
St.Paul
MENIGHETSBLAD

Nr. 3
september 2008

Nytt forlag i Bergen for åndelig litteratur Side 18

40 nasjoner feiret kirkejubileet
Avlat for alle troende
I forbindelse med Paulus-året har
paven gitt adgang til å vinne avlat
for alle troende.                   Side 2

Side 4, 5, 6, og 7 

Skytsengler på vei inn
Det vesentlige ved englene er det
de utfører på Guds bud, skriver
Henrik von Achen.             Side 12



Nygårdsgaten 3
5015 BERGEN

http://bergen.
katolsk.no

Sogneprest: 

DOM ALOIS

BRODERSEN

2

St. PAUL
MENIGHET

ORD
til ettertanke

«..velsign dem
som forbanner

dere, be for
dem som 
behandler 
dere ille»
Luk 6:28

Formgivning:
NORVALL SKREIEN

Trykk: Arne Steen 
Offsettrykkeri A/S

Menighetsbladet
Nr. 3 sept. 2008

38. årgang

Redaktør:

ANNE

SAMUELSEN

I
forbindelse med det paulinske jubelåret 2008–09,
har pave Benedict XVI. gitt adgang til å vinne full-
stendig avlat. Dette oppnås ved at de troende mot-
tar botens sakrament og den hellige kommunion i
messen og valfarter til St. Paul utenfor murene i
Roma og ber de foreskrevne bønnene, Fadervår og

Trosbkjennelsen, i pavens intensjon.

Avlaten kan oppnås for den troende selv, for andre levende
eller for avdøde.

Denne avlaten kan også oppnåes i de lokale kirker, altså
også i vår egen St. Paul kirke, ved de forskjellige fester og
minnedager for apostelen Paulus, f. eks. den 18. november,
vigselsdagen for Peterskirken og Pauluskirken i Roma eller
den 25. januar, festen for Paulus’ omvendelse og i tillegg på
den 29. i hver måned. Her gjelder de samme krav til skrif-
te, kommunion og bønner.

Syke som er forhindret fra å være til stede, kan oppnå full-
kommen avlat ved å være åndelig til stede ved jubileums-
feiringene og bære sine bønner og lidelser frem til Gud for
de kristnes enhet. Den hellige Far oppfordrer alle troende
til å styrke sitt åndelige liv etter Paulus’ eksempel.

Mer om PAULUS-året,
Se side 8
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Avlat i Paulus-året 

Apostelen 
Paulus slik vi
kjenner ham fra 
St. Paul kirke
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Innimellom forlovelse, arbeid på
hjerteavdelingen på Haukeland Sy-
kehus og skriving av doktorgrad

om «eksistensielle opplevelser
og perspektiv hos leger og pa-
sienter i møte med alvorlig
hjertesykdom» finner Mar-
grethe Aase (31) tid til å være
formann for festkomiteen til
menighetens 150 års jubi-
leum. Dette er andre året på
rad at Margrethe, sam-
men med Virginia Capati,
trekker i de mange og far-
gerike tråder som holder
St Paul menighet sam-
men.

– Det er et privilegium å arrangere
fest i denne menigheten, vi «vasser» i
menneskelige og kulturelle ressurser,
sier Margrethe Aase. – Vi har måttet
sette en grense for hvor mange som
kunne bidra, så fremdeles er det flere
å ta av til en senere anledning. Vi har
fått mange positive kommentarer på
at vi har fått afrikanerne med. Folk
setter pris på nye innslag. Jeg er stolt
over å få være med i en slik menighet!

Margrethe  har ikke vokst opp i St
Paul. Hun forteller oss gjerne litt om
sin vei: 

– Jeg er prestedatter fra Den norske
kirke og vokste opp med en visshet
om at jeg var skapt av Gud, elsket, vil-
let. I møte med all den lidelsen jeg
møtte i studietiden holdt imidlertid
ikke dette mål. Troen ble for lettvint,
for eventyraktig. Jeg synes ikke det
var sammenheng mellom det livet jeg
så og læren om en elskende og allmek-

tig Gud. Jeg søkte i filosofien og ble
agnostiker og eksistensialist. Jeg foku-
serte på døden, angsten og det me-

ningsløse. Til slutt nådde
jeg vel et bunnpunkt, jeg
var deprimert. Da be-
stemte jeg meg for at jeg
ville tro, og av en eller an-
nen grunn «dinglet» jeg
inn på en messe i St Paul.
Det var som å komme

hjem, og hjertet falt
til ro. Kirkens men-
neskesyn tiltalte meg.
Jeg er helt fascinert
over hvordan Kirken
klarer å ivareta de

høye idealer og gjennomtenkte regler
for menneskelivet og samtidig ha en
slik utrolig takhøyde! Lengselen etter
å få delta i kommunionen bidro til at
jeg endte opp med å konvertere i janu-
ar 2002 på festen for Pauli omven-
delse.

– Ser du noen sammenheng eller
bånd til Paulus i ditt liv ute i verden? 

– Slik som Paulus, har også jeg vært
på den andre siden. I mitt arbeid som
lege, blir det ikke mye anledning til å
vitne med ord. Det viktigste blir å stå
for noe; at jeg klarer å møte mennes-
ker med kjærlighet, mildhet og re-
spekt. Så får ting komme ut ifra det.
Jeg prøver å starte dagen med å
«suse» innom kapellet på Haukeland
for korsets tegn og en liten bønn:
«vær med oss». Og så har jeg alltid
rosenkransen i lommen, sier en smi-
lende Margrethe.

AS

Med 
Rosenkransen 

i lommen
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Tenker du at kirken umulig kan bli ful-
lere enn den allerede er på søndager, var
du ikke til stede under jubileet 15.
juni.De 27 ministrantene måtte nær-
mest trenge seg gjennom døren under

150-årsjubileumsmessen der St. Paul
kirke var fylt til siste ståplass. 

Som ett Guds folk består menigheten
nå av om lag 40 nasjonaliteter, noe fest-
messen speilet: Inngangssalmen var ved
det vietnamesiske koret. De fleste mes-
seleddene var ved St. Paul Kirkekor. Al-
leluia ble ledet av en polsk gruppe. 

Under offertoriet sang det tamilske
barnekoret, mens Sanctus var ved lati-
namerikansk gruppe. Under kommuni-
onen bidro et filippinsk kor og norsk
ungdomskor. Etter kommunionen var
det en felles salme, før den afrikanske
gruppen avsluttet det hele med rytmisk
utgangsmusikk. 
– Når jeg ser utover menigheten hver
søndag fyller det meg med både undring
og glede. Praktisk talt hele verden er re-
presentert her inne, sa sokneprest Alois

Feiring av en annen verden

Ny sakristan søker husrom

Barbara Dworniczak fra Polen
er fra september ansatt som sakris-
tan i halv stilling ved St. Paul menig-
het, og er på jakt etter et sted å bo.
Har noen i menigheten mulighet til
å hjelpe henne med en hybel eller
hybelleilighet? 

Ta kontakt med tlf. 96 88 63 63,
55 30 80 23 eller med menighets-
kontoret, tlf. 55 21 59 50.
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Brodersen.
– Vi feirer ikke for å mimre over forti-

den eller hvor bra vi er i dag, for vi har
ikke oss selv å takke for menighetens
jubileum. Vi ser tilbake for å finne kraft
og visdom, for å finne krefter til de gjer-
ningene vi skal gjøre i dag og i fremti-
den, fortsatte han.

Menighetens forbønner ble bedt og
tidvis sunget på alt fra norsk og latin til
tysk, polsk, tamil, fillipinsk, spansk og
vietnamesisk. Det var sterkt å oppleve
den enhetens Ånd som bar bønnene, og
å så konkret få være en del av det store
trosfellesskapet som sprenger både
språkets og tidens grenser. Etter messen
fortsatt festen i en minst like overfylt
gymsal. Her ble det feiret med norske
lefser, filippinsk kylling, vietnamesiske
vårruller, tamilsk karri og polsk erte-
suppe. Overskuddet av salget gikk til
fondet for nytt kirkebygg for St. Paul
Menighet, slik også kollekten og inntek-
tene fra loddsalget gjorde.

Fire nye kirkebygg er under planleg-
ging på Vestlandet – ett i Odda, ett
i Førde og to i Bergen. 

- Det er et sterkt
ønske å få bygd
to kirker i Ber-
gen, men bare
det å få reali-
sert den første
ligger litt frem
i tid, sier

Dom Alois Brodersen, som ser i retning
Roma når menigheten nå går på tomte-
jakt. 

– Vi ser sørover når vi nå ønsker å
bygge. En plass i Fana er ideelt. 

En ny kirke vil sannsynligvis koste
mellom tolv og tjue millioner å bygge.

Kunstneriske innslag
Samtidig med opplegget i skolens gym-
sal var det aktiviteter for barna i Kryp-
ten under kirken. Det kunstneriske fest-
programmet i skolens gymsal var rik-
holdig, og inkluderte «Arka Noego» –
sang ved polske barn, «Månedans» ved
vietnamesiske barn, sang ved filippinsk
kor og til slutt tre dansegrupper med
henholdsvis vietnamesiske, tamilske og
afrikanske barn og unge.

Det ble også tid til inntak av jubi-
leumskake før den feststemte forsam-
lingen kledd i bunad, sari, silkekjoler og
dress gikk velsignet hjem etter en feiring
av en annen verden.

RAGNHILD ÅDLAND

Fremtidsdrømmer om St. Paul
– se neste side.
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1. Hva er
din drøm
for St. Paul
menighet?
Hva bør vi
satse på i
fremtiden?

2. Hvor
mange ka-
tolske kirker
finnes det i
Bergen om
150 år?

Fem 
på 
festen

Saúl Garcés (44), 
kom fra Chile for 21 år 
siden

1. Jeg håper vi får flere fel-
lesaktiviteter på tvers av de
ulike gruppene. I dag er det
ikke nok kontakt mellom de
nasjonale gruppene. Vi kan
oppnå flere ting hvis vi ar-
beider sammen, i fellesskap.

2. Vi har fått iallfall én stor
kirke til, kanskje Johannes-
kirken?

Søster Mary (71), 
kom fra Irland for 50 år 
siden

1. Min drøm er at vi fortsatt
har et like godt samhold
mellom de nasjonale grup-
pene. Vi må satse på konver-
tittene. De utadvendte kon-
vertittene går det bra med,
men det er ikke lett for dem
som er mer sjenerte. Det er
ingen som har ansvar for å
se dem og følge dem opp et-
ter at de er blitt tatt opp i
Kirken. Vi bør få en ordning
der vanlige legfolk får ansva-
ret for dette.

2. Vår Gud har tatt vare på
St. Paul menighet i 150 år.
Han vil fortsatt ta vare på
oss. Fremtiden er i Guds
hånd.

?

Flere fellesaktiviteterSatse på konvertittene
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Chau-Son Do (37), 
fra Vietnam

1. Jeg synes menigheten
er perfekt som den er.
Helt utmerket. Men jeg
vil gjerne oppfordre flere
til å ta med barna i kirken
helt fra de er små, slik at
barna kan føle seg hjem-
me i kirken også når de
blir eldre.

2. Dobbelt så mange som
i dag! Eller kanskje mer?

Ewa Siarkiewicz-Bivand
(57), kom fra Polen for 
26 år siden

1. Min drøm er at menig-
heten blir som den er – en
miks av folk fra hele ver-
den som beholder sin
identitet.  Dessuten må vi
gjøre alt vi kan for å inte-
grere polakkene slik at vi
ikke får egne polske me-
nigheter. Vi må skape
samhold. Selv om vi bor
spredt må vi være som et
nabolag. Vi må ha mer
dåpsopplæring, og vi må
forberede de unge til å bli
katolske kristne foreldre.

2. Iallfall to. Og så håper
jeg vi har fått en ny, ung
nonneorden som kan hjel-
pe menigheten.

Ståle Johannes Kristian-
sen (37), gikk inn i Kir-
ken for 10 år siden

1. Min drøm er at vi får
et spirende ungdomsar-
beid. Alt ligger til rette
for det: Vi har både
mange flotte ungdommer
og en unik nærhet til sko-
len. Det eneste som trengs
er at menigheten vil det
og samler seg om det.

2. Mange. Det er nok re-
alistisk å anta at vi har ti
kirker i Bergen og omegn
om 150 år.

Må bli som den erØkt ungdomsarbeid Flere barn i kirken
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M
ANGE vil ha fått
med seg at pave
Benedict XVI. ut-
ropte et «Paulus-
år» på festen for
apostlene Peter og

Paul, den 29. juni i år. Det skjedde i
Pauluskirken utenfor murene, hvor Den
hellige far tente en fakkel som han over-
gav til benediktinerne i det tilknyttede
klostret. Fakkelen skal brenne gjennom
hele Paulus-året. Deretter åpnet paven
Paulus-porten på basilikaens høyre side
og skred inn for å feire en økumenisk

vesper sammen med patriarken  av
Konstantinopel, Bartholomeus I. Dette
året, som er viet til «hedningenes apos-
tel» skal markere at det er to tusen år
siden Paulus ble født.

Knapt noen person i hele Kirkens his-
torie har hatt en slik betydning og inn-
flytelse som Paulus, gjennom sin innsats
for å åpne den kristne misjon for hed-
ningene – og gjennom sin dype teologis-
ke forståelse av Kristusmysteriet, som
han har gitt uforlignelig uttrykk for i
sine brev og som er blitt grunnleggende
for all senere kristen teologi. Man kan

PAULUS -år

Paulus slik han er fremstilt på
en mosaikk-medaljong fra Ra-
venna, 5. århundre – ikke fra
Hellas slik det stod i forrige
nummer av Menighetsbladet. 

«Han var en mann av middels
høyde, og han hadde lite hår,
store øyne, en lang ørnenese,
og han utstrålte kjærlighet og
vennlighet, så noen ganger lig-
net han en mann, og andre
ganger lignet han en engel».
Fra «Paulus´og Teklas gjerning-
er», syrisk tekst. 
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ikke overvurdere Paulus’ betydning for
Kirken! Så har Kirken all grunn til å fei-
re et «Paulus-år». For selv om Paulus er
nærværende i hele Kirkens liv, så er han
ofte kommet litt i skyggen av særlig Pe-
ter, apostelhøvdingen, men også av an-
dre helgener. 

Vi katolikker har vel også hatt en ten-
dens til å se på Paulus som en slags
«protestantisk apostel» fordi han blir så
ofte sitert av protestantiske forkynnere.
Men bare les i Kirkens dokumenter eller
hør på sødagsprekenene i vår sognekir-
ke og legg merke til hvor ofte Paulus
blir sitert. Nor et utsagn trenger å be-
grunnes med Skriftens autoritet, så er
det nesten alltid Paulus vi griper til; han
er «Apostelen» med stor «A».

Kardinal Montezumolo, erkeprest i
Pauluskirken i Roma, oppfordrer de
troende til å benytte Paulus-året til å
gjenoppdage personen Paulus: Les hans
brev, som han skrev til de tidlige menig-
hetene i Asia og Hellas og grav i hans
lære til «hedningene»; mediter over
hans sterke spiritualitet rundt tro, håp
og kjærlighet; les om hans liv i Apost-
lenes Gjerninger og gjenoppdag Kirkens
første år; valfart til hans grav eller til
andre steder, f. eks. de menighetene som
han grunnla i Asia og Hellas; la Paulus’
lære være en vitamininnsprøytning for å
revitalisere vår tro og vår rolle i dagens
Kirke – og, etter hans eksempel, be og
arbeid for enhet blant alle kristne.

For vår egen menighet er Paulus-året
naturligvis også særdeles viktig. Da vår
kirke, på pave Pius IX. uttrykkelige øn-
ske ble dedisert til apostelen Paulus, var
det sikkert ikke uten grunn. Paven så
grunnleggelsen av vår menighet som et
misjonsfremstøt mot Norge. St Paul me-

nighet i Bergen skulle være et brohode
for Evangeliets forkynnelse i vårt land.
Og hvem passet da bedre til å være me-
nighetens vernehelgen enn nettopp den
store misjonsapostelen?

Vårt misjonsoppdrag er ikke blitt
mindre aktuelt med årene og ingen er
bedre egnet til å inspirere oss til å gå løs
på denne oppgaven enn Paulus med sitt
liv for Kristus og sin lære.

Vi begynte, meget passende, feiringen
av Paulus-året sammen med feiringen
av menighetens 150 års jubileum og nå
vil vi la hele det kommende året stå i
Paulus’ tegn. 

Gjennom året kommer det flere fester
og minnedager som har tilknytning til
Paulus. Først kommer, den 18. novem-
ber vigselsdagen for Pauluskirken i
Roma, som vi vil feire quasi som vår
kirkes vigselsdag, da vi ikke kjenner
denne nøyaktig. En viktig fest er den
25. januar, Paulus’ omvendelse, som
neste år faller på søndag og som vi vil
feire med stor høytidelighet hos oss.
Den 10. februar minnes Paulus’ skip-
brudd på Malta.

For at vi skal få anledning til å fordy-
pe oss mer i personen Paulus, planleg-
ger vi i løpet av det kommende år å ar-
rangere et «Paulus-seminar» i menighe-
ten med foredrag og samtaler om Pau-
lus og hans verk. Tid og sted vil bli
kunngjort senere.

La oss følge oppfordringen i dette
Paulus-året og beskjeftige oss med Pau-
lus, slik at han kan inspirere oss til å
være levende og misjonerende kristne
og slik bedre oppfylle det oppdrag som
ble gitt oss i vår dåp.

SOGNEPRESTEN
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Som dere sikkert har merket er det blitt
hengt opp et nytt maleri over Mariasta-
tuen i kirken vår. Dette er en kopi av bil-
det av Den barmhjertige Gud som vi har
fått som gave fra de polske arbeiderne i
Bergen – som utrykk for deres takknem-
lighet for å kunne være medlemmer i St.
Paul menighet, og som utrykk for et
bønnefelleskap som forener troende fra
hele verden i bønn til Guds barmhjertig-
het.

Bildet er knyttet til en visjon som
sr.Faustyna hadde i Pock den 22 februar
1931. I denne visjonen uttrykte Kristus
et ønske om at et bilde av Ham males og
at ordene ?Jesus jeg stoler på deg? skri-
ves under bildet. Etter mange vanskelig-
heter hvor både hennes sjelesørger og
overordnede var meget skeptiske, og et-
ter at hun selv prøvde å male uten hell,
ble hun overført til klosteret i Wilno (i
dag Litauens hovedstad, Vilnius) og der
traff hun p. Micha Sopoçko. Det var
han som klarte å overbevise en kunstner
– Eugeniusz Kazimirowski - til å male
bildet. Arbeidet begynte 2. januar 1934.

Bildet viser den oppstandne Kristus,
hans hender og føtter viser tegn etter
korsfestelsen. Ut fra det gjennomborede
hjertet springer to stråler frem, en rød
og en lys. Jesus forklarte betydningen av
disse til henne slik: Den lyse strålen be-
tyr vann som rettferdiggjør sjelen, den
røde betyr blod som er livet til sjelen. De
to strålene fløt ut fra min Barmhjertig-
het da mitt døende Hjerte ble gjennom-
boret av et spyd på korset.

For å si den på en annen måte – de to
strålene symboliserer de hellige sakra-
mentene og Kirken og den Hellige Ånds
gaver, hvis bibelske symbol er vann.
Hellig er den som skal leve i deres skyg-
ge – sa Jesus – fordi han ikke skal erfare
Guds rettferdige hånd.

Bildet viser den enorme barmhjertig-
heten fra Gud, barmhjertigheten som på
en fullkommen måte ble synlig i Påskens
mysterium, og som får sin fullbyrdelse i
Kirken gjennom sakramentene.  Bildet
skal fungere som et kar hvor vi kan hen-
te nåde, og som et tegn, som minner de
troende om nødvendigheten av å sette
sin lit til Gud og å vise barmhjertighet
overfor våre nester. Ordene under bildet
forteller om denne tillitsfulle holdningen
– Jesus jeg stoler på deg.

Takket være p. Sopoçko ble bildet av
den barmhjertige Jesus vist for de tro-
ende i Wilno i april 1935 – det skjedde
første søndag etter Påske, slik som Jesus
ønsket. Sr.Faustyna var tilstede.

På grunn av krigshandlinger og Jalta-
avtalens bestemmelser, var bildet på sov-
jetisk territorium og dermed utilgjenge-
lig for pilegrimer. Etter kommunismens
fall kan man se det originale bildet i hel-
ligdommen for Guds Barmhjertighet i
Vilnius. Sovjetisk okkupasjon av Wilno
førte til at kulten for den Guddommeli-
ge Barmhjertighet utviklet seg videre i
Kraków. I 1943, 5 år etter sr. Faustyna’s
død og 10 år etter det første bildet ble
malt, ønsket en kunster, Adolf Hya, å gi
en gave til klosteret, og søstrene bad

Nytt maleri i kirken

Den barmhjertige Gud
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ham om å male en kopi av bildet fra
Wilno. Han fikk en reproduksjon og sr.
Faustyna’s beskrivelse fra Dagboken. Til
slutt ble bildet velsignet i 1944 og hengt
i klosterets kapell i Kraków.

Dette bildet er nå er hengt opp i vår

kirke og er et uttrykk både for givergle-
den til de polske arbeiderne og til det
verdensomfattendebønnefellesskap som
St. Paul menighet er en del av.

Dom ALBERT

Bildet av Den
Barmhjertige 
Gud velsignes
under en messe 
i Krakow under
påskeoktaven 
i 2008.
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E
N LITEN PIKE og hennes
bror leker på en sollys eng.
Jublende strekker de seg etter
sommerfugler og har det helt
strålende. I leken glemmer de

det meste omkring seg, og ivrig jager de
enda en sommerfugl som de kanskje
nesten kan nå. De vet ikke, eller har
glemt, at engen avgrenses mot fjorden
av – ingenting. Tråkker man utenfor
gresset ytterst på kanten, følger et stup-
bratt fall langt ned i avgrunnen. Et fall
ingen kan overleve. Og broren løper nå
etter en sommerfugl som flakser ut over
fjorden. Da er det at en vakker engel
svever ned og med et ømt smil legger sin
hånd på guttens skulder og fører ham i
sikkerhet, bort fra den visse død. 

Da dagens 50-åringer her i landet var
barn, hang dette eller liknende bilder
ofte i barnekammeret over sengen. Bil-
det av skytsengelen som redder barnet
fra å styrte utfor, eller som fører det
frelst forbi det manglende brettet i hen-

gebroen over avgrunnen. Barnets egen
verneengel.

Engler
Før vi sier mer om skytsenglene, må vi
tale om engler som sådan. De er i dag
blitt svært populære. Engler oppfattes
som vennlige, skjermende, beskyttende
og lett diffuse åndskrefter, alltid vakre,
gangbare i enhver «new age» sammen-
heng, så vel som i klassisk kristendom.
Ufarlige og beskyttende formidler de et
nokså uspesifisert (i en del amerikanske
filmer undertiden altfor spesifisert) bud-
skap om at det finnes mer mellom him-
mel og jord. Og vi husker at det for kort
tid siden ble opprettet en «engleskole»
her i landet.

Kirken anerkjenner at engler finnes,
ingen tvil om det, det er simpelthen ka-
tolsk troslære, basert på hva Bibelen har
å si om englene. De er åndsskapninger
uten legeme, men personer med både
forstand og vilje. Skapte av Gud hører

Skytsengler
Samtidig som den organiserte troen er på
retur i den norske befolkning, er englene på
full fart inn – ofte på måter som er fjernt fra
vår katolske tro. Når nå kirken den 2. okto-
ber feirer verneenglene, hva er ikke da mer
naturlig enn å la diakon Henrik von
Achen informere oss litt nærmere om 
dette temaet? 
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de Himmelen til, deres herlighet og full-
kommenhet er en avglans av Guds her-
lighet. Englene er Guds tjenere, og de
tjener fullbyrdelsen av Guds plan (Se
Den katolske kirkes Katekismus §332).
Dermed er englene ikke bare til for å fyl-

le himmelen med lovprisning av Gud,
men for å tjene Guds vilje med oss: Hans
vilje til vår frelse, Hans kjærlighet og
omsorg, Hans forsyn og styrelse, Hans
vilje til å meddele seg til oss og fylle oss
med håp.

Slike bilder var det
vanlig å ha hengende
over barnesengen
frem til 1960-årene.
Kanskje er bilder av
skytsengler igjen på
vei inn i barnerom-
mene?

Fortsetter neste  side.
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De handler på Hans bud, og i forhold til
menneskene er deres viktigste oppgave å
formidle et budskap til mennesker i sær-
lige situasjoner. Vi kan fra det Nye Tes-
tamente tenke på Bebudelsen, Oppstan-
delsen eller Peters befrielse. Det vesentli-
ge ved englene er altså det de utfører på
Guds bud; det er den plan de tjener,
budskapet fra Ham står i sentrum – ikke
budbringerne. Det er dette som Augus-
tin peker på, når han kaller engel «en
funksjon.» 

Og det er da også dette vi som kristne
skal interessere oss for: Hans vilje, plan,
kall og røst. Derimot skal vi ikke løsrive
budbringeren fra budskapet og gjøre
engelen til et poeng i seg selv. Det skjer
ofte på dagens åndelige markedsplass,
slik at vår tids voldsomme interesse for
engler slett ikke er uproblematisk. En
overdreven interesse for englene er som
hvis hyrdene på marken ved Betlehem
ble så opptatt av englene som viste seg,
så begeistrede over dem, at de verken
hadde tid eller lyst til å gå til Barnet i
krybben! 

… og skytsengler
En skytsengel har alle englenes grunn-
leggende trekk, men er knyttet til den
enkelte troende. Fra vugge til grav står
menneskets liv under englenes beskyt-
telse og forbønn. Katekismen sier det
slik med et sitat av den hellige Basilius:
«Hver troende har en engel ved sin side
som beskytter og en hyrde på veien til li-
vet»(KKK §336). Den store kirkelære-

ren levde i det 4. århundre, så forestil-
lingen om skytsengler er ikke ny; den
kan føres helt tilbake til Det Gamle Tes-
tamente, ikke minst den sene teksten
«Tobits bok» der erkeengelen Rafael vi-
ser seg som den unge Tobias’ skytsengel.

I det 13. århundre reflekterte også
Thomas Aquinas omkring skytsenglene
og deres funksjon og fremhevet at de
ved å formidle en innsikt i Guds vilje og
hans bud, dvs. ved å opplyse mennesket,
nettopp fungerte som en slags samvittig-
hetens røst, eller rettere som et bidrag til
å forme den enkeltes samvittighet etter
Guds vilje (ST I, 111-114,3). Dessuten
understreket Thomas at skytsenglene
har del i alle våre gode gjerninger.

Som med så mange andre deler av Kir-
kens tro, har også interessen for skyt-
senglene vekslet. Som motiv, dvs. som
bilde, ble skytsenglene først fremstilt i
senmiddelalderen, men det var først og
fremst i løpet av det 17. århundret at de
fikk et større «gjennombrudd» – ikke
minst fordi de står oss bi i vår dødstime
for å sikre oss «en god død», dvs. frelse
og evig liv. Også i det 19. århundre ble
skytsenglene svært populære. I en ny tid
som vendte seg mot religionen, ble skyt-
sengelen en viktig moralsk veileder,
undertiden redusert til en from og be-
skyttende «husånd» i gode kristne hjem.
Det er for så vidt utløperne av dette som
sees i de fromme bildene også i norske
hjem til opp omkring 1960.

Mens englenes eksistens er en del av
katolsk troslære, har Kirkens læreembe-
te ikke definert skytsenglenes eksistens
som en del av Kirkens tro. De er således
ikke i streng forstand en del av troslæ-
ren. Selv om de ikke inntar noen sentral
plass i Kirkens tro, er forestillingen om

Skytsengler
Fortsettelse fra foregående side
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skytsenglenes eksistens og oppgaver li-
kevel fullt ut i samsvar med «Kirkens
sinn» (sensus ecclesiae) eller «troshold-
ning», dvs. Kirkens dypeste forståelse av
forholdet mellom Gud og mennesker.

Enhver av oss har altså en åndsmakt
som Gud har gitt oss som hjelp og støtte
til det gode. Slik kan vi oppnå det evige
livet sammen med Ham som Han fra be-
gynnelsen har kalt oss til. Vi kunne si at
skytsengelen er gitt oss som «sjelens be-
skytter.» Hvis vi et øyeblikk tenker på
de to barn i lek på sommerengen, er det
altså ikke skytsengelens vesentlige opp-
gave å fungere som en slags beskyttelse
mot å bli skadet på legemet – selv om
troende foreldre til alle tider har ned-
bedt Guds omsorg over sine barn.  

Men hvordan skal vi 
da forstå det?
Gud elsker oss, er oss nær og kaller oss
til livsfellesskap med seg. Englene er ett
med deres tjeneste for Gud, i lydighet,
hengivenhet og lovprisning. Skytseng-
lene er ikke symboler på Guds omsorg
og frelsesvilje, men selvstendige og frie
redskaper for dem. Mellom annet
gjennom skytsenglene gir han oss å for-
stå at hans omsorg gjelder hver enkelt av
oss, at han ønsker oss et liv under det
dåpsritualet kaller «hans nådes milde
vern.»

Hvorfor også på denne måten? Det vet
vi ikke, men vi vet og erfarer at Vårher-
re omgir oss med så mange forskjellige
tegn på sin kjærlighet, tegn som taler til
ulike sider av oss og vår tilværelse, som
gjør allting rikere og dypere. Disse teg-
nene taler til noe dypt i oss. De taler til
oss som strever med Guds bud, til ang-
sten og omsorgen for de kjære, og til alle

som med angst ser livet svinne. I og med
skytsenglene har den elskende Gud
skapt enda et bånd mellom ham og oss,
en ledsager på veien til Gud. I så måte er
skytsengelens virksomhet nettopp en av-
speiling av Kristus som gikk med disi-
plene på veien til Emmaus. For Han er
Guds kjærlighet og frelsesvilje, Han
vandrer med oss og opplyser oss, for til
sist å tilby oss del i Treenighetens kjær-
lighetsfelleskap i evig glede, med alle
våre kjære og alle engler. 

Mer presist enn dette kan vi kanskje
ikke definere eller forstå hva en skyt-
sengel er, men bevisstheten om skytseng-
lenes eksistens er allerede en drivkraft til
det gode. Vi forstår slett ikke alt, men vi
erkjenner rikdommen i troens liv. Kan-
skje kan vi be slik til vår skytsengel:

Kjære skytsengel
Du er Guds viljes tjener. I deg erkjenner
jeg min himmelske Fars omsorg og frel-
sesvilje, han som overga sin Sønn, Vår
Herre Jesus Kristus, til døden for at jeg
kan leve. Også i deg er Han nær meg.
Han kaller meg; gjør du meg oppmerk-
som og vis meg veien som fører til ham.
Hjelp meg til å velge det gode og snu

ryggen til det onde. Vern meg mot alle
farer. Måtte mitt liv da bli slik at det er
en glede for deg å være knyttet til meg,
og stå du meg bi når jeg må møte døden.

Lær meg i dette liv alltid og overalt å
lovprise Hans vilje og Majestet, slik at vi
som har vandret sammen i dette liv i
evighet kan gledes over Hans herlighet.
Amen.

Slik kan bevisstheten om skytsenglene
gi oss et språk, en retning og et håp. 

HENRIK VON ACHEN
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OKTOBER

Lørdag   18. kl. 15.00    Måløy     Polsk messe MA
kl. 17.00    Eid Norsk messe JG
kl. 18.00    Loen Polsk messe MA

Søndag   19. kl. 13.00    Førde      Norsk messe JG
kl. 16.00    Florø       Norsk messe JG   Merk tiden!

Lørdag  25. kl. 16.45    Florø        Polsk messe MA
kl. 19.00    Førde       Polsk messe MA

Søndag  26. kl.   9.30    Leirvik     Polsk messe MA

NOVEMBER

Lørdag  08. kl. 16.45     Florø       Polsk messe MA
kl. 19.00     Førde    Polsk messe MA

Søndag 09. kl.  09.30    Leirvik     Polsk messe MA
kl. 14.00     Loen        Polsk messe MA
kl. 17.30     Måløy      Polsk messe MA

Søndag 16. kl. 13.00     Førde       Norsk messe JG
kl. 17.00     Florø        Norsk messe JG

DESEMBER

Lørdag  13. kl. 16.45     Florø        Polsk messe MA
kl. 19.00     Førde       Polsk messe MA

Søndag 14. kl.   9.30     Leirvik     Polsk messe MA
kl. 14.00     Loen        Polsk messe MA
kl. 17.30     Måløy      Polsk messe MA

Lørdag  20. kl. 17.00     Eid Norsk messe JG

Messeplan for Sogn og Fjordane   
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Søndag  21. kl. 13.00     Førde       Norsk messe JG
kl. 17.00     Florø        Norsk messe JG

Fredag 26. (2. Juledag) kl. 15.30     Førde     Polsk messe MA

Messeplan for indre Sogn  
OKTOBER

Lørdag 04. kl. 13.00      Øvre Årdal Polsk messe WK
kl. 16.30      Sogndal Engelsk messe WK
kl. 19.30      Vangsnes Polsk messe WK

Fredag 21. kl. 18.00       Vangsnes Polsk messe MA

Lørdag 22. kl. 15.30       Sogndal Engelsk messe MA
kl. 18.30       Øvre Årdal   Polsk messe MA

DESEMBER

Fredag 19. kl. 18.30       Vangsnes Polsk messe MA

Lørdag 20. kl. 15.30.       Sogndal Engelsk messe MA
kl. 18.30.       Øvre Årdal    Polsk messe MA

Med vennlig hilsen
Alois Arnstein Brodersen Can. Reg. Sogneprest
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HØSTEN STÅR FORAN
OSS, og hva er bedre da enn
en god bok? Det måtte kan-
skje være en god åndelig

bok. Med det nye Efrem forlag som dri-
ves av Ikonhusets innehaver, Øyvind
Lerø fra St Paul menighet, skulle det et-
ter hvert bli litt for enhver smak innen-
for denne sjangeren.

Forlaget startet friskt i vår med første
oversettelse til norsk av Åndelig Sang av
Johannes av Korset. Det er Frøydis
Wiik som i samarbeid med karmelittene
i Tromsø og Norraby (Sverige) lar oss
få ta del i Johannes av Korsets egen for-
klaring av det vakre diktet han skrev
under sitt ni måneders fangenskap i To-
ledo. Diktet får vi gjengitt i spansk ori-
ginalversjon, Kari Näumanns gjendikt-
ning på rim og en versjon som er egnet
til bokens innhold.

Det er mange som assosierer Johan-
nes av Korset med mørke og natt, mens
Åndelig Sang er kanskje den av hans
verker som vakrest beskriver dramaet i
brudemystikken: Guds kjærlighet til
mennesket og menneskets lengsel etter
Gud. 

I forordet til den norske utgaven skri-
ver Br.Johannes-Maria OCD følgende:
«Han hører til dem som har gitt oss,
ikke bare en dyptgående fremstilling av
mystikken – dens grunnlag, dens ut-
trykk og dens vei – men også en teolo-
gisk presentasjon av dens røtter i Den
Hellige Skrift og i den kristne troen…

Han er en kjærlighetens poet, som
understreker betydningen av budet om
å elske Gud. «Sunn er den sjelen som el-
sker Gud» skriver han, og «det er bare
kjærligheten som forener sjelen med
Gud». Mystikkens kjerne er at «kjær-
lighetens ild forbrenner sjelen og for-
vandler den til Gud»…

Mens Johannes av Korset beveger seg
dypt inne i mystikken og av den grunn
kan være vanskelig tilgjengelig for
noen, er Wilfird Stinissens bok om sam-
me tema tilgjengelig på en helt annen
måte. «Størst av alt er kjærligheten» er
oversatt av Gunnar Wicklund Hansen
og er i kjent Stinissen stil en grundig
gjennomgang av kjærlighetens mange
ansikt i livets alle tenkelige situasjoner.
Den er en vakker bok å lese. Med sikre
penselstrøk maler karmelittpresten er
bilde av kjærligheten som bruker hele
paletten og gir på denne måten meget
verdifull veiledning til mennesker som i
en kultur er så preget av den romantis-
ke kjærlighetens begrensninger. Boken
kommer i slutten av oktober.

Selv leste jeg kapitlet om ekteskapet
som utdrag i bladet Karmel for en tid
tilbake, og tenkte den gang at dette bur-
de være tilgjengelig for alle både dem
som lever i og tenker på å inngå ekte-
skap. Stinissen makter å bygge bro
mellom troens dype, og for mange nes-
ten utilgjengelige univers og våre skjøre,
uoversiktlige og langt fra «perfekte» liv
og relasjoner. Med dyp innsikt og ufra-

Nytt forlag for 
ÅNDELIG LESNING
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vikelig tilknytning til Bibelen og vår
Treenige Gud klarer han den bragden
det er å få løfte en flik av kappen slik at
hvert enkelt menneske kan se og forstå
betydningen, og verdien, av enkeltmen-

neskenes liv. Det er ikke ubetydelig, ver-
ken for Gud eller for Hans mystiske Le-
geme hvordan vi lever våre liv. Et liv
levd i forening og kjærlighet til vår Her-
re, har implikasjoner langt ut over ➟
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enkeltmennesker og deres relasjoner.
Alle kristne er kalt til å tå del i Jesu
Kristi frelsesverk. Dette kan Wilfrid Sti-
nissen hjelpe oss til å trenge dypere inn
i.Det er naturlig at Efrems utgivelser til
en viss grad vil reflektere Lerøs tilhørig-
het som sekulærkarmelitt, men forlaget
begrenser seg ikke kun til Karmels tra-
disjon.

Samtidig med utgivelsen av Åndelig
Sang, ble også «Den indre hage» utgitt.
Den er skrevet av den kjente svenske re-
trettpresten Per Mases som er tilknyttet
retrettstedet St. Davidsgården i Sverige.
En instruksjonsbok i det å finne frem til
en praksis for den stille, indre bønnen.
Mange katolikker med en konvertitthis-
torie vil nok nikke gjenkjennende til
hans rolle som veileder mot katolsk tro.
Nettopp ved utgivelsen av denne boken,
og den som nylig er kommet ut i høst,
«Å gi åndelig veiledning» av W.A. Barry
og W Connolly (Overstatt av Mette Ny-
gård), får forlaget illustrert betydningen
av bønnens, stillhetens og mystikkens
vei som en prosess man så absolutt ikke
må undervurdere betydningen av i de
økumeniske tilnærminger. 

Både retrettradisjonen og Jesuittenes
ignatianske veiledningsform har de siste
tiårene fått innpass hos våre lutherske
brødre og søstre. At Kirkens dype erfa-
ring og praksis slår rot i en ellers så om-
skiftende teologisk klima, kan ikke an-
net enn å styrke forståelsen mellom ka-
tolikker og denne delen av Den norske
kirke. 

Med utgivelsen av festskriftet til p.
Arnfinn Harams 60 årsdag, blir bøn-
nens og stillhetens frukter synliggjort på
en overraskende variert, både morsom
og interessant måte: Det kristne livet i
verden, samfunnsengasjement, humor,
teologi og poesi finner vi her i salig
blanding. Dette er ikke bare et skrift for
p. Arnfinns venner, men for alle som
gjør seg tanker om og stille seg spørs-
mål om Kirkens rolle i det konkrete lev-
de liv. Her får vi et humoristisk inn-
blikk i hans omgivelsers syn på den
veien kunstnersønnen fra Sunnmøre tok
– fra radikaler på venstresiden til teolo-
gien og Den norske kirke i Bergen, før
han tilslutt havnet som dominikaner-
bror i Oslo. Spekteret er vidt, fra ufor-
melle intervjuer via p. Arnfinns egen
poesi, til grundige teologiske utredning-
er fra hans venner både fra luthersk og
katolsk hold. 

En bok å anbefale – variert lesning
for et spekter av interesser og sinns-
stemninger. St. Pauls «egen» Ståle Kris-
tiansen avslutter boken og skriver vak-
kert om hvordan pave Benedikt og teo-
log Urs von Balthasar holder jomfru
Maria frem som et speil for at vi skal se
hva kirken er.

Forlaget bærer navnet til Efrem Syre-
ren som er helgen og kirkelærer både i
øst og vest og som var en stor forsvarer
av Kirkens kristologi. Allerede på 300-
tallet lovpriste han Guds Mor som «den
uplettede» i sine hymner. Efrems vakre
poesi og hymner gav ham tilnavnet Den
Hellige Ånds Harpe. Det er med andre
ord ikke noe lite mål, dette vesle forla-
get setter seg. Forlagets første utgivelser
gir oss grunn til å håpe og tro at det må
lykkes i sine intensjoner.

Nytt forlag
Fortsettelse fra foregående side
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Katolsk forum er i gang igjen. Tirsdag
16. september samlet professor Janne
Haaland Matlari et fullsatt skolens au-
ditorium med sitt interessante og inn-
siktsfulle foredrag om omkring den in-
flasjonen vi ser i hva som ønskes defi-
nert som menneskeretter. 

Med referanse til sin kommende bok
«Når makt blir rett» påpekte hun at
demokrati, rettsstat og menneskeretter,
er kondisjonalitet for all utviklings-
hjelp. Menneskerettene er diskurs for
all politikk som skal ha godkjentstem-
pel, og alle land, med unntak av Nord
Korea og Burma refererer til disse. Ut-
viklingen i fokus på menneskerettighe-
ter siden kommunismens fall i 1990,
har ført til en relativisme «som ikke
har noen grenser.» 

Haaland søker i sitt arbeid å dreie fo-
kus vekk fra den rettighetstenkningen
og over på spørsmålet «hva er et men-
neske» med utgangspunkt i den seku-
lære naturretten. Først når vi er enige
om hva et menneske er, gir det mening
å snakke om menneskeretter. For dem
som skulle være interessert i flere detal-
jer omkring denne problematikken an-
befales boken som kommer på Press
forlag i oktober.

AS

Katolsk Forum

Kirkekaffe med «nogo attåt»
Pensjonistgruppen i St Paul kirke møtes i 11-messen hver
mandag med etterfølgende kirkekaffe. Den andre mandag
i måneden vil diakon Gunnar Wicklund Hansen ha inn-
legg om emner som er ønsket av gruppen. Alle seniorer er
velkommen.
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TORSDAG 2. oktober  De hellige verneengler 
2 Mos 23,20-23 Matt 18,1-5.10

SØNDAG 5. oktober      27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Jes 5,1-7 Fil 4,6-9 Matt 21,33-43

SØNDAG 12. oktober   28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Jes 25,6-10a Fil 4,12-14.19-20 Matt 22,1-14 (kortere: Matt 22,1-10)

LØRDAG 18. oktober     EVANGELISTEN LUKAS
2 Tim 4,10-17b      Luk 10,1-9

SØNDAG 19. oktober  29. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR  Misjonssøndag
Jes 45,1.4-6; 1 Tess 1,1-5b; Matt 22,15-21 

SØNDAG 26. oktober  30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
2 Mos 22,20-26    1 Tess 1,5c-10  Matt 22,34-40

TIRSDAG 28. oktober  DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS
Ef 2,19-22; Luk 6,12-16

LØRDAG 1. november  ALLEHELGENSDAG 
Åp 7,2-4.9-14      1 Joh 3,1-3 Matt 5,1-12a

SØNDAG  2. november  ALLESJELERSDAG 
2 Makk 12,43-46 Rom 8,31-35.37-39 Joh 14,1-6 eller Visd 3,1-9 
Rom 6,3-9 Matt 25,31-46 eller Jes 25,6.7-9  1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11
Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30

SØNDAG  9. november  LATERANKIRKENS VIGSELSFEST
Esek 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Innsamling av Peterspenger

SØNDAG 16. november  33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
Ordspr. 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tess 5,1-6; Matt 25,14-30 (Matt 14-15.19-21)

Lesninger uke  uke 40– 49   2008

MESSETEKSTER
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TISDAG 18. nov.  VIGSELSFESTEN FOR PETERS OG PAULUS’ BASILIKAER 
Apg 28,11-16.30-31 Matt 14,22-33

SØNDAG  23. november  KRISTI KONGEFEST 
Esek 34,11-12.15-17  1 Kor 15,20-26.28  Matt 25,31-46

SØNDAG  30. november  1. SØNDAG I ADVENT 
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år I
Jes 63,16b-17;64,1a.3-7  1 Kor 1,3-9 Mark 13,33-37

ONSDAG  3. desember  DEN HELLIGE FRANS XAVIER
Jes 25,6-10a Matt 15,29-37

Hos Franciskus Xaverius-søstrene:  PATRONATSFEST

Ny barne- og ungdomsmedarbeider
Vår barne- og ungdomsmedarbeider i et
år, Eirin Larsen, har dessverre sluttet i
stillingen fra sommeren. Hjertelig takk
for innsatsen og lykke til med videre pla-
ner.

Fra første august er Terje Landro ansatt
i denne stillingen. Terje er født i Sandnes
men har bodd flere år i Bergen. Mange
har sikkert sett ham i og omkring St. Paul
kirke. Han har blant annet vært med i
”Etter skoletid opplegget” på tirsdagene
og i studentlaget. Han har studert peda-
gogikk og naturvitenskapelige fag og job-
ber, foruten i vår menighet, i Elsbakkane
barnehage på Sandsli. Han skal jobbe i
20 % stilling som barne- og ungdoms-
medarbeider i vår menighet.

Han vil ha kontortid, som vil bli kunn-
gjort på vårt nettsted: bergen.katolsk.no

Ta gjerne kontakt med Terje dersom du
har lyst å være med i barne- og ungdoms-
arbeidet eller har ideer å komme med. 

e-post: terje.landro@gmail.com, 
tel.: 99 57 28 03
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Bergensungdommer til verdenstreff i Sydney
15.–20. juli ble de internasjonale verdensungdomsdagene arrangert for tiende gang. 145 norske
ungdommer reiste sammen til Sydney i Australia. Over ser vi bilde av glade deltakere fra Bergen.
Fyldig referat fra turen i siste nummer av «Broen».

P. Andreas, sammen med deltakere fra Bergen: Christell, Eirin, Romina og Michell.

Første løfter 
i Klosterneuburg

For et år siden ble Tomasz Wozni-
kowski fra vår menighet ikledt or-
densdrakten som novise i Stift Klos-
terneuburg i Østerrike. Han fikk
klosternavnet Ægidius. På festen for
den hellige Augustinus (28. august) i
år avla han de første klosterløftene
for tre år. Fra oktober skal han stu-
dere teologi ved den teologiske høy-
skolen i Stift Heiligenkreuz utenfor
Wien. Vi anbefaler ham til de troen-
des forbønn.

Dom Ægidius sammen med abbed Bernhard Back-
ovsky Can. Reg. fra Stift Klosterneuburg og Dom
Alois.
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KATOLSK FORUM
Program for høsten

Tysdag 28. oktober kl. 20
Personalrommet, St. Paul skule

Skapt i Guds bilde
v/ karmelittbroder Johannes Maria av Korset

Tysdag 11. november kl. 20

Personalrommet, St. Paul skule

Ekteskapsloven
Konsekvenser for vår sivilisasjon

v/ statsstipendiat, forfattar og filosof Nina Karin Monsen

Tysdag 2. desember  kl. 20
Personalrommet, St. Paul skule

Engler i kunsten
v/ professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt

Inngang pr. føredrag kr. 30
Spørsmål om programmet kan rettast til Kjetil Nes, kjetilnes@mac.com/ 906 41 065
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M
ARTIN ble født 9. de-
sember 1579 i Lima,
Peru. Hans far, Juan
de Porres, opprinnelig
fra Burgos i Spania,

var guvernør i Panama. Hans mor, Ana
Velásquez, var halvt indiansk og halvt
afrikansk og grunnet sin godhet hadde
hun vunnet sin egen frihet og rådet der-
med over seg selv. 

På grunn av raseforskjeller og ulik so-
sial rang var det dessverre ikke mulig for
Martins foreldre å inngå ekteskap på
den tiden, og det ble dermed registrert i
kirkebøkene at han hadde ukjent far.
Martins far reiste så vekk til Ecuador.
Martin ble dermed igjen alene med sin
mor og lillesøster på 2 år. 

Martin viste seg å være from og hadde
stor empati for sine medmennesker, og
han nølte ikke med å dele de få tingene
sine med andre barn. Da han ble 8 år
gammel tok faren med seg Martin og lil-
lesøsteren til Ecuador hvor han oppdro
dem og sørget for at de fikk litt utdan-
nelse. Dessverre så varte dette oppholdet
bare i 2 år og Martin og lillesøsteren dro
tilbake igjen til Lima til et meget fattig
nabolag. 

Senere sørget foreldrene for at han ble
tatt inn som lærling hos en barberer i
Lima, som på den tiden også utøvde rol-
len som sykepleier/lege i samfunnet. I til-
legg til barbererens kunstner tilegnet
Martin seg kunnskap innenfor medisin.
Dette kom godt med i tillegg til innsik-

tene om urtemedisin han hadde fått
gjennom moren. Det var mens han var
lærling at Martin fant sitt kall: vise sin
store kjærlighet til Gud ved å tjene sin
neste. Han jobbet hardt for å tjene til li-
vets opphold; halvparten av inntekten
gikk til moren mens den andre halvpar-
ten gikk til veldedighetsarbeid.   

Til tross for å ha blitt født utenfor ek-
teskap, og for å ha blitt utsatt for stor
diskriminering pga hudfargen, sosial
rang og fattigdom, lot ikke Martin seg
affisere. Han så på seg selv som et av
Guds barn og følte seg virkelig elsket av
Ham. Han følte seg fri og lykkelig velvi-
tende om Guds store kjærlighet, sin Far.
Martins motto var «Be og tjen». Tjen
Herren og tjen din neste.   

Som tenåring, 15-16 år gammel, øn-
sket han å bli opptatt ved et dominika-
nerkloster som leghjelper; en ”donado”
som arbeidet for kost og losji. I egne
øyne følte han seg ikke verdig nok til å
tjene Herren som legbror og avslo høflig
forlaget når det ble tilbudt ham. Dette til
tross for at det på den tiden ikke var
vanlig å la mennesker som avstammet
fra indianere og afrikanere å tiltre den
type stilling. Likevel, etter ca. 9 år i klos-
teret, grunnet sin ærbarhet og lydighet,
tiltrådte han som ordensbror og tok på
seg ordensdrakten 

Martin var klosterets og byens tigger.
De rike hjalp ham med midler velvitende
om at han ville fordoble dem for å hjelpe
de trengende. De kalte ham ofte for

Den Hellige Martin av Porres 
skytshelgen for Nicoline barnehage
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«Den gode» og for «den hellige frisø-
ren». Ved en anledning tilbød han seg
selv å bli solgt som slave da klosteret
fikk problemer med økonomien: «Ikke
nøl. Jeg er bare en stakkarslig mulatt.
Selg meg og betal gjelden». Dette ble
selvsagt avslått. 

Etter en tids sykeleie, døde Martin 3.
november 1639. Han ble sett på som en
helgen. Han gikk i forbønn for mange
mirakler og det ble også meldt om at
han hadde gjenopplivet mennesker.

Martin ble helligkåret 6. mai 1962 av
den salige pave Johannes XXIII.

Nicoline barnehage har valgt St. Mar-
tin av Porres som sin skytshelgen.  Vi
ønsker å følge i hans fotspor og åpne
våre hjerter for alle barn og foreldre,
uansett rase, hudfarge, nasjonalitet, og
religion. For vi er alle elsket av Gud; vi
er alle like i hans øyne.  

ASTRID STRAND

Les om Nicoline barnehage neste side
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NICOLINE ÅPEN BARNEHAGE ble
startet i 1999, etter et initiativ av Bente
Braza, Hildegard Misje, Gerd Wicklund
Hansen, Caritas-gruppen og menighets-
rådet i St. Paul Menighet.

Målet var å etablere et tilbud til hjem-
meværende foreldre med små barn, et
leketilbud for barna, og et samlingssted
for de voksne. Spesielt ønsket initiativta-
kerne at barnehagen skulle være et mø-
tested for minoritetsspråklige familier i
og utenfor menigheten.

Helt fra begynnelsen var forutsetning-
en at Nicoline skulle være et pedagogisk
tilbud, der vi drev «skikkelig» barneha-
ge, ikke koseklubb, oppbevaringsplass
eller kafeteria.

Vinteren/våren 2008 har barnetallet
ligget på mellom 10 og 25, flertallet av
familiene som bruker barnehagen er mi-
noritetsspråklige, vi har to ansatte og
mange frivillige medarbeidere, og er

kjent for våre svingende samlings-
stunder der vi synger barnesanger på
minst syv språk: norsk, spansk, engelsk,
polsk, tamilsk, russisk, fransk… Styrer i
barnehagen er Anneline Mellin-Olsen,
og assistent er Karin Mindaas. 

Sentral grunnstein  for  barnehagen er
et kristent menneskesyn.

Vi har åpent mandag–torsdag mellom
9 og 14.30, og det koster kr. 25 per dag
pr. barn (kr. 15 for søsken), og kr. 5 for
kaffe/te til de store. Maten vi lager er en
del av vårt pedagogiske opplegg, og kos-
ter ingen ting ekstra. Alle nye familier er
hjertelig velkommen til å slå følge!

Vi har valgt St.Martin av Porres som
vår skytshelgen: denne hellige dominika-
nermunken fra Peru som ville at hvite og
svarte barn skulle få samme rettigheter.

ANNELINE MELLIN-OLSEN

Se artikkel om St. Martin side 28.

En helt spesiell barnehage



Døpte (til og med 24.08)

Ina Madeleine Heiberg-
Andersen
Cassandra Claure 
Gjæringen
Reimar Ambros 
Furnes-Misje
Filip Lukasz Krolikowski
Yuna Tu Uyen Nguyen
Jan Philip Tanjay Vik
Sofia-Elina Madrid-Ostad
Mara Natalie Tabacaru
Thea Anais Tabacaru
Thomas Alexander 
Kjørlaug
Johan Dalis Jacobsen
Rekshana Rejiprabaharan
Minh Hong Thi Le
David Zablotny
Sigrid Svellingen Flatekvål
Jacob Sebastian 
Sierakowski
Thomas Kjøsnes
Mikael Stornes
Aleksandra Jasulaite

Christensen
Thor Magnus Santos
Søilen
Stella Maria Neergaard
Nell Ewa Golinska
Witold Konstanty
Pawlowicz
Anna Støldal
Sunniva Ranveig Kråkenes
Sanchez
Katrine Carmona Vaktdal
Maria Trang Nha Nguyen
Trang Thi Nguyen
Cyntya Nina Mushengezi
Lys Linda Mushengezi
Anna Thao My Nguyen
Mathias Tran
Paul Lavrans Augland
Sebastian Marzi
Joanna Ottesen Kieszek

Vigsel 
Natalie Silvia Müller og
Oliver Frank Klaus Müller 
Minh Hong Thi Le 
og Trung Van Lam 

Nina Cecilie Ødegård 
og Fredrik Skarsvåg
Trang Thi Doan Hoang 
og Vuong Minh Vu
Mary Josefine Sebastian
og Frank Haugland
Judina Shantini Santhi 
og Santhees Isak Mylva
Tu Moc Vo 
og Phong Chi Do
Regina Therese Kjørsvik
og Kristoffer Berry
Maria Toftegaard Melling-
en og John Eric Llera
Gemma Andaya Eikemo
og Steinar Eikemo
Lourdes Reeka Vijayaku-
mar og Sujit Vijayakumar
Svetlana Zerilova Berg 
og Robert Berg
Rohan Gnanaraja og Au-
gusthus Nelson Delaciya

Døde
Kim Hoang Engelsen
Sigurd Joys
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LIVETS GANG

St. Pauls skole
15. november 2008 = siste frist 

for søknad om elevplass
fra høsten 2009
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Sr Faustyna ble født 25
august 1905. Hun var
det tredje barnet til Ma-
rianna og Stanislaw Ko-
walski, bønder fra Go-
gowiec, som fikk ti barn
til sammen. Hun ble
døpt Helena. Fra tidlig
barndom ble hun vant
til å be, hun var arbeid-
som og lydig og viste
stor medlidenhet når
hun så fattigdom rundt
seg. 

Hun gikk på grunnskole i bare tre år,
og som tenåring reiste hun hjemmefra
for å jobbe som tjenestepike hos velstå-
ende familier og på den måten ernære
seg selv og hjelpe sine foreldre. Etter å
ha hatt en visjon av den lidende Kris-
tus, gikk hun i kloster hos Søstre av
Guds hellige Mor av Barmhjertigheten i
Warszawa i 1925. Hun tok navnet sr.
Faustyna og bodde i den kongregasjo-
nen i 13 år, i Warszawa, Pock, Wilno
og Kraków. I disse klostrene jobbet hun
som kokk, gartner, hushjelp og portner.
Ingenting utvendig pekte på hennes
rike liv som en mystiker. Hun arbeidet
flittig og levde etter kongregasjonens
regler. Hennes liv, tilsynelatende vanlig
og monotont, hadde samtidig et uvan-
lig dypt fellesskap med Gud. Min Jesus,
skrev hun, en hver av dine helgener

gjenspeiler en av dine
dyder i seg selv, og jeg
ønsker å gjenspeile
ditt medfølende og
barmhjertige Hjerte.
Jeg ønsker å prise det. 

Sr Faustyna var sin
rolle i Kirken bevisst,
og hun samarbeidet
med Guds barmhjer-
tighet for å redde dem
som var på avveier.
Hun ville følge Jesus
og Jesu oppfordring til

henne, og ofret sitt liv for dette formå-
let. I løpet av hennes liv i klosteret fikk
hun uvanlige nådegaver – visjoner, sår-
merker, profetiske gaver og åpenba-
ringer, og deltakelse i Kristi lidelse.

Sr Faustynas misjon ble skrevet ned i
hennes Dagbok, som hun førte beor-
dret av Jesus og oppfordret av sine
overordnede i klostre og av sin sjelesør-
ger. Hun skrev ned trofast alle budskap
hun fikk fra Jesus og beskrev sin ånde-
lige kontakt med Ham. Jesus sa til sr
Faustyna: «Du er sekretæren for mitt
dypeste mysterium, din oppgave er å
skrive ned alt jeg lar deg vite om min
barmhjertighet, slik at det kan hjelpe
dem, som, mens de leser dette, opplever
trøst og får mot som hjelper dem å
komme til meg». (Dgb. 1693) 

Jesus valgte sr.Faustyna som sin sek-

Den hellige 
sr MARIA FAUSTYNA 

KOWALSKA



retær og som apostel. Hennes verk gjør
mysteriet om Jesu barmhjertighet kla-
rere for oss. Det skaper begeistring hos
vanlige mennesker, men er også en kil-
de til teologiske betraktninger hos de
lærde. Innholdet i Dagboken ble utfor-
sket og sjekket i forhold til Kirkens
lære av pater prof. Ignacy Ró˝ycki.
Han har også utarbeidet teologi som
ligger i bunnen for kulten til Guds
Barmhjertighet.

Sr Faustyna begynte å skrive Dagbo-
ken i 1934. Første vers og notat er da-
tert 28. juli 1934. Hele manuskriptet
består av seks bøker, til sammen 477
håndskrevne sider. Hun sluttet å skrive
i juni 1938. 

Sr Faustyna døde i Krakow 5. okto-
ber 1938, modnet i sin mystikk og for-
enet med Gud. Hun var bare 33 år

gammel, men hun var utslitt av sykdom
og diverse lidelser.

Minnet om sr Faustyna og de mange
mirakler som skjedde gjennom hennes
bønn, var bakgrunnen for at hun ble
helligkåret. Den18 april 1993, saligkå-
ret pave Johannes Paul II henne på Pe-
tersplassen i Roma, og den 30.april
2000 ble hun helligkåret. Hennes reli-
kvier finnes i Helligdommen for Guds
Barmhjertighet i Kraków-agiewniki.

Sr Faustyna, apostelen for Guds
Barmhjertighet, er i dag blant de mest
kjente helgener i vår Kirke. Gjennom
henne overfører Jesus sitt budskap om
Guds barmhjertighet til verden, og vi-
ser en modell for kristen fullkommen-
het basert på tillit til Gud og barmhjer-
tighet vist til våre nester. 

Dom ALBERT
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Troens erfaring
Jeg har nettopp lest en bok, og sjelden har jeg lest
en som har gjort så stort inntrykk på meg som Karl
Rahners; «Troens erfaringer», oversatt av diakon
Gunnar Wicklund Hansen.

Karl Rahner er den store teologen som levde fra
1904-1984. Han kjempet hele livet for sin tro og
levde et skjult åndelig liv hvor bønnen var det vik-
tigste element. Han mistet aldri den umiddelbare
kontakten med sine medmennesker. Som sjelesør-
ger, leder for Åndelige øvelser, som skriftefar og
som predikant, fikk han etter hvert stor erfaring
når det gjaldt enkelmenneskers mange spørsmål,
bekymringer og problemer. Dette gjenspeiler seg i
det han skriver og er til stor trøst og glede for lese-
ren.

Jeg vil anbefale boken på det varmeste. Boken vil
være å få både i legfransiskanernes bokhandel og i
Ikonhuset i Marken. 

ELIN LITLAND

Det var en dag 
Jesus gikk rundt i byen
at han kom forbi en gruppe
mennesker som omringet en
kvinne med dårlig rykte. Det
var klart at mengden gjorde
seg klar til å steine henne, så
Jesus kom da med den nå så
kjente uttalelsen om at den
som er uten synd, kan kaste
den første steinen. 

Mengden ble satt til skam-
me, og en etter en forsvant de.
Plutselig trenger en nydelig li-
ten dame gjennom mengden.
Hun går helt fremst og kaster
en liten stein på kvinnen.

Jesus ser bort på henne og
sier indignert. «Jeg kan virkelig
ikke fordra at du gjør det der,
mamma.»



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 Maczka Mobil: 990 98 456 • p. 55 30 80 27 

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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