varare-
presentant. 

Sognepresten har utnevnt
to representanter: 
Willem von Erpecom 
(2. referent) 
og Khanh Quoc Nguyen.
Fra pastoralrådet møter
Andreas Christiansen.

Dom Alois

Nytt fra menighetsrådet
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Dette er siste verset i en sang vi synger i
barnehagen og på Evangelieforklaring.
Sangen kom smygende inn i øret og sin-

net mitt nå når jeg skulle sette meg ned
for å skrive noen ord om barn.

Ofte når vi skal snakke om barn og

BARN
Det fins hundrevis av barn, ja tusen millioner;

Gud kjenner navnet på alle, det vet jeg!
Det fins hundrevis, ja tusen millioner barn på jorden 

– Gud kjenner hver og en, og Gud kjenner meg!
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deres situasjon, ender vi opp med å dis-
kutere hvem som skal «passe på
dem».Vi ender opp med faktisk å disku-
tere de voksne sin situasjon i stedet. Jeg
vil argumentere for at barn har rett til en
selvstendig plass i vår katolske menig-
het. De er ikke noe som foreldrene har
med seg (som bagasje!), og heller ikke
noe som må «passes på».

Selvfølgelig skal vi passe på at barna
våre er trygge, at de har alt de trenger og
får den omsorgen de skal ha. Det er den
viktigste oppgaven i verden, å vise akku-
rat den omsorgen for de minste blant
oss. Poenget mitt er derimot: at barna
som kommer til messen og til ulike ar-
rangementer har krav på å bli tatt på al-
vor som kristne medlemmer av en me-
nighet, ikke som noe som må oppbeva-
res, eller nettopp – passes.

Hver dag – hvis jeg lytter til det barn
har å fortelle meg – blir jeg minnet om
hvor dyrebart livet er, hvor fantastisk
skaperverket er, hva min og andre krist-
nes tro egentlig går ut på. Det gjør meg
ydmyk og takknemlig for å være i live,
og for å få lov til oppleve dette. Hver
gang en toåring viser meg verdens vid-
under om igjen (Se; en brannbil!!!!!), får
jeg sjansen til å gjenoppdage alt det va-
kre og gode og spennende i verden, alt
det som jeg ellers ikke har tid til, eller
hadde glemt. Vi blir fort blinde for det
som vi har aller nærmest!

Altså, hvis jeg lytter og ser. Vår Herre
har sagt: «Dette sier jeg dere: Om dere
ikke omvender dere og blir som barn,
kommer dere ikke inn i himmelens rike»

Jeg tror, at hvis vi skal forstå dette
som Jesus sier til oss, må vi av og til
åpne øyne og ører, og prøve å se og høre
hva barna vil vise oss.

Jeg har opplevd det samme med litt el-
dre barn på Evangelieforklaring. Der
kommer jeg feiende med brask og bram
og ustemt gitar under armen, og tror at
jeg skal lære vekk viktige momenter i
vår tro - bare for å oppdage at 1) Jeg
kan ikke lære noen noe, de må lære det
selv. I beste fall er jeg og andre som dri-
ver med katekese i menigheten veivisere
og døråpnere. Og 2) Ungene kan og vet
mye, og tror og ber og erkjenner sin tro
med en trygghet og ærlighet som gjør
meg, vel ikke misunnelig. De gir meg i
hvert fall lyst til å lære av dem!

Jeg folder mine hender små 
i takk og bønn til deg. 
La alle barn i verden 
få det like godt som meg!

Min mor kan ikke fordra den sangen.
Skal barna be om at alle skal få det like
godt som dem? Sier hun. Enn om barna
ikke synes at de har det så bra, da? Skal
de unne andre barn å ha det på samme
måte? Barn i Norge er for det meste met-
te, varme og trygge. Men flere og flere
har det ikke så bra. Et økende antall
barn i Norge opplever ikke å få den om-
sorgen og tryggheten de trenger. Asylsø-
kerbarn, kanskje født og oppvokst i
Norge, lever med trusselen om utvisning
hengende over seg. Barn lever i oppløste
og konfliktfylte familier. Barn blir utsatt
for overgrep av voksne som de stoler på.
Det gjelder nok også barn i vår menig-
het. Nå kaster jeg kanskje en brannfak-
kel. Kanskje får jeg sinte brev. Det får
ikke hjelpe. Vår kirke har stått i spissen
for å kjempe for ufødte barns rett til liv.
Vi har ennå en lang vei å gå før vi er like
ivrige og engasjert Fortsettelse  side 31



Tamilske katolske familier i Bergen har
«Den gudommelige barmhjertighets
rosenkrans – «novene» siden septem-
ber 1997, hver måned. Første fredag i
måneden starter «Novenen» i ett hus
og fortsetter til andre hus, normalt kl.
19.00. Hver fjerde mandag har de an-
dakt i St. Paul kirke før den tamilske
messen. I påsketiden starter «novenen»
langfredag og avsluttes med feiringen
den andre søndag etter påsken.

Vi har «novene»-bok på tamil og
hele andakten er tamilsk. Først synger
vi en salme, og siden fortsetter vi med
andakt. Vi avslutter andakten med en
salme til Jomfru Maria.

Gnananayagam Francis

Den gudommelige miskunns 
rosenkrans

1. Begynn med korstegnet
Fader Vår
Hill deg, Maria og den apostoliske
trosbekjennelse 

2. På Fader Vår-perlene ber du føl-
gende bønn: Evige Far, jeg frembærer
for deg din høyt elskede Sønns, vår
Herre Jesu Kristi legeme og blod, sjel
og guddom, som soning for våre og
hele verdens synder.
3. På de 10 Hill deg, Maria-bønnene
ber du følgende bønn: For hans smer-
tefulle lidelses skyld, miskunn deg over
oss og over hele verden.
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Tamilsk tradisjon i Bergen

Den gudommelige 
barmhjertighetens 

rosenkrans
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Fredag 28. mars møtte vi 17 filippinske
ungdommer opp ved krypten i St. Paul
kirke og ventet spent på hva vi skulle
gjøre. Ingen av oss hadde fått noen in-
formasjon om hva som skulle skje annet
enn hva vi skulle ha med oss, og at det
skulle vare fra fredag til lørdag. Der
stod vi og var nokså spente, selv om en-
kelte var oppgitt over å måtte gi fra seg
mobiltelefon, iPod og til og med klok-
ker. Enkelte prøvde å titte på hva som
lå bak forhenget, for alle ville vite hva
vi skulle gjøre. 

«Come Alive» var temaet for helgen.
Det handlet om å måtte åpne seg og be-
kjenne sin tro for Gud. Temaer som
hvordan det enkelte ganger kan være

vanskelig å erkjenne sin tro foran ven-
ner og andre nære var ting vi tok opp
og drøftet. Godt var det å snakke om
disse temaene også, for da visste vi at vi
var flere som trodde på det samme og
hadde de samme opplevelsene. Det å
holde sammen gav oss styrke til å stå på
videre, og leve et liv for Gud.

Pausene våre var fylt med latter, in-
strumenter og mat selvsagt. Vi fikk ikke
lov til å gå utendørs, men uansett var
det masse gøy å finne på inne. Når vi
hørte bjellen ringe visste vi at det var tid
for å samles igjen i salen og fortsette
med programmet som ingen av oss vis-
ste noe særlig om. Dette skapte blant
annet masse

Retrett for filippinske ungdommer

Fortsettelse neste side
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spenning for hver gang vi ble bedt om å
samles.  

Senere fredag kveld hadde vi noe som
het «Circle of Love», hvor foreldrene
hadde stelt i stand stearinlys og satt på
beroligende musikk mens vi hadde hatt
pause. Dette skapte en harmonisk og
åndelig opplevelse. Alt var planlagt fra
punkt til prikke, noe som gjorde det
hele så gøy og spennende. Lyset var
dempet ned, og vi stod der hånd i hånd
i en sirkel. I midten av sirkelen satt en
av oss ungdommer. Alle de som stod
rundt i sirkelen skulle si positive ting
om den som satt på stolen i midten. Det
hele var utrolig rørende, og hvem setter
vel ikke pris på å høre gode ord om seg
selv? 

Bjellen ringte høyt tidlig neste mor-
gen, og inn kom foreldre som hadde
overlevd natten inne på kjøkkenet uten
særlig mye søvn. Der stod de, like blide
som vanlig og smilte. «Det var som å
våkne i en drøm. Det var en fantastisk
start på dagen. Foreldre kom gående i
tog til oss, med hvert sitt stearinlys og
sang himmelske sanger.»

Vi våknet tidlig, men ingen av oss vis-
ste sikkert når, fordi både klokker og
mobiler og alt som tydet på hva klok-
ken var, var i et lukket skap som vi ikke
hadde tilgang til. I starten var det litt
surt, men vi vente oss til det etter hvert
og i ettertid tenker vi at det bare var po-
sitivt. Da hadde vi ikke ting rundt oss
som distraherte oss. Morgengymnastikk
var en del av programmet, så det ble
mye av dans og latter. Så fortsatte vi
med å synge sanger mens andre spilte
instrumenter til. De filippinske mødrene
hadde stelt i stand en fantastisk frokost.
Nystekte baguetter og forskjellig pålegg
stod klart til oss. Det kunne ikke vært
bedre. Senere på formiddagen analyser-
te vi deler av filmen «Passion of the
Christ». Dom Lukas og Dom Alois kom
på besøk og holdt foredrag.

Skriftemål, messe, utdeling av diplo-
mer og middag preget resten av dagen. I
løpet av bare to dager har vi fått dele
tanker og ord, og opprettet et mye tet-
tere vennskap med både foreldre og
venner. Vi har gjort oss tanker om hva
det vil si å leve et liv i Guds vilje, hva
vår oppgave på jorden er, og ikke minst
hvordan vi skal motta Guds kjærlighet. 

Monica C. Andersen

Filippinsk retrett
Fortsettelse fra foregående side



Døpte 
(til og med 5/ 5)

Eva Aarseth
Eron Wossenyeleh Amha
Michael Llera
Joachim Alexander Rivera
Berg
Nathalie Williams
Maja Skowronska
Tu Moc Vo
Matteus Hoan Nguyen
Jibril Ngoga
Victoria Sande
Carlo Barredo Usero
Matthew Jewin 
Jesuthasan
Artia Estaloza Moberg
Matias Alexander 
Oyarsun-Sandvei
Tobias Nguyen

Patrick Arsua Sætre
Maja Wiacek Colban
Nathaniel Giradelin
Nicholas Singh Werner
Julian Toro Jørgensen
Charleen Hoff 
Chandrakumar
Jeshurun Yoganayagam
Ida Emilie Merl-Olsen

Vigsel 

Julia Lacombe Franco og
Karl Erik Müller, viet 
i  Porsgrunn
Jean- Philippe Corriveau
og Zoila Cedeno, viet 
i Vatikanet
Chona Libat Barrero og
Alvin Kilakil Usero, viet 
I St. Paul

Marta Gorka og Robert
Piotr Lewandowski, viet 
i St Paul

Tatt opp i kirken

Eirik Haddal
Per Åge Hesjedal
Svein Magne Bendiksen
Lars Vetle Hage 
Handeland 
Aud Schjelderup

Døde 
Theodora Hendrika Derks,
sr Hilaria
Nelly Bergitte Polak
Biskop John Willem Gran
Aminda  Brigida Lobo
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LIVETS GANG

i kampen for rettighetene til barn som
allerede er født; alle unger trenger en
trygg og kjærlighetsfull oppvekst!

Helt til slutt: en historie om hva bar-
na kan lære oss om tro og bønn. En fire
år gammel gutt står midt på gulvet i
Krypten. Det er barnehagetirsdag i fe-
bruar, ute pøsregner det. Gutten har et
annet morsmål enn norsk, og er en
mann av få ord - fremdeles sier han ikke
stort. Men så tar han meg i hånden og
trekker meg bort til trappen opp til kir-
ken, der han ikke har lov til å gå. «Mut-
hikk!» hvisker han til meg, med tydelig
lespe-s. Javisst, vi hører musikk. Oppe i

kirken øver Pernille på orgelet, og nyde-
lig toner strømmer ned til oss. Vi går
sammen med barna opp i kirken for å
høre på musikk. Vi sitter andektige og
lytter. Så går vi frem og tenner et lys, og
den lille gutten vil gjerne gå opp til alte-
ret. Vi går opp og kneler under krusifik-
set. Jeg holder gutten i hånden, og sier
stille på guttens morsmål: Kjære Jesus,
her kommer det en liten gutt til deg.
Han vil gjerne være sammen med deg.

Gutten er musestille, og så kommer
det et lavmælt og åndeløst: «WOW!»

Det er den mest inderlige og opprikti-
ge bønn jeg til dags dato har hørt.

Anneline Mellin - Olsen

BARN Fortsettelse fra side 27



B–Postabonnement
Returadresse: ST. PAUL KIRKE,  
Nygårdsgaten 3, 5015 BERGEN

VVeedd  ffllyyttttiinngg,,  hhuusskk  åå  mmeellddee  aaddrreesssseeffoorraannddrriinngg!!  Ettersendes ikke ved varig 
adresseforandring, men sendes tilbake til avsender med opplysning om den nye adressen.

VVIIKKTTIIGGEE
tteelleeffoonn--
NNUUMMMMEERR

Sparebanken Vest: 3624.07.60031

Sognekontoret menighetssekretæren Telefon 55 21 59 50

Sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen Can. Reg.

Telefon i Parkveien 55 30 80 21 • mobil 48 27 72 82

Pater Jagath Premanath Gunapala O.M.I.

Telefon 55 21 59 68 • mobil 41 46 87 40

Dom Albert Tomasz Macka privat 55 30 80 27 • Mobil: 990 98 456

Dom Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg. mobil 97 60 53 27

Fader Tien Dang telefon kontor 55 21 59 69 • privat 55 21 59 65

Kantor André Møllerhaug mobil 951 19 741

Diakon Gunnar Wicklund-Hansen

Telefon kontor 55 21 59 55 • privat 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 2159 50 •  Mobil  90 98 2092

Søstrene Marias Minde telefon 55 55 99 60

Missionaries of Charity– Mor Teresasøstrene telefon 55 21 59 70 

Søstrene Voss Telefon 56 51 25 10
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