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ting som hindrer oss i å nærme oss Gud. Når vi reduserer på noe som kanskje
tar for stor plass i vårt liv, som får oss til å fokusere for mye på oss selv og våre
behov, slik at vi ikke har tid til overs til å søke samvær med Gud, da åpner vi
samtidig rom og tid for kontakt med Gud, slik at han kan innta en større plass
i våre liv. Da kan vi kanskje få litt mer tid til bønn eller betraktning, eller til
å lese noe som kan gi oss åndelig næring – eller til bare ganske enkelt være
stille for Gud og lytte etter hans røst. I vårt jag for å få unna de mange daglige
gjøremål, merker de fleste av oss at det blir lite tid til Gud. Vi finner tid til å gi
kroppen næring, men finner vi også tid til å ta til oss føde for sjelen?

Vi går alle omkring og er mer eller mindre
såret av våre synder;
de skader ikke bare vårt forhold til Gud, men også vårt forhold til våre
medmennesker og til oss selv; de kan hindre oss i å leve og glede oss over
det liv, som Gud har gitt oss, fullt ut. Fastetiden gir oss en gylden anledning
til å tenke igjennom vår sjels tilstand og rette opp det som er galt ved å søke
syndenes forlatelse i botens sakrament. Også her gjelder det å ta bort det
som står i veien for vårt forhold til Gud, slik at Gud kan innta den plass han
burde i vårt liv.
Om vi gir avkall på overflødig nytelse og innskrenker vårt personlige
forbruk, så er det ikke målet i seg selv. Tanken er å gi plass til Gud – og – for
vår neste. Det vi sparer ved redusert egenforbruk, det skal vi la komme andre
til gode. Slik får vi venner som vil be for oss og ta imot oss når vi en gang skal
banke på himmelens port.
”Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets
lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk?
Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse
stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke
drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte
fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet
skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da
skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: ”Se,
her er jeg! Når du får bort hvert åk iblant deg og lar være å peke fingrer og
tale ondt, når du tar fram til den sultne det som du selv har lyst til, og metter
den lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, og din natt skal bli som
midt på dagen”. (Jes 58, 6-10)
Måtte Gud velsigne vår fastetid og gjøre den til en nådens tid for oss
alle.
Deres sogneprest Alois
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EVANGELISERINGSUKEN
Etter to år skal det igjen være Evangeliseringsuke i St. Paul menighet. Mange vil huske hvor godt det
gjorde å være med forrige gang, hvordan det gav det åndelige liv påfyll og næring og gav styrke
til å være kristen i hverdag og fest, og hvordan menighetstilhørigheten og opplevelsen av å være én
Kirke vokste.
Årets Evangeliseringsuke blir ikke bare en gjentagelse av den forrige. Det er et annet tema som står i
sentrum for oppmerksomheten: ”Martha og Maria”
– det handler om tjeneste i Kirken og om forskjellige
tjenester.
I år kommer Evangeliseringsuken i fastetiden. Det
er en tid hvor vi nettopp bør sette av tid til bønn
og åndelige øvelser for å åpne oss for Guds kall.
Så har vi muligheten til i denne halve uken å delta
i en retrett som kan hjelpe oss til å se vårt kall,
hver enkelt især, og bidra til å åpne våre hjerter
for Guds stemme, som kaller oss i sitt rikes tjeneste.
Så sett av tid og kom for å være med oss i
Evangeliseringsuken fra den 11. til den 14. mars.
Alle er hjertelig velkommen og ingen skal angre på
at de blir med.
Deres sogneprest Alois

TA BARNA MED!
Mellom kl 12.00 og 13.00 lørdag formiddag den
13. mars vil det være katekese og lek med barna
mens foreldrene hører på foredag i Auditoriet. Alle
barn som kan være vekke fra foreldre en time er
hjertelig velkomne til å være med. Blir det mange
barn vil vi dele dem i aldersgrupper. Oppmøte i
Paulines lokaler i første etasje på St Paul skole.

PROGRAM
Evangeliseringsuke 11-14 mars 2010
Sr Anne-Bente og p. Arnfinn Haram
Tema: ”Ett er nødvendig: Marta eller Maria” Luk 10, 38-42

Torsdag

18.00 Åpning i kirken med presentasjon av evangeliseringsuken.
”Søk først Guds rike” (Matt 6,19-34).
18.30 Messe med påkalling av Den Hellige Ånd.
19.30 Foredrag: Trenger vi evigheten? Samtale om tema.
”Hva gagner det et menneske...” (Matt. 16,24-28).

Fredag

18.00 Foredrag: ”Frelsen”. Samtale om temaet.
19.30 Messe med sykesalving.
20.30 Sakramentstilbedelse og Skrifte.

Lørdag

12.00 Foredrag: ”...ett er nødvendig” (Luk 10,38-42) Samtale om temaet.
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13.00 Korsvei i kirken.
14.00 Tilbedelse og skrifte i kirken.
15.00 Lunch.
16.00 Foredrag ”…du valgte den gode del” Samtale om temaet.
17.30 Rosenkrans i kirken.
18.00 Messe med forbønn, og med mulighet for sykesalving etter messen

Søndag

11.00 Høymesse med utsendelse.
12.00 Utvidet kirkekaffe i skolens gymsal.

Ett er nødvendig

Intervju med sogneprest Dom Alois.
– St. Paul menighet arrangerte evangeliseringsuke høsten 2007. Hvilke erfaringer gjorde vi oss den gangen?

– Evangeliseringsuken i 2007 ga ikke de helt store frukter tallmessig, selv om vi de fleste
dager hadde fint oppmøte på foredragene og på de parallelle aktivitetene for gruppene
som ikke snakker norsk. Men, og det må ikke undervurderes: Vi fikk satt fokus på at vi er
en menighet og at vi sammen tilhører den ene Kirken her i Bergen.
I en menighet som består av så mange forskjellige kulturer og språkgrupper, er det
veldig viktig at vi arbeider for å synliggjøre dette. – At de troende får påskudd og
anledning til å bli kjent med hverandre på tvers av det som skiller oss.
De som i 2007 ble kjent med nye mennesker har satt stor pris dette, og det har åpnet seg
opp for kontakter utenfor de gruppene man vanligvis befinner seg i. Dette er så viktig for
menigheten at vi umiddelbart og med glede takket ja da vi fikk tilbud om å være med på
andre runde av OKBs evangeliseringsinitiativ.

– Håper du på bedre oppslutning denne gangen?

– Jo flere som kommer, desto flere kan ta med seg inspirasjon videre i sine omgivelser. Slik
sett håper vi på stor oppslutning, men nå er det ikke bare kvantitet som teller.
Det viktigste er at de som kommer får anledning til bønn og refleksjon, og at uken
vil prege dem i troslivet og i tjenesten for andre. Vi håper også på å kunne dra nytte av erfaringene vi gjorde oss i fjor, slik at vi kan trekke enda flere til arrangementet, dette gjelder
særlig lørdagen hvor vi vil ha familiedag i menigheten med aktiviteter
både for barn, konfirmanter og voksne.

– I år vil evangeliseringuken være i fastetiden.

– Ja, i år er vi så heldige at p Arnfinnn og sr Anne Bente kommer til oss i en tid hvor det er
naturlig for alle katolske troende å ta seg tid til ettertanke og oppbyggelse.
Slik sett er temaet omkring Marta og Maria, og det å sette av tid til bønn og stillhet veldig
passende. Jeg håper at riktig mange vil finne tid og anledning til å være med på denne
felles refleksjonen i menigheten, både på det personlige plan med skrifte, messefeiring
og eventuelt sykesalving, og ikke minst ved å la det preges inn i vår bevissthet at vi er en
menighet, en Kirke, at vi er ett i troen på vår Herre Jesus Kristus.
AS
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Ny bok om pave
Benedikts teologi
Benedikt XVI – troens og tankens forsvarer.
Perspektiver på Joseph Ratzingers teologi.
Ståle Johannes Kristiansen og Olav Hovdelien (red.)
Efrem forlag, 2010
176 sider
Pris: 278,Se www.efremforlag.no
22. februar gir Efrem forlag ut en artikkelsamling

om Joseph Ratzingers (Benedikt XVIs) teologi
og tenkning. Bokens seks artikler bygger på
foredrag fra to seminarer i Roma og Oslo om
dette emnet, og er skrevet av fagpersoner
som har arbeidet inngående med tematikken
de presenterer.
Boken drøfter noen av de siste skriftene
fra Benedikts hånd, så som Jesus-boken fra
2007 og hans encyklikaer. Større vekt har
likevel hans teologiske arbeid fra tiden før
pavevalget.
Ratzinger var sentral i det forrige århundrets
fornyelse av katolsk tenkning, ikke minst
gjennom sitt arbeid som peritus – teologisk
spesialist – for biskopene ved Det annet
Vatikankonsil. Her fikk han særlig innflytelse
på konstitusjonen om åpenbaringen, Dei
Verbum. Mange av dem som så konsilet mer
som et oppbrudd enn som kontinuitet med
den kirkelige tradisjonen, har i ettertid blitt
skuﬀet over den progressive Ratzinger da
han kom i kirkelig posisjon. Men hans hensikt
har hele tiden vært å ajourføre troen for
verden nettopp ved å fremstille den i hele
dens fylde, gjennom en kreativ anknytning
til kirkefedrenes og middelalderteologenes
kristosentriske skrifttolkning og liturgiske
teologi – stadig sammenholdt med en
åpenhet for nyere filosofi. Dette knytter seg
til hans blikk for den naturlige og gudgitte
sammenhengen mellom tro og fornuft.
På en klar og lettfattelig måte formidler
Benedikt XVI – troens og tankens forsvarer
sentrale perspektiver på Joseph Ratzingers
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omfattende teologiske verk. Boken er
redigert av Ståle Johannes Kristiansen og
Olav Hovdelien. Medforfattere er Dom Elias
Carr (can.reg.), Maria Junttila Sammut, Aidan
Nichols (op), og Gösta Hallonsten.

”På en klar og lettfattelig måte formidler Benedikt XVI – troens og tankens
forsvarer sentrale perspektiver på
Joseph Ratzingers omfattende teologiske verk.”
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Hver og en av oss trenger tid til å være alene, en retrett gir oss denne muligheten.
I dag er menneskeheten involvert i et nytt
stadium i historien. Dyptgående og raske
endringer skjer rundt omkring i hele verden.
Disse endringene er utløst av menneskelig
intelligens og kreative energier og faller
tilbake på mennesket, på dets beslutninger og
ønsker, både individuelle og kollektive og på
dets måte å tenke og handle på i forhold til
ting og personer. Derfor kan vi snakke om en
ekte kulturell og sosial forandring, en som har
konsekvenser også for menneskets religiøse
liv.
Som det skjer i enhver vekstkrise, har
denne endringen ført til alvorlige problemer.
Når man utvider sin makt i alle retninger, vil
det ikke alltid lykkes i å fremme egen velferd.
Mennesket styres av samfunnets lover og
føringer og av usikkerhet om hvilken retningen
dette leder hen. Usikkerheten smitter også
over på den som ønsker å gå grundigere inn i
sitt eget sinn og man kan blir handlingslammet
på så mange plan. Hvorfor det? Fordi i denne
travle verden har vi ikke tid til å reflektere over
våre liv og vi blir redde for å gå inn i oss selv
og finne ut sannheten om vår sanne natur.
Men: Hver og en av oss trenger tid til å være
alene, og en retrett gir oss denne muligheten.
En retrett er en tilbaketrekning fra ordinære
aktiviteter for i en periode å kommunisere
med Gud i bønn og refleksjon. Jesus brukte
førti dager i ørkenen i bønn og faste før han
begynte sin oﬀentlige misjon. I tidlig kristen
tid, mente man at ørken, fjell og andre
fjerntliggende områder egnet seg godt bønn.
Senere søkte folk ensomheten i Klostre. På
slutten av det 16. århundre ble retretthus
etablert og finnes fortsatt i dag. Den liturgiske
fastetiden med dens vekt på bønn, faste og
almisse forbereder oss til feiringen av påsken.
Fastetiden regnes som en førti dagers retrett
for hele kirken.
En retrett kan være bygget på et tema
fra skriftsted eller noen åndelige skrifter
som synes tilpasset behovene til personene
involvert. Den Hellige Ignatius av Loyolas
åndelige øvelser gir retrettdeltageren
muligheter for å vurdere skapelsen, anger og
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forløsning. Her kan man kontemplere Kristi
liv, hans lidelse og oppstandelse. Gjennom
bønn og dømmekraft kommer man til en
erkjennelse av og overgivelse til Guds store
frelsesplan i Kristus. Denne strukturen følger
de tre tradisjonelle måter å se på åndelig
vekst: den rensende, den opplysende og
samlende måte.
En annen form for retrett er basert på
de daglige Skriftlesningene som vi finner
i det romerske Missale. Noen holder
karismatiske retretter for Åndens gaver.
Det er tre generelle former for retretter:
forkynt, regissert og privat. I en forkynt
retrett, er det en leder som tilbyr konferanser
hver dag, leder bønn og er tilgjengelig for
privat rådgivning. I regisserte retretter møter
hver person en åndelig veileder som kan tyde
skriftens passasjer for bønn og refleksjon.
Private retretter er gjerne uten en leder.
I de fleste retretter må en grad av
stillhet opprettholdes, og det legges vekt
på praktisering av en sunn livsstil i forhold
til mat, avslapning og mosjon. Mange søker
en retrett for å ta en seriøs avgjørelse eller
forpliktelse, eller benytte anledningen
til å undersøke kvaliteten i sitt åndelige
liv. Retrettdeltagerens håper på dypere
konvertering, rensing og åndelig vekst.
Så RETRETT er en tid for Gud, en tid for
å vurdere vårt forhold til Gud. Vi tilbringer
tid med mennesker vi elsker, verner og
respekterer. Vi tilbringer tid med Gud. En
retrett oppdrar vårt åndelige liv i et miljø
skilt fra den ordinære distraksjon i livet. Så
la oss bruke denne fastetiden til å undersøke
kvaliteten i vårt åndelige liv ved å delta på
St. Pauls ”fasteretrett ”, Evangeliseringsuken.
P Jagath

ETTER SKOLE
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Hver tirsdag samles alt fra 10 til 30 ungdomsskoleelever seg i krypten. ”Etter Skole”
et sosialt katolsk treﬀ med leksehjelp, middag og masse moro! Det er åpent for
alle ungdomsskoleelever og holdes hver tirsdag mellom 15.00 og 18.30, og det er
selvsagt gratis. Enten du vil gjøre lekser, treﬀe noen venner, eller bare snakke, da
er ”Etter Skole” noe for deg!

FØRSTE KOMMUNION
Lørdag 24. og søndag 25. april mottar barna sin hellige første kommunion i St. Paul kirke, kl. 13.00 begge dager. Det blir møte for
1.kommunions-foreldre onsdag 24. mars i skolens auditorium, etter
kveldsmessen (dvs. kl. 19.45).
FERMING
13. mai mottar menighetens konfirmanter fermingens sakrament av
biskop Bernt Eidsvig. Sted: Johanneskirken, kl. 13.00. Det blir møte
for konfirmant-foreldre mandag 22. mars i skolens auditorium, etter
kveldsmessen (dvs. kl. 19.45).
Vi oppfordrer menigheten til å be for alle barna som
skal motta sin første kommunion, og for alle menighetens konfirmanter.
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Om menighetens økonomi
Kjære menighet.
I fjor gikk jeg ut med et opprop om menighetens vanskelige økonomi.
I dag vil jeg takke alle som har vært med å støtte opp om vår menighet.
Deres hjelp har båret frukt og vi kom igjennom fjoråret mye bedre enn jeg hadde
fryktet. Dette skyldes at vi har prøvd å spare på utgiftssiden samtidig som vi har
fått øket inntektene.
Kollekten har gått opp. Det gjenspeiler nok at vi er blitt flere men, tror jeg, også
at hver enkelt gir mer.
Kirkebidraget har øket kraftig etter flere års tilbakegang. Det skyldes at mange
har forhøyet det beløpet de gir men også at noen nye givere er kommet til. På
dette siste punktet vil vi fortsatt prøve å arbeide for å få flere som benytter seg av
ordningen med kirkebidrag som gir fradrag i skatten. Så har menigheten vokset
fortere enn vi hadde regnet med, og dermed er de kommunale tilskuddene blitt
større enn budsjettert.
Her er det viktig at vi forsterker innsatsen for å få nytilflyttede katolikker til å
registrere seg. Vi forsøker å få kontakt med dem fra menighetskontoret men det
viktigste som kan gjøres, er at dere, som møter dem som flytter hit, i nabolaget
eller på arbeidsplassen eller i skolen, - oppfordrer dem til å registrere seg.
Når man flytter til Norge fra et katolsk land, er det ikke sikkert at man tenker på
at det er nødvendig å registrere seg som katolikk her i landet; man er jo katolsk.
Men det er altså nødvendig å registrere seg og det er viktig at vi får kontakt med
nye katolikker.
Det koster heller ikke noe å registrere seg. Alle som arbeider her til lands,
må betale skatt og innbakt i skatten er også kirkeskatt, som alle må betale. Det
er viktig for Den Katolske Kirke at vi får den kirkeskatten som våre medlemmer
betaler. Hvis man ikke er registrert, går kirkeskatten til staten og Statskirken.
Derfor: Hjelp oss til å komme i kontakt med nye katolikker.
Dette er kanskje de to viktigste tingene som vi kan gjøre for å sikre menighetens
økonomi fremover: 1) Å få registrert flest mulig som medlemmer i St. Paul Menighet
og
2) å vinne mange nye til kirkebidragsordningen.
Igjen sier jeg: Hjertelig takk for all hjelp og støtte inntil nå.
Og jeg ber dere: Bli ikke trett av den gode gjerning. Gud elsker en glad giver og
Han gir hundre fold igjen for alt vi ofrer for hans rikes sak.
Gud velsigne dere,
Deres sogneprest Alois
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AFRICAN CATHOLICS IN ST PAUL
På 3. søndag i kirkeåret (24 januar) før engelsk messe fant en viktig begivenhet sted i St Paul menighet. Afrikanske katolikker i menigheten organiserte seg formelt, og vil nå i økende grad være i stand til å ta kontakt
med, hjelpe og støtte Afrikanere i fylket med å bevare sin tro samtidig
som de finner seg til rette i et samfunn som er veldig forskjellig fra sitt
hjemland.
Peter Nwafor forteller:
”African Catholic group i St Paul har vokst
ut fra et behov for samarbeid og felleskap
innenfor de Afrikansk kulturer i Norge. Vi fyller et tomrom som vi har kjent på en stund.”
”Mange som kommer hit har allerede vært
utsatt for sterke påkjenninger og møtet med
et nytt land oppleves ofte som et kultursjokk.
I omstillingsprosessen kan man miste kontakt
med sin dype kristne identitet og bli enda
mer fremmedgjort” ”African Catholic group
ønsker å være til stede for sine brødre og
søstre for å fornye troen og imøtekomme behovet for å ta vare på den unike Afrikanske
formen på tilbedelse og tro. Vi ønsker å være
til stede for dem trenger oss - holde hverandre i hendene og be, besøke syke og enslige
og oppfordre våre søsken til å legge sine liv,
sin glede og sine bekymringer i Herrens hender.”
Pascal Dodou smiler. ”Endelig er vi nå kommet så langt at en gruppe er blitt realitet. Nå
står vi sammen og kan i langt større grad svare på de behov som vi ser rundt oss i det
afrikanske samfunn. Dette er en gledens dag, sier Pascal som er kontaktpersonen for gruppen i St Paul menighet. Han oppfordrer alle som ønsker det om å ta kontakt. Gruppens
fellesspråk er av praktiske grunner engelsk.
There is now an African Catholic group
in St Paul parish. All Africans in Hordaland that are interested in meeting others for support and prayer may contact
Pascal Dodou Koria for more information. The group will meet first Sunday
every month at 4.00 PM before English
Mass . Mobile 99 87 63 79 , home 55 28
09 72, doudou_pascal@hotmail.com
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St. Paul gymnas
”Etablering av et katolsk gymnas i Bergen har mer enn en begrunnelse.” Gjermund Høgh
Vårt menneskesyn:
For mange vil skolens religiøse forankring
være avgjørende. En god katolsk skole vil
alltid både være trofast i sitt syn på menneskets mulighet å utvikle seg stadig mer
helhetlig, i retning av fullkommenheten. Vi
er skapt i Guds bilde og dette gir oss muligheter, ansvar og hver enkelt av oss en
genuin betydning. Synet på mennesket er
positivt, men ikke naivt. Vi er gitt fri vilje
og denne bruker vi til mange ulike valg.
For oss er valgene ikke likegyldige. Ofte
velger vi noe som er nedbrytende og da
må vi justere retningen. Som det heter i askeonsdagens liturgi: ”Vend om!” Dette er
en livsvarig øvelse som vi skal lære oss alt
under oppdragelsen og i skolen. På en katolsk skole skal man lære at de valg vi gjør
er mer eller mindre verdifulle, og at vi står
til ansvar for hvordan vi benytter vår frihet.
Dette gjør vi med klar referanse til den Kirken vi er en del av. Også mange som ikke
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selv er katolikker, ikke minst våre søsken i
andre kirkesamfunn, men også mange andre av god vilje vil kjenne seg hjemme i
eller føle seg tiltrukket av det håpet som ligger i dette menneskesynet.
Vårt kunnskapssyn:
Katolske skoler har en høy bevissthet om
verdien av kunnskap i seg selv. Sann kunnskap, som stadig oppdages og utvides, kan
gi ekte bidrag til utviklingen av en moden
kristendom. Elevene skal lære å finne Skaperen i det universet Han åpenbarer seg i,
og gjennom vitenskapens erobringer lære
Gud og mennesket bedre å kjenne. Vår tradisjon har et kunnskapssyn hvor tro og liv,
tro og kultur/vitenskap lar seg forene.
Historikk
På dette grunnlaget er Kirken aktiv innen
skoleverden i de fleste av verdens land.
Med over 44 millioner elever, er katolske
skoler verdens mest omfattende skolesystemer.
Historiske forhold gjør
at det er få katolske
skoler i Norge. Vår
kirke er en minoritetskirke, som etter å ha
vært forbudt ved lov
siden 1537, har hatt en
meget langsom vekst
siden Kirken ble reetablert i Norge i 1843.
Det meste av perioden
har vi vært langt under
1 % av befolkningen.
Tapre forsøk på å starte skoler i samtlige menigheter rundt forrige

St. Paul Menighetsblad Mars 2010
århundre ble for stor utfordring. Vi hadde
verken de menneskelige eller materielle ressurser som krevdes.
Samtidig som den katolske kirke var ”en
fremmed fugl” i Norge, ble Folkeskolen en
vesentlig del av den nasjonsbygging som
skjedde i Norge etter at vi i 1814 ble skilt
fra Danmark og vi i 1905 ble løsrevet fra
Sverige. Fra 1860 og utover satset Norge
sterkt på utbygning av en samlende og god,
offentlig skole. Å velge en annen skole, ble
fort sett på som å være unasjonal og bakstreversk. Enhetsskoletanken står sterkere i
Norge enn i nær sagt samtlige andre land,
kanskje med unntak av Sverige, Finland og
rene diktaturer. Først ved privatskoleloven i
1970 ble det åpnet for offentlige tilskudd til
våre skoler – og da under meget stramme
rammer. Bare 2 % av landets elever på
grunnskolenivå går i friskoler. Norsk grunnskole i kommunal regi, men underordnet en
sterk statlig styring, er en tilnærmet monopolvirksomhet. Monopoler på åndsfrihetens
område, burde de fleste se på som et demokratisk problem. Pressefrihet har i hele
det moderne Norge vært et udiskutabelt
gode. Etter hvert er monopolet på radio og
fjernsyn fjernet, men på undervisningens
område halter det ennå. Bare at det drives
alternative skoler, er et demokratisk bidrag
i seg selv.
Katolske skoler i dagens samfunn
Men vi mener altså at vi har mer å bidra
med enn ”bare å være der”.
Vi er derfor tilfreds med at fylkesrådmannen i et intervju sist dette var en sak i pressen gav oss positiv omtale med henvisning
til ”en seriøs og kompetent organisasjon
med verdensomspennende praksis”.
Den katolske kirken aktiv innen skoleverden i de fleste av verdens land. Med
over 44 millioner elever, er katolske skoler
verdens mest omfattende skolesystemer og
har tilbud av nær enhver type, fra de enkleste barneskoler til de høyest anerkjente
universiteter.
I dette må vi velge hva som er naturlig og

12

mulig å velge
når vi ønsker å
utvide dagens
katolske skoletilbud i Norge.
Det er unaturlig
å velge det smaleste
tilbudet.
Ingen må derfor
vente at vi kan
tilby utdannelse
av frisører eller
rørleggere, selv
om begge deler
i seg selv ville
Gjermund Høgh
vært utmerket. Vi vet
at de fleste, også katolske elever, naturlig
velger andre tilbud enn hva en enkelt skole
kan tilby, men vi må ha en rimelig stor målgruppe.
De fleste elever som går ut av grunnskolen går inn i Videregående skole, Studieforberedende utdanningsprogram - Studiespesialisering – for oss er det greit å kalle
dette katolsk gymnas. I dette begrepet ligger da også noe av den egenarten hvor vi
mener vår tradisjon har noe særskilt å tilby.
Katolske skoler verdsetter grunnlegende
kunnskaper og klassiske ferdigheter. Vi vil
derfor vektlegge fag og emner hvor dette
kommer til uttrykk, hvor vi kan se verdien av
ulike fags egenart og se de mange uttrykk
for den menneskelige kultur i sammenheng
med Guds skaperverk.
I Vatikanets dokument Den katolske skole, heter det at skolen er et sted for helhetlig dannelse ved hjelp av en systematisk og
kritisk assimilering av kulturen. Skolen må
stimulere elevene til å bruke sin intelligens
for å oppnå klarhet og oppfinnsomhet. Den
må hjelpe eleven til å finne meningen med
sine erfaringer og sannheten i dem. Enhver
skole som forsømmer denne plikt og som
bare tilbyr ferdige konklusjoner, hindrer
elevenes personlige utvikling. Vårt tilbud
bygger på faglighet og det vitenskapen
lærer oss, men er klart verdiforankret. En
uheldig side ved dagens liberalisme er at
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mange mener at alt er like bra – bare man
har valgt det selv. Vi er ikke der! For oss
betyr valg løsrevet fra verdier relativisme og
likegyldighet.
En katolsk skole skal kjennes på et høyt
faglig nivå (kirkeloven, Can 806 § 2).
Men vi skal i samme omfang også gjenkjennes av en særskilt atmosfære: En katolsk
skoles særmerke er dannelsen av et skolemiljø, som i frihet og nestekjærlighet levendegjøres av evangeliets ånd, slik at den
kan hjelpe de unge til å utfolde sin personlighet, samtidig som de vokser opp som de
nyskapte mennesker dåpen har gjort dem til
(Vatikan 2, Den kristne oppdragelse).
Vi vil gi de best mulige forutsetninger
for valg til videre studier. Elever fra katolske
skoler, katolske og ikke-katolske elever like
verdifulle og viktige, skal gå inn i samfunnet
på en positiv måte, bruke sine kunnskaper
og evner til egen utvikling og gjerne nå ansvarlige posisjoner i samfunnet. Men ikke
minst bygger vi på at kunnskap ikke først og
fremst er et middel til personlig rikdom og
suksess, men som et kall til å være ansvarlig
og tjene andre.
Gymnaset i Bergen
Innen april vil vi sende søknad til Utdanningsdirektoratet om godkjenning av å
etablere et katolsk gymnas. Direktoratet vil
bruke ett års tid på å behandle søknaden
og da er tidligst mulige start høsten 2011.
Gymnaset skal lokaliseres til dagens Florida
sykehus, men dette kan tidligst være klart
til vårt bruk ut i 2013. Kommunen bruker
i dag bygget til pleiehjem og flytter ut i
2012, senest nyttårsaften, men gjerne et
halvt års tid tidligere. Bygget må deretter
rehabiliteres og det vil ta et års tid. Ved start
i 2011, vil vi derfor få noen år i midlertidige lokaler.
Fullt utbygget vi skolen få inntil 270
elever i gymnasklassene. I tillegg har vi håpet om å tilby noen plasser til elever som
på en særlig måte har rett til Kirkens og det
øvrige samfunns omsorg.
Det vil være riktig vi i starten kan trekke
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noen
veksler
på lærere som
kommer fra dagens St. Paul
og tar med seg
de beste tradisjoner derfra.
En gjerne like
stor gruppe må
komme med erfaring fra andre
skoler eller med
annen kvalifisert bakgrunn.
Vi har flere akSkoleprest Dom Lukas
tuelle kandidater
som har meldt
sin interesse, men ønsker gjerne å komme
i kontakt med flere. Så langt, vil jeg kun si
at stillingen som skoleprest er avklart. Vi er
svært glade for at dom Lukas Lorf-Wollesen
alt nå kan knyttes til etableringen av gymnaset og at han vil fullføre ytterligere noen
eksamener for å være godt forberedt.
Vi har ennå mange porter som skal
passeres før vårt katolske gymnas
er etablert, men vi er i gang!
Alle som ønsker et katolsk gymnas
velkommen, oppfordres til å bidra.
Pengegaver mottas med takk via
bispedømmets givertjeneste, konto: 3000.15.11110 eller https://donasjoner.no/okb/Default.aspx
Merk gaven ”Katolsk gymnas, Bergen”. Gaver kan gi skattefritak.
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Valg av nytt Menighetsråd
Valget til nytt Menighetsrådet nærmer seg. Det planlegges gjennomført på to søndager, 2. og 9. mai 2010. Valget gjennomføres i samsvar med Statutter for menighetsråd i Oslo katolske bispedømme, dvs. at hele menighetsrådet står på valg.
Valgkomiteen har begynt arbeid med å finne kandidater til Menighetsrådet. Dette
arbeidet er ikke avsluttet. Derfor er det fremdeles mulig å sende inn forslag. Disse
kan formidles til valgkomiteen som består av:
Jan Wilhelm Werner,
Svein Larsen og
Ewa Bivand.
Foreløpig liste over kandidater er som følger:
Kandidater til menighetsrådet:

Eugene Sebastian

Anne Kirsten
Eek-Larsen

Willem von Erpecom

Øyvind Andersen

Virginia Capati

Miguel Quesada

Pascal Dodou Korea

Hans-André Høen

Nguyen Viet Ha

Zuzanna
Wojakiewicz

Samtidig blir det valg til Pastoralrådet. Menighetens kandidater er:

Forslag til flere kandidater
kan sendes til:
Ewa.Bivand@c2i.net
tlf: 41 66 38 48.
Andreas Kristiansen

Brit Haver
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Nytt fra Caritas Bergen
Høstens utlodning
Vi takker alle dem som støttet opp om høstens
utlodning til inntekt for menighetens diakonale arbeid,
både ved å kjøpe og selge lodd, samt de som ga
gevinster. Trekningen ble foretatt lørdag 5. desember i
sammenheng med tillyst Bingo på lærerrommet på St
Paul skole. Overskuddet, kr 14.685, går til diakonalt
arbeid som er under planlegging i St Paul menighet.
Diakoniplan
Arbeidsgruppen for Caritas Bergen har nylig utarbeidet et foreløpig utkast
til diakoniplan for menigheten. I tillegg til diakonalt arbeid som allerede er i
gang, som Pensjonistgruppens kirkekaffe etter eldremessen mandager, tenker
vi oss Åpent hus i Birgittakjelleren tirsdager etter kveldsmessen, samtalegruppe
for fremmedspråklige, håndarbeidsgruppe
på dagtid, matlagings- og serveringskurs
i Krypten, tilbud om kirkeskyss, og
ungdomstreff for 16-20-åringer i samarbeid
med NUK. Diakoniplanen skal presenteres
for sognepresten, som vil informere
menighetsrådet.
Vi mottar gjerne andre forslag. De som
har lyst til å være med på aktiviteter, kan
henvende seg til kontaktperson for Caritas
Bergen, Kenneth Brophy, mobil 97 15 21
61, k-edw@online.no Kari Berle

NY ORGANISERING AV KRYPTEN
Fra februar måned blir bruken av Krypten administrert av menighetskontoret.
De som ønsker å bruke Krypten skal fra nå av kontakte menighetssekretæren, May Bull
Wingaard, E-post: may.bullwingaard@yahoo.no, telefon 55 21 59 50 for å melde sine
ønsker. Hun vil sjekke om det er ledig og skrive nye arrangementer inn i kalenderen, som
vil henge på menighetskontoret. Der hvor det skal betales leie, skal den betales når man
bestiller Krypten.
For private arrangementer, så som familiefeiringer i forbindelse med kirkelige handlinger eller fødselsdagsfeiringer, har menighetsrådet fastsatt en leie på kr. 500,-.(Denne kan
forandres av menighetsrådet) For kirkekaffe og tilstelninger som er åpne for hele menigheten betales der ikke leie.
Menighetsrådet har valgt Virginia Capati og Eugene Sebastian til styre for Krypten. De
skal sette opp et reglement for bruken av Krypten. Dette vil bli hengt opp godt synlig og
skal overholdes av alle brukere. De skal i tillegg føre praktisk tilsyn med Krypten og påse
at det blir holdt god orden og alle brukere av Krypten skal rette seg etter deres pålegg.
Sognepresten

15

St. Paul Menighetsblad Mars 2010
LA GUD ELSKE DERE
Bønnenes innerste vesen av Ruth Burrows
Efrem forlag
For 30 år siden tok Karmelittnonnen Ruth
Burrows et oppgjør med seg selv og sin indre tørke med boken ”Guidlines for Mystical prayer.” I møte med mystikere i sin egen
tradisjon kom hun frem til at det finnes to typer liv i Gud; ”lyset på ” og lyset av”. Hennes problem hadde vært at hun følte at det
var de typiske ”lyset på” mystikerne, særlig
da Teresa av Avila, som til stor grad har fått
definere hva den kontemplative bønn er,
mens hun selv – med sitt knusktørre trosliv –
bare følte seg mislykket. Hvor mye hun enn
ba, var hun aldri i nærheten av de følelser
og opplevelser som beskrives i litteraturen.
Ei heller kjente hun noe lys og glede og
lykke i Kristi nærvær.
Møte med en ”lyset på ”-nonne, ledet
henne videre til en ”lyset av” - nonne, en
kvinne som levde helt anonymt, som ikke
gjorde mer enn andre og som virket aldeles vanlig. Denne kvinnen, som alltid befant
seg i et mørke og som aldri hadde hatt
noen store religiøse opplevelser, medgikk
selv at hun likevel var svært forenet med
Gud og at hun ikke lenger levde sitt eget
liv. ”...hun aksepterte å være helt igjennom
fattig, å være foruten noen egen hellighet”
Dette var svaret på Ruth Burrows søken.
I desember kom hennes seneste bok på
norsk i Gunnar Wicklund Hansens oversettelse. Bønnens innerste vesen er på mange
måter en fortsettelse av det foregående temaet. Men hun snakker her om bønn, ikke
så mye om mystikk, og henvender seg i
langt større grad til alle og enhver.
”Nesten alltid når vi snakker om bønn,
tenker vi på noe vi gjør, og ut fra det oppstår det all verdens spørsmål, problemer,
forvirring, skuffelser og illusjoner. For meg
er det av største viktighet å korrigere denne
oppfatningen. Vår kristne visdom forsikrer
oss at bønn vesentlig er hva Gud gjør, hvor-
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dan Gud henvender seg til oss, ser på oss.
Det er ikke først og fremst noe vi gjør for
Gud, noe vi gir til Gud, men hva Gud gjør
for oss. Og hva Gud gjør for oss, er å gi oss
sitt guddommelige Jeg i kjærlighet.” Slik begynner Ruth Burrows denne boken, og med
ved vår Hellige Treenighet som fokus og utgangspunkt leder hun oss på den kronglete
stien det er å fjerne våre illusjoner om bønn
og slippe taket i disse og så å si legge ut på
dypet i fullstendig tillit til Gud.
Vi må legge til side fokus på oss selv,
hva jeg tenker, hva jeg føler, hva jeg mener – få vårt åndelige selvbilde knust og
vende blikket på Ham som bare venter med
lengsel på å få gi oss av sin kjærlighet. ”å
tro på Ham som Gud har utsendt, det er
det verk Gud krever” (Joh 6,29) Og denne
”sanne Gud kan bare åpenbare seg i det
menneskelige, og dette betyr i alt som skjer
i vår unike menneskelighet og i vårt dagligliv.” (s104)
Ruth Burrows gir oss ingen illusjoner
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om at det skal være lett eller behagelig å
forenes med Gud, da hadde hun ikke hatt
et eget kapittel om Johannes av Korset som
hun siterer: ”...denne høyeste forening kan
ikke finne sted i en sjel som ikke er blitt styrket gjennom prøvelser og fristelser, og renset gjennom trengsler, mørke og sorg.”, men
bildet blir aldri ensidig. I et kapittel om Terese av Jesusbarnet (Lille Térèse av Lisieux)
er det Guds ømhet gjennom det vesle barnet som belyses, og i kapittelet om Elisabeth
av Treenigheten er det at Gud faktisk bor i
oss som gjør alt det som kan syntes ordinært, blir helt ekstraordinært. Alt vi gjør, er
sammen med Ham!
Nå er det fastetid. Vi har mottatt askekorstet med beskjed om å vende om. Kanskje denne fasten, kanskje akkurat nå, er

tiden for å ta til oss og gjøre alvor av å ta
konsekvensene av vår kristne tro og lytte litt
ekstra til Ruth Burrows ord: ”…det dypeste
uttrykk vi kan gi for vår tro, er å sette av
en ukrenkelig tid hver dag, kort eller lang,
da vi bevisst bekrefter Guds, Jesu absolutte
kjærlighet til meg her og nå, og at vi står
der i blind tillitsfull tro og mottar den. Dette
vil bety å lære den dyrebare lekse at i virkeligheten har vi ingen egne indre ressurser,
Det vil bety å lære å leve lykkelig uten noen
forsikringer inne fra oss selv, Vi kaster hele
vår vekt på uendelig kjærlighet. Dette er
å forherlige Gud, for det forherliger Guds
sanne natur som er kjærlighet” (s 53)
Anne Samuelsen

Adventsaksjonen i Bergen 2009!
Etter en ikke helt vellykket Adventsaksjon i 2008, bestemte en gjeng bergenserne seg for å
snu lykken. Det ble uendelige antall kaffebesøk, sitting på menighetskontoret i timesvis og
noen ufrivillig dyre telefonregninger for å planlegge årets adventsaksjon, for i år skulle den
bli vellykket, koste hva det koste ville.
Vi pangstartet det hele med en konfirmanthelg, og med noen heiende prester på laget,
førti konfirmanter og to ivrige kateketer, trosset vi vær og vind og vi stilte oss midt i Bergen
sentrum med vår årlige stand. Det ble sang, vafler og kaffe på folk som passerte forbi. Idet
klokka slo 15:00 kunne vi stolt glimre til med 23.000 kroner i både sedler og mynt til klinikkene i Vietnam. Og da var vi så inspirert til å fortsette arbeidet og ville sørge for like store
summer de kommende lørdager.
Hver eneste helg har alle nasjonaliteter, ministranter, store og
små, troende og ikke-troende, sure
og blide stått på for å kunne gjøre
årets adventsaksjon til den beste adventsaksjonen i Bergen noensinne.
Det har blitt bakt, det har blitt laget
vårruller, det har blitt sutring over
kaldt vær, det har blitt gledeshyl over
store summer og det har blitt solgt
hele hundre Caritas-engler. St.Paul
menighet i Bergen er fryktelig stolte
av å kunne støtte årets prosjekt med
81833, 50 kroner. Takk til alle som
hjalp til! Michelle Vu
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Pilegrimsferd til det undergjørende
krusifikset i Røldal

St. Paul menighet arrangerer valfart til
Røldal 6.-7. juli. Velkommen til en helt
spesiell midnattsmesse i sommernatten, en pilegrimsmesse med århundrelange tradisjoner.

Legg hverdagen bak deg og bli med på
en hellig reise i sommer. Bli med til Røldal!
Helt siden 1200-tallet har folk dratt i valfart til det helbredende og undergjørende
krusifikset som henger i den lille stavkirken
i Røldal, helt sør i Hordaland fylke. Først
300 år etter reformasjonen opphørte denne
katolske jonsoktradisjonen, og i våre dager
våkner Røldals-valfarten til liv igjen.

Stort pilegrimsmål
Pilegrimene begynte å vandre til krusifikset
i Røldal allerede i siste halvdel av 1200-tallet, og Røldal ble dermed det tredje store
pilegrimsmålet i Norge etter St. Sunnivahelligdommen på Selja (siden ca. år 1000)
og St. Olavs skrin i Nidaros (siden 1031).
Hver jonsokkveld (St. Hansaften) “svettet”
krusifikset i Røldal under vigilien, og væsken ble tørket av med en linklut som så ble
strøket over syke legemsdeler. Et stort antall
krykker og lignende remedier ble gjennom
årene etterlatt bak alteret i kirken, og taler
sitt tydelige språk både om tilstrømningen
av pilegrimer og om de mange helbredelsene.

Stavkirken i Røldal er kledd inn, men i svalgangen og inne i kirkeskipet er den
opprinnelige stavkirken fra 1200-tallet intakt. (Foto: Arne Nataas)

18

St. Paul Menighetsblad Mars 2010
Gudstjenester i skjul
Etter reformasjonen ble det forbudt å dra
på pilegrimsferd i Norge, under trussel om
dødsstraff. Røldal ligger imidlertid svært
isolert, og pilegrimene fortsatte å strømme
på i ytterligere 300 år, spesielt ved jonsoktider. Messefeiringen fulgte primstaven og
den gamle, julianske kalenderen. Pilegrimenes feiring av ”gammeljonsokkvelden” faller i våre dager på 6. juli.
I den lyse sommernatten kom folk vandrende og ridende fra nær og fjern for å
feire vigilien og be Gud om helbredelse for
sjel og legeme. Først i 1835 opphørte pilegrimstilstrømningen, da nidkjær, luthersk
prost fikk satt en stopper for tilstrømningen
– 300 år etter reformasjonen, åtte år før
Den katolske kirkes tilbakekomst i 1843.
Forbud til tross, så sent som på slutten
av 1850-årene måtte soknepresten i Røldal
avvise troende som kom til Røldal for å be
foran krusifikset. Og fra Rogaland reiste
katolikker til Røldal ennå i 1930-årene på
“stille” pilegrimsferd. Valfarten til Røldal
var den siste som døde ut i Norge etter reformasjonen. Krusifikset ble i sin tid fjernet
og havnet i Universitetets oldsakssamling,
men det er nå tilbake i kirken der det hører
hjemme.

Pilegrimstradisjonen vender tilbake
De senere årene har de lutherske menighetene i området gjenopptatt den gamle tradisjonen og arrangerer jonsokstevne helgen
nærmest 6. juli (gammeljonsok), med tydelige bånd til den gamle katolske feiringen.
I år er det pilegrimsstevne 2.-4. juli. Det
arrangeres også en ukelang pilegrimsvandring fra Seljord til Røldal, og denne samler
deltakere fra flere konfesjoner.
Kirkens evighetsvesen
St. Olav menighet i Oslo har tidligere arrangert valfart til Røldal. I 2005 etterlot en
uforberedt turist disse ordene i kirkens gjestebok: “Den største opplevelsen i Røldal var
en katolsk messe i stavkirken.”
Helge Magnus Iversen fra St. Olav menighet skriver: ”Den som har gått syngende i
prosesjon rundt kirken, må gi turisten rett.
Når pilegrimshymnen stiger langs tjærebrune vegger og løfter seg mot fjellene,
fornemmer vi Kirkens evighetsvesen, samhørigheten med slektsleddene som har
vandret før oss, takksigelsene, de tidløse
lovsangene og bønnene som stadig puster i
tømmerveggene.”
Bli med!

Av Ragnhild H. Aadland Høen, med utdrag av Helge Magnus Iversens artikkel
”Det undergjørende krusifikset i Røldal”, www.katolsk.no/artikler/roldal.htm

Vår pilegrimsreise til Røldal
Midnattsmessen i Røldal stavkirke starter kl. 23.00 den 6. juli, og alle er hjertelig velkommen; barn, ungdom, voksne, eldre – friske og syke, av alle nasjonaliteter.
Kvelden før kvelden, det vil si mandag 5. juli, møtes vi til et informasjons- og utsendelsesmøte i Krypten kl. 20.00. Dagen etter er det så avreise til Røldal. I utgangspunktet legges
det opp til at vi reiser til Røldal i privatbiler og med kollektivtransport (se egen faktaboks).
Dersom det skulle bli stor etterspørsel etter fellesbuss vil vi imidlertid sette opp dette.

Vandring i sommernatten

Kl. 17.00 den 6. juli møtes vi til felles middag på Skysstasjonen i Røldal, der det serveres
alt fra tradisjonsrik hjortestek til pizza. Deretter kjører vi ca. 5 km opp til det gamle ysteriet.
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Herfra går vi til fots, og følger i pilegrimenes fotspor de siste kilometrene til kirken, langs
den gamle pilegrimsvegen.
Vi vil gå så sakte at barn og eldre skal ha det bra i den lyse julinatten, og vi vil gjøre
stopp underveis for bønn, sang og skriftlesning. Når vi kommer fram til kirken blir det god
tid til å finne stillhet og ro – tid til bønn og meditasjon. Det blir også anledning til skriftemål
for de som ønsker det.

Den gamle messen

Midnattsmessen starter kl. 23.00. Vi vil feire den gamle, latinske messen, som ligger tettest
opp til pilegrimstradisjonen. En gregoriansk sanggruppe vil delta. Vi har ikke anledning
til å ta ned krusifikset, men vi vil be om helbredelse for syke i forbønnene. Det vil også bli
velsignelse av de syke og anledning til å motta sykesalvingens sakrament etter messen.

Katolske Hardanger

Dagen etter, 7. juli, vil vi legge hjemvegen om østsiden av Sørfjorden, og stoppe i Ullensvang kirke i Hardanger, bygd i katolsk tid, i år 1250-1300. Her vil vi prøve å få til et
musikalsk programinnslag.
Vi vil også stanse i den vakre Kinsarvik kirke, bygd av skotter i 1150-årene. Vi håper å
få lov til å feire messe her før vi vender hjem igjen, fornyet i kropp og sinn. Et mer detaljert
program for pilegrimsferden vil bli publisert senere.

Hele Sør-Norge invitert

Fader Joseph Santos kommer ens ærend fra USA for å feire den gamle, latinske messen i
Røldal. Også St. Pauls sokneprest Dom Alois Brodersen vil delta i valfarten hvis han kan.
Dersom han blir forhindret, vil en annen norsktalende prest bli med.
Vi kommer til å invitere de katolske menighetene i Sør-Norge til å delta, og håper på en
virkelig valfart til Røldal. Ta gjerne med venner, og ikke vær redd for å ta med ungdommer. Dette er en menighetstur for alle. Bli med på pilegrimsferd og hent næring til troen fra
Norges dype katolske røtter!
Påmelding til pilegrimsferden
St. Pauls kateket Ragnhild Helena Aadland Høen er koordinator for valfarten. Meld deg
på ved å sende en e-post: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no eller ved å ringe tlf. 55 19
01 50, mobiltlf. 988 50 488. Mer detaljert program vil bli publisert på hjemmesiden vår
http://bergen.katolsk.no, og dessuten utsendt til alle påmeldte.
Endringer i programmet vil kunne forekomme. Alle som ønsker å bli med bør derfor melde
seg på, for å være sikker på å få med seg den mest oppdaterte informasjonen.
Transport
Det tar om lag to timer å kjøre fra Bergen, gjennom Norheimsund, til fergeleiet i Kvanndal.
Fergeturen til Utne tar 20 minutter, deretter kjører man i 1,5 time til Røldal. Til deg som
ikke har bil, eller som har ledig plass i bilen: Si fra til oss – vi vil forsøke å koordinere
samkjøring.
Det er også mulig å ta buss. Haukeliekspressen går fra Bystasjonen i Bergen kl. 11.30,
og er framme i Røldal kl. 16.00. Bussen stopper like ved kirken.
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Overnatting
Vi anbefaler leilighetene til ”Røldal Overnatting”, med høy, moderne standard, til kr. 200
per person. Småbarn i medbrakt seng er gratis. Ring tlf. 90 06 50 51 for bestilling. Hvis
du ønsker enklere standard ligger det tre campingplasser like ved kirken: Skysstasjonen,
tlf. 53 64 73 85, Røldal Hyttegrend, tlf. 90 05 44 64, og Saltvold Camping, tlf. 53 64 72
45. Dersom du foretrekker hotellstandard, har Røldal et helt nytt hotell: Hordatun Hotel, tlf.
93 45 02 93, og det er bare 25 minutter å kjøre til Haukeliseter fjellstue, tlf. 35 06 27 77.

Det undergjørende krusifikset i Røldal trekker fortsatt til seg skarer av pilegrimer, i sitt niende århundre på rad. Ut av vår egen avmakt søker vi Guds allmakts
hjelp. Som katolske kristne tror vi at Jesus lever i dag, og at han er virkelig og
fysisk til stede i eukaristien. La deg forvandle av ham i sommer. Delta i den hellige midnattsmessen i Røldal og legg alt i Herrens hånd. (Foto: Arne Nataas)
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Messeplaner Sogn og Fjordane fra januar til juni 2010
Me
Måned
Januar

Dato Dag

Kl.

3

Søndag

Førde

13.00

9

Lørdag

Leirvik

17.00

10

Søndag

Førde

13.00 (N)

Florø

17.00 (N)

15

Fredag

Vangsnes

18.30

16

Lørdag

Sogndal

15.30 (E)

Øvre Årdal

18.30

Førde

13.00

Loen

17.00

Leirvik

09.30

Førde

13.00

Florø

17.00

17
24

Februar

Sted

Søndag
Søndag

31

Søndag

Førde

13.00

6

Lørdag

Førde

13.00

Loen

17.00

Vangsnes

17.30

Øvre Årdal

11.00

Leirvik

17.00

Eid

17.00 (N)

Førde

13.00 (N)

Florø

17.00 (N)

7
13
14

Søndag
Lørdag
Søndag

17

Askeonsdag

Førde

18.00

19

Fredag

Vangsnes

18.30

20

Lørdag

Sogndal

15.30 (E)

Øvre Årdal

18.30

Førde

13.00

Loen

17.00

Leirvik

09.30

Førde

13.00

Florø

17.00

21
28

Søndag
Søndag

N - Messe på norsk
E - Messe på engelsk
Alle andre på polsk
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Mars
Ma

6
7

Søndag

Førde

13.00

Loen

17.00

Vangsnes

17.30

Øvre Årdal

11.00

13

Lørdag

Leirvik

17.00

14

Søndag

Førde

13.00 (N)

Florø

17.00 (N)

19

Fredag

Vangsnes

18.30

20

Lørdag

Sogndal

15.30 (E)

Øvre Årdal

18.30

Førde

13.00

Loen

17.00

Leirvik

09.30

Førde

13.00

Florø

17.00

21
28

April

Lørdag

Søndag
Søndag

1

Torsdag

Førde

18.00

2

Fredag

Førde

18.00

3

Lørdag

Førde

18.00

4

Søndag

Loen

09.00

4

Påske

Øvre Årdal

15.00

Vangsnes

18.30

Leirvik

17.00

Eid

17.00 (N)

Førde

13.00 (N)

Florø

17.00 (N)

10
11

Lørdag
Søndag

16

Fredag

Vangsnes

18.30

17

Lørdag

Sogndal

15.30 (E)

Øvre Årdal

18.30

Førde

13.00

Loen

17.00

Leirvik

09.30

Førde

13.00

Florø

17.00

18
25

Søndag
Søndag
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Mai
M

1
2

Søndag

Førde

13.00

Loen

17.00

Vangsnes

17.30

Øvre Årdal

11.00

8

Lørdag

Leirvik

17.00

9

Søndag

Førde

13.00 (N)

Florø

17.00 (N)

Førde

13.00

Loen

17.00

13

Torsdag

14

Fredag

Vangsnes

18.30

15

Lørdag

Sogndal

15.30 (E)

Øvre Årdal

18.30

Førde

13.00

Loen

17.00

Leirvik

09.30

Førde

13.00

Florø

17.00

16
23

Juni

Lørdag

Søndag
Søndag

30

Søndag

Førde

13.00

5

Lørdag

Førde

13.00

Loen

17.00

Vik

17.30

Øvre Årdal

11.00

Leirvik

17.00

Eid

17.00 (N)

Førde

13.00 (N)

Florø

17.00 (N)

6
12
13

Søndag
Lørdag
Søndag

18

Fredag

Vik

18.30

19

Lørdag

Sogndal

15.30 (E)

Øvre Årdal

18.30

Førde

13.00

Loen

17.00

Leirvik

09.30

Førde

13.00

Florø

17.00

20
27

Søndag
Søndag
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FAST PREST I FØRDE
Fra julen 2009 har den katolske menigheten i Førde en residerende prest.
Dariusz Buras ble født i Tarnów i Polen den 16. november 1971. Han studerte i presteseminaret i sin hjemby og ble viet til prest den 31.
mai 1998 av biskop Wiktor Skworc. Bispedømmet Tarnów har mange prester og låner mange
av dem ut til andre bispedømmer. Så har p. Dariusz arbeidet som prest både i Polen, Ukraina
og Kasakhstan. De siste to årene har han vært
spiritual ved presteseminaret i Kasakhstan og
ved Sentret for Misjonsformasjon i Warzawa.
Fra september 2009 har han virket i Bergen
og nå har han sitt virkeområde blant katolikker i
Sogn og Fjordane. En av hovedoppgavene blir
å organisere menighetsbygging i fylket. Sogn og
Fjordane er det eneste fylket i Norge som ikke
har katolsk kirke og sogn. Når det nå er kommet
en katolsk prest til Førde, er et viktig skritt tatt
på veien til et katolsk sogn i fylket. Guds velsignelse på veien ønskes p. Dariusz og alle troende
i Sogn og Fjordane.
Deres sogneprest
Alois
Annonse
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Korhelg og Kirkekor
Helgen 20. og 21.mars inviterer vi til korhelg i St.Paul menighet.
Dette er en åpen invitasjon som henvender seg til alle som har lyst og glede av å synge
sammen.
De sangene som vi skal øve inn retter seg mot påsken og målet er selvfølgelig at vi kan få
til et kor som kan ”debutere” med fynd og klem i påskenattsmessen , men for all del , hvis
du ikke har lyst til det – bli med på korhelg allikevel.
Timeplan:
Korhelg 20. og 21.mars
St.Paul skole
Kantinen

Dirigent
Amund Dahlen
St.Paul kirkekor starter opp onsdagen
24.mars kl 19.00 – 21.00
Øvelsen vil finne sted i atriet i St.Paul skole
De som vil være med kan ta kontakt med
Kantor:
Amund Dahlen
92237635 / amund.dahlen@bkf.no

Lørdag kl 11.30 – 14.30
Søndag kl.10.00 Øvelse til
kl.11 Messe
kl. 13- 14.30

Ny organist i St. Paul
Fra 1. mars 2010 får St. Paul menighet en
ny organist. Amund Dahlen er utdannet organist og kantor fra Norge og Nederland.
I studietiden i Kristiansand spilte han b. a.
orgel i St. Angars kirke under pastor Taxt.
Han har virket som organist i mange forskjellige kirker rundt om i landet i snart 30
år. I de siste årene har han vært ansatt i
Sælen kirke i Bergen.
I alle disse årene har han drevet kor
og har et særlig hjerte for barnekor. Også
hos oss vil han få ansvaret for kirkekoret.
Han er også ansvarlig for ”Orgelklubben
Ferdinand” som er et rekrutteringsprosjekt
for å få barn og unge til å interessere seg
for orgelspill for å rekruttere neste generasjons organister.
I første omgang tar Amund Dahlen et ti
måneders vikariat hos oss.
Vi har allerede noen søndager hatt gleden
av å høre ham spille og ønske ham hjertelig
velkommen og lykke hos oss.
Sognepresten
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Barnehelg:
Den tidligere datoen for vårens barnehelg er endret. Ny dato: 19.-21. mars. Leirsjef: Monica Andersen. Mer info kommer.

Konfirmanthelg
for 10.-klassinger 9.-11. april. Sted: St. Paul skole. Leirsjef: Dom Lukas

Ungdomsmesser
Velkommen til kveldmesser spesielt rettet mot ungdommene i menigheten. Etter messene er det sosial
samling og et varmt måltid mat. Vårens ungdomsmesser blir lørdag 10. april kl. 18.00 og lørdag 5.
juni kl. 18.00. Om du vil stå på mailinglisten og motta info/påminning om ungdomsmesser eller

annet ungdomsarbeid, send e-mail til staale.kristiansen@katolsk.no

Etter skole
Vi minner om ES / Etter-skole-opplegget for alle på ungdomstrinnet. Hver tirsdag kl. 15.00-18.00
i krypten. Innhold: kl. 15-17.00: leksehjelp og aktiviteter. Kl. 17.00: felles middag. Kl. 18: messe i
kirken.

SKRIFTEMÅL I FASTETIDEN
Fastetiden er en tid for bot og omvendelse for å kunne vokse i sitt gudsforhold. Det er viktig å skrifte
regelmessig, men det er særdeles viktig å skrifte før Påske slik at man med rent hjerte kan feire Herrens
oppstandelse.
Det er i St. Paul kirke mulighet for skrifte i denne fastetiden:
- Fredager:
under tilbedelsen etter aftenmessen (ca 19.30 -20.00)
Den første fredag i måneden er det polsk messe og skriftemål fra kl. 18.00 til
19.00
- Søndager:
Mellom 9-messen og 11-messen og en halv time etter 11-messen.
En halv time før og etter de nasjonale messene.
En halv time før og etter engelsk messe.
Under Evangeliseringsuken blir det rikelig anledning til skriftemål. Tider blir kunngjort i programfolderen.
Påskenatten er det anledning til å skrifte fra kl. 22.00 til kl. 22.50, før midnattsmessen (som begynner
kl. 23.00).

Korsvei

I fastetiden blir det i stedet for tilbedelse holdt korsveiandakter i St. Paul kirke, mandag 18.30.-19.00
(tamil), onsdag 18.30-19.00 (vietnamesisk), torsdag kl. 17.00-17.30 (polsk) og fredag kl. 18.3019.00 (norsk).

Katolsk Forum

Kirken før og etter 2. vatikankonsil - den samme kirke?
v/ Gunnar Wicklund-Hansen, diakon i St. Paul menighet Tysdag 9. mars kl. 19.45

Påskemysteriet i kunsten
v/ Gunnar Danbolt, professor ved UiB Tysdag 13. april kl. 19.45
Møta er på personalrommet, St. Paul skole. Inngang pr. føredrag kr. 30
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Livets gang
Døpte:

R.I.P.

Angeline Nguyen
Alejandro Retamal - Morales
Rishon Robin
JordanBalane- Edis

Anthony Andrew Rabel
Anathon Blehr
My Thi Vu
Sebastian Ruiz Camachio

Elisabeth Mee Werner

Emil Brandsdal
Clara An Nhien Nguyen
Ignas Moncinskas
Divine Chidiebere Chukwu
Daniel Jan Gawel
Frank Richard Pilus
Sonja Lewandowska
Leah Sophie Hernandez Haga
Filip Sopel
Kristian Ozimek
Ella Solberg Vogt
Kristian Alfred Mroz
Carmen Egidius Sætersdal Krakstad
Shannon Siobhan Walsh
Edmond Sibondagara
Anna Isabelle Breivik
Erle Olsen Drønen
Nicolas Sebastian Szczesny
Sara Eline Le

Tatt opp i kirken:
Kari Aasen
Gerd Thyra Fosli
Knut Svanes
Bjørg Svanes
Hans Henriksen

Ekteskap:
Carole Husby og Viggo Husby
Christine Berven og Kristian Gjerding
Queen Luxcy Jesunayagam
og Rodrigo Jeyaprakash ( Viet i India )
Wenddy Peraldo Solis
og Andreas Lind ( Viet i Peru )
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Messeplan for Den stille uke og Påsken 2010
St. Paul menighet.
St. Paul kirke
Lørdag 27. mars
kl. 18:00
Latinsk messe
Søndag 28. mars, Palmesøndag
kl. 09:00
Messe
kl. 11:00
Høymesse
kl. 13:00
Tamilsk messe
kl. 15:00
Polsk messe
kl. 18:00
Engelsk messe
Skjærtorsdag, 1. april
kl. 16:00
Vietnamesisk messe
kl. 18:00
Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 24:00 Tilbedelse
kl. 20:00
Vietnamesisk
kl. 20:45
Tamilsk
kl. 21:30
Polsk
kl. 22:15
Norsk
kl. 23:00
Filippinsk
Langfredag, 2. april
kl. 11:30
Tamilsk korsvei
kl. 15:00
Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00
Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00
Filippinsk/engelsk korsvei
(kl. 19.00
Spansk korsvei) ????
Påskeaften, lørdag, 3. april
kl. 10:00
Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 10:30
Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 11:00
Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 20:00
Vietnamesisk påskevigil
kl. 23:00
Påskenattsliturgi
1. Påskedag, søndag 4. april
kl. 9:00
Vietnamesisk messe
kl. 11:00
Høymesse
kl. 13:00
Tamilsk messe
kl. 15:00
Polsk messe
kl. 18:00
Engelsk messe
kl. 19:30
Polsk messe
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2. Påskedag, mandag 5. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00
Norsk messe
kl. 13:00
Vietnamesisk messe
kl. 18:00
Tamilsk messe.

Marias Minde.
Palmesøndag, 27. mars
kl.10:00
Skjærtorsdag, 1. april
kl. 18:00

Høymesse
Norsk messe til minne om innstiftelsen av
Eukaristien
Mulighet til polsk skriftemål
Polsk messe

Kl. 19:00
Langfredag, 2. april
kl. 15:00
Langfredagsgudstjeneste
kl. 16:00
Polsk skriftemål
kl. 17:00
Polsk langfredagsgudstjeneste
Påskeaften, lørdag, 3. april
kl. 18:00
Påskevigil
kl. 20:00
Polsk påskevigil
1. Påskedag, søndag, 12. april
kl. 10:00
Høymesse
2. Påskedag, mandag, 13. april
Ingen messe

St. Olavs kapell på Voss
Palmesøndag, den 27. mars
kl. 11:00
Høymesse
Skjærtorsdag, 1. april
kl. 18:00
Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
Langfredag, 2. april
kl. 17:00
Langfredagsgudstjeneste
Påskeaften, lørdag 3. april
kl. 19:00
Påskevigil
1. Påskedag, søndag 4. april
kl. 11:00
Høymesse
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