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- mennesket påkaller ham, kommer han ned fra himmelen for å gi seg selv til
mennesket. Prestens hender viser Gud-Mennesket til verden. Presten blir på
denne måten til en monstrans som bærer Jesus til verden. Et hvert menneske
blir til en monstrans når han/hun mottar Kristus i sitt hjerte. Mennesket blir til
Guds tempel.
Når vi feirer festen for Kristi legeme og blod går vi ut i prosesjon fra våre
kirker, med Jesus skjult i det lille brødstykket, for å vise vår tro, og for at Han
skal velsigne oss og hele verden. I dag trenger Kristus enhver av oss til å gi
vitnesbyrd om vår tro – for at vi skal ”være Kristus” for våre medmennesker.
Hva betyr det? Den hellige Frans av Sales pleide å si at man bør være forberedt
på å gjøre alt for sin neste, så lenge man ikke risikerer sin egen sjels fortapelse.
En misjonær fortalte om sine unge dager, da han var i Rwanda. Han viste
kjærlighet og velvilje til alle mennesker som kom til ham. Han hjalp dem både
åndelig og materielt. Men etter en stund ble han forferdelig trøtt og ønsket
ikke å se noen som helst. Han ønsket bare å kunne låse døren og drikke en
kopp kaﬀe uten å måtte snakke med noen som trengte ham. Han bestemte
seg for at han etter Messen skulle snike seg ut av kirken, og inn i prestegården
og ikke åpne døren. Planen ble nesten vellykket ettersom han klarte å nå
frem til prestegårdens dør før han hørte en kvinnelig stemme: ”Pater!” Han
forteller videre at han snudde seg til kvinnen og spurte:” Hva er det?” Og hu
sa: ”Pater, hjelp meg hvis du kan! Jeg mistet mine nærmeste og nå flykter vi fra
opprørerne”. Han så på den fattige og trøtte kvinnen og tenkte. Jeg kan ikke
unnlate å hjelpe denne kvinnen. Han fant noen klær og mat. Så husket han at
man burde tenke på mer enn de kroppslige ting men også om sjelen og spurte:
”Tror du på Gud?” ”Ja, pater”, svarte hun. ”Tror du på Jesus Kristus ”– spurte
han igjen. Og kvinnen så på han og sa: ”Ja, pater, jeg tror på Jesus Kristus”. Og
sakte tilførte hun: ”Du, pater, er Kristus for meg i dag”.
Kristus kommer til oss i dag gjennom vår neste og han ønsker at du tar del i
din nestes oppstandelse. Hvis noen er truet på livet kommer andre mennesker
for å hjelpe; hvis en ku faller ned i grøften prøver de å dra den opp. Det er ikke
mulig å unnlate hjelpe trengende sjeler. Du, Menneske, er denne Monstransen
der Kristus kommer til verden. Det du lærer under Eukaristien bærer frukt i ditt
og dine nestes liv. Jesus sier til deg: ”Jeg tar min tilflukt til deg, la meg aldri bli
til skamme!”
Bli som Kristus for din neste – da blir det flere enn deg som får det evige livs
glede i Faderens Hus.
Gud velsigne dere.
p.Darek
Førde
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Nytt Menighetsråd
Det er nå valgt nytt menighetsråd i St Paul Menighet. Følgende personer sitter nå
i det nye menighetsrådet:
Øyvind Andersen
Virginia Capati
Anne Kirsten Eek-Larsen
Willem von Erpecom
Pascal Dodou Koria
Miguel Quesada
Eugene Sebastian
Zuzanna Wojakiewicz
Første vara er: Kari Berle
Andre vara: Nguyen viet Ha
Andreas Kristiansen er valgt som St. Pauls representant til Pastoralrådet.
Britt Haver er vararepresentant.

Eugene Sebastian

Anne Kirsten
Eek-Larsen

Miguel Ángel
Quesada Pacheco

Pascal Dodou Koria

Andreas Kristiansen

Willem von Erpecom

Nguyen Viet Ha

Brit Haver
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Førstekommunionsbarn
Lørdag 24. april
Sofia Macsali

Maria Thuy Huyen Tran

Cornelia Sefland

Anushanth Arumairasa

Julie Kopecka

Andy Huy Nguyen

Danny Nguyen

An Hy Dang (33)

Bianca Miriam Elmer

Søndag 25. april

Andrew Ravimuar

Nicholas St.CLair

Mikal Sejersted

Christian Agot Håvardstun

Benedicte Truc-Ly Do

Carlos Diaz Tveit

Christian Eriksen Greve

Eirik Dalland

Jordan Aquinas Aloysius

Benjamin Nilsen

Trinh Dang Duy

Leile Christopher Haugen

Sara Hejbowicz

Monika Førde

Maria Lysko

Laura Sierakowska

Thomas Thong Nguyen

Anna Luise Espedal Vogt

Lhorraine S. Chu

Stephena Sebastiampillai

John Alfred Camasura Natås

Ben Nguyen

Natalia maria segura methlie

Divina Edward

katherine vera filon

Lillian Gitta Bangali

Henrik Brøgger

Sunniva Førland

Laura Myran Gutierrez

Eirinn O’Fahey Voldsund

Christina Nguyen

Alberto Marchant

Christen Rasaiah

Julian Robert Fagerheim

Vu Tran Therese Truc

Kristoffer Augland

Vu My Lisa

Jan Ignacio Jakobsen-Castro

Johan Patrick Eikemo

Martine Åtland

Ann Helen Bjørkelund

David Alexander Wiig Lundøy

Dang Suong Nhi

Ronny Bao Nguyen (22)

Noelle Elyza Guinoo Deriada
Nguyen Thi Camilla Thuy Trang
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Liste over konfirmanter Ferming 13. mai 2010
Adrian Alexander Bramham
Anne Sofie Patricia Keenan
Eline Bruce
Anthony Tamilarasa Jeyarajah
Catharina Dang
Claudia Savina Clament
Demi Gjellesvik Coudray
Denize Sanchez Olsen
Eva Mathilde Gullestad Binder
Hedvig Inderhaug
Helene Krogh Sissener
Håvard Mjelde Flo
Jeninten Ethirveerasingham
Jens Martin Strøm
Jeremy Selvarajah
Kim Thien Tran
Marta Sofia Sveinsson
Martin Sanden
Miriam Sophie Jaunsen Torheim
Rachel Cheredith Acuero Chu
Sofie Nicola Hurlen Steen
Sylvia Manueldas
Terens Edirmansingham
Viet Chau Hai Nguyen
Tran Thanh Huynh Nguyen
Natalia Anna Mazur

Reidar Robe Rosales Johansen
Quoc Khanh La
Alejandra Gabriela Latorre
Marthe Lund Joys
Sygni Matre
Angela Benedicte Mejia
Jeanett Myking
Adele Ness
Cao Quynh – Nhu Nguyen
Cecilie Hong Van Nguyen
Helene Nguyen
Mina Nguyen
Nhi Nguyen
Yen Ngoc Thai Nguyen
Cinthya Rajendram
Caroline Rasmussen
Julie Helen Olsen Sandbrekken
Pauline Sokol
Alexander Larsen Soliman
Emil Ortega Sæthre
Vivi Vu Tran
Hoang Minh Trinh
Jonathan Vasquez Fernandez
Louis Phillipe Ndikumana

Lørdagsgruppen
Alberto Adiego
Alejandra Aguilar
Jessica Anton Aruljothy
Jay Mar Bajenting
Andrija Blatanćić
Nikola Blatanćić
Olivia Bysheim
Natalie Denise Correa
Even Joseph Devanayagam
Anithra Edmond
Eivind Henne
Robert Russel Rosales Johansen
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ENDRINGER I MENIGHETSBLADET
På grunn av ressurssituasjonen er det bestemt at menighetsbladet nå skal komme ut
sjeldnere. Neste blad kommer ikke før i desember og det vil ha deadline 30. oktober.
Bidrag mottaes fremdeles med takk! St Olav kirkeblad (tidligere Broen) har utvidet både
i antall utgivelser og sider. Der er det også en egen debattside hvor man kan delta med
ytringer om man skulle ha inspirasjon til det. AS

”NÅR SJELEN FALLER TIL RO”
Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig
mine øyne ikke stolte
Jeg sysler ikke med store ting
med det som er over min evne
Jeg har roet min sjel,
som et avvent barn hos sin mor,
som barnet på morens fang,
slik faller min sjel til ro.
Stol på Herren Israel
fra nå og til evig tid.
Salme 131 er ikke bare en Davidssalme som har gitt meg så mye håp og trøst.
Heller ikke er den bare en av de korte salmene som man lett kan lære seg utenat
og bære med seg gjennom dagen som en bønn, - før et vanskelig møte der det er
viktig å være åpen og ydmyk - eller før handleturen, om at jeg ikke må kjøpe noe
unødvendig. Salme 131 er alt dette og mye mer, men kanskje aller viktigst: Den
er oppskriften på hvordan vi kan komme inn i himmelens rike! Og det er det vår
Herre Jesus Kristus selv som bekrefter: ”Uten at dere vender om og blir barna lik,
kommer dere slett ikke inn i himmelens rike.” (Matt 18, 3-4)
Vi må bli som de små barna som sitter stille på morens fang. Og hvordan
blir vi det? Salme 131 svarer. Våre hjerter må evangeliseres slik at vi skjønner at
vi er mennesker med all syndens skrøpelighet, men også med et uendelig verd
fordi vi er Guds elskede barn og skapt i hans bilde. Da kan vi se at vi i alle livets
øyeblikk trenger, og får lov til å motta Guds uendelige nåde. Vår holdning, våre
handlinger (øyet), vil så følge etter slik at våre liv, ja til og med vår kroppsholdning speiler dette ydmyke sinn. Slik kan man lese de første strofene av salmen. De
to neste peker på at jeg ikke skal være selvopptatt og overmodig hvis jeg klarer
å gjøre noen stort, eller selvopptatt og mismodig hvis jeg ikke klarer å gjøre noe.
Et menneske kan være så forblindet av egen synd, eller skadet av andres, at det
kan være vanskelig å be Gud om å få være ydmyk. Bortsett fra den selverklærte
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følelsen av ydmykhet som offentlige personer påberoper seg når de er betrodd
store oppgaver, har ydmykhet dårlig klang i våre moderne ører. Med rette huser
vi stor forakt for menneskers og kulturers systematiske ydmykelse av andre. Men
det er ”himmelvid forskjell på ydmyket og ydmykelse. Enten ydmykelsen er selvpåført eller påført av andre, er den en ulykke, den skaper skamfølelse hos den
som blir ydmyket; den er destruktiv.” Sitatet stammer fra kapittelet om ydmykhet
i Christopher Jamisons bok ” Ditt Hellige rom”. - For øvrig en tankevekkende og
praktisk beskrivelse av hvordan vi kan arbeide med oss selv sammen med Gud for
å bygge vårt hellig rom, der vi som barnet på morens fang får lov til å stole på
Herren ”fra nå og til evig tid”.
Så er det altså ikke i vår mestring og vellykkethet at nøkkelen til himmelriket
ligger. Nettopp når vi ikke kan så mye, når vi ikke har så mye, verken materielt,
åndelige eller intellektuelt, er vi mest åpne for å høre Jesu røst, - han som alltid
kaller på oss. Kanskje er vi små som Sakkeus og må klatre opp for å få øye på
Jesus og høre hans invitasjon, eller vi er blinde som Bartimeus og må rope: ”Jesus
du Davids sønn ha miskunn med meg!” Begge ga avkall på hovmodet og det
stolte øye for å møte Kristus. Sakkeus klatret til slutt ned og ga slipp på sin rikdom.
Bartimeus hev fra seg kappen, symbolet på makt (Mark.10.50) begge fikk nytt liv
i Kristus. Anne Samuelsen

KVELDSMUSIKK I ST.PAUL
St.Paul kirke er et velklingende rom som det mulig å
erfare i konsertsammenheng denne våren.
Konsertene er som følger:
Torsdag 27.mai kl.18.30 BARNAS
SOMMERKONSERT
Elever fra St.Paul skole, Orgelklubben Ferdinand,
Barnekoret
Onsdag 2.juni kl. 21 KORKONSERT
Kammerkoret En Archè, Praha
og Bergen kammerkor
orsdag 17.juni kl 21.00 GITARKONSERT
Bergen gitarkvartett
VELKOMMEN TIL KONSERT
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MESSER OG GUDSTJENESTER I ST. PAUL KIRKE
Søndag:
kl. 09.00:
kl. 11.00:
kl. 13.00:

Messe på norsk.
Norsk høymesse.
Forskjellige språk, unntatt 1. søndag i måneden.
2. søndag: vietnamesisk; 3. søndag: spansk; 4. søndag: tamil.
Messe på polsk.
Messe på Fransk, (2. søndag i måneden).
Messe på engelsk.
Messe på polsk.
Ingen messe kl 13 i sommerferien.

kl. 15.00:
kl. 16.30:
kl. 18.00:
kl 19.30:
kl. 13.00:
Mandag:
kl. 11.00:
Messe m/kirkekaffe.
kl. 19.00:
Messe på tamil
Tirsdag:
kl. 18.00:
Rosenkrans og tilbedelse. (Unntatt juli og august)
kl. 19.00:
Norsk messe med Åpen Kirkekaffe i Birgittakjelleren annenhver
tirsdag etter messen.
Onsdag:
kl. 18.00:
Tilbedelse på vietnamesisk
kl. 19.00:
Messe på vietnamesisk
Torsdag:
kl. 19.00:
Messe på norsk.
Fredag:
kl. 10.20:
Messe m/ St. Paul skole (unntatt skoleferien og ved skolefri)
kl. 19.00:
Messe på norsk (1. fredag i måneden: polsk).
Ca. kl. 19.40: Sakramentsandakt. (Unntatt juli og august).
Anledning til skrifte.
1. Fredag i måneden er messen og tilbedelsen på polsk. Det er anledning til
skriftemål fra kl.18.00.
Lørdag:
kl. 18.00:
Messe på latin (søndagens messe).
3. lørdag i måneden filippinsk messe kl. 18.00.
Messer for førstekommunionsbarna kl. 11.00 og for konfirmantene kl. 12.00
kunngjøres i katekeseplanen.
2. lørdag i måneden vietnamesisk messe kl. 15.00
ROSENKRANSBØNN i oktober og mai på fredager kl. 18.30, dessuten på
tirsdager kl. 18.00 hele året unntatt i sommerferien.
KORSVEIANDAKT i fastetiden på fredager kl. 18.30.
ÅPEN KIRKE Kirken er åpen (sidedøren fra kirketunet/skoleplassen) i skoletiden,
dvs. hverdager mellom ca. kl. 08.30 - 14.00.
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ANDRE MESSESTEDER
MARIAS MINDE, Nylandsveien 31, 5038 Bergen. Søndag og lørdag: kl.
10.00. Mandag t.o.m. fredag: kl. 09.00.
ST. OLAV SENTER, Finne, 5700 Voss: tlf. 56 51 25 10 Messetider: Søn. 11.00,
man. 8.00, tir. 18.00, ons., tor., fre. 8.00, lør. 18.00.
SOGN OG FJORDANE Det trykkes egne messelister for Sogn og Fjordane i menighetsbladet to ganger i året. Listene legges også ut på internett. (Bergen.katolsk.
no) Avvik fra disse listene blir kunngjort ved brev eller telefon. Det er nå fast prest i
Førde. P Dariusz Buras er å treffe på tlf 47 46 99 46 eller e-post dariusz.buras@
katolsk.no Adresse Hafstadvegen 29, 6800 Førde Messene i Førde finner sted i
Bedehuset : Prestebøen 21, 6800 FØRDE.
SKRIFTEMÅL
Det er anledning til skriftemål i kirken alle fredager under sakramentstilbedelsen
(ca. 19.40-20.20) og lørdager fra ca. en halv time før aftenmessen, søndag ca.
kl.10.00-10.45 (ta kontakt i sakristiet) og en halv time før den engelske messen.
Presten er i skriftestolen kirken eller i sakristiet. Skriftesamtaler er mulig etter avtale,
på prestens kontor.
MESSEINTENSJONER
Hver søndag i høymessen ber presten for menigheten og minnes alle våre avdøde. Alle Sjelers Dag blir det også frembåret messer for de avdøde i menigheten.
Vil man ha lest en messe for et bestemt formål (intensjon), kan en legge en gave
(stipend) på ca. kr. 50,- i en konvolutt og skrive dato for messen og intensjonen
(navnet på den som messen skal ofres for eller den mening som messen skal leses
for) utenpå. En kan gi den til presten i sakristiet før messen, eller levere/sende den
til sognekontoret.

ADRESSER, ELEFONNUMMER OG KONTORTIDER
Menighetens og Prestegårdens adresse: Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen Tlf. 55
21 59 50; Fax: 55 21 59 51, e-post: Bergen@katolsk.no. Utenom kontortiden er
menighetens telefon viderekoblet til vakthavende prest.
BANKKONTO Sparebanken Vest: 3624.07.60031
SOGNEKONTORET i Nygårdsgaten 3, er betjent mandag, tirsdag, torsdag og
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fredag kl. 09.00 – 14.00 og onsdag fra kl. 14.00 – 18.00. Tlf. 55 21 59 50.
Menighetssekretær: May Bull Wingaard. E-post: may.bullwingaard@yahoo.no
Sogneprest Alois Arnstein Brodersen Can. Reg., tlf. 55 30 80 21 (Parkveien) og 55
21 59 50, mobil. 48 27 72 82, e-post: alois.brodersen@katolsk.no
Kapellan Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg., tlf. 55 30 80 22 (Parkveien),
mobil. 97 60 53 27; e-post: Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.no
Kapellan Jagath Premanath Gunapala OMI, tlf. 55 21 59 68,
mobil. 41 46 87 40. e-post: jagath.p.gunapala@katolsk.no
Kapellan Tien Quang Dang, tlf. 55 21 59 65, mobil: 95 40 91 25
Kapellan Albert Tomasz Maczka Can. Reg. tlf.: 55 30 80 27 (Parkveien), mobil: 99 09 84 56. e-post: albert.maczka@katolsk.no
Kapellan Dariusz Buras (Hafstadvegen 29, 6800 Førde) tlf.: 47 46 99 46,
e-post: dariusz.buras@katolsk.no
Pater Aage Hauken O. P. (Finnesvegen 57, 5700 Voss) tlf.: 56 51 19 64, mobil:
92 88 20 29
Diakon Gunnar Wicklund-Hansen, tlf. 55 21 59 55 (k) 55 96 13 24 (p).
e-post: gunnar.wicklund.hansen@katolsk.no
Diakon Henrik von Achen, tlf. 55 58 31 20 (k) 55 16 27 38 (p)
e-post: henrik.achen@bmu.uib.no
Kateket Ragnhild Aadland Høen, mobil: 98 85 04 88, kontor: 55 21 59 56
e-post: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no
Sakristan Vu Thi Lac, tlf:. 55 16 67 56
Vaktmester for St. Paul menighet er Paul Nguyen, mobil 90 98 20 92.

UTENLANDSKE SJELESØRGERE

FILIPPINSK: Stiftskapellan P. Amando Alfaro, mobil: 47 31 47 94
POLSK PREST: Dom Albert Maczka, Parkveien 32, 5007 Bergen, mobil: 99 09
84 56
SPANSKTALENDE: P. Marcelo Jofré, tlf.: 23 21 95 74, mobil: 94 21 43 42
TAMILSK: P. Jagath Premanath Gunapala OMI, tlf. 55 21 59 68, mobil: 41 46
87 40
VIETNAMESISK PREST: P. Dang Quang Tien tlf. 55 21 59 65, mobil: 95 40
91 25

KONTAKTPERSONER I DISTRIKTENE
FLORØ:

Johann Augustine,
Artur Szałaj
Marcin Fojcik
Chona Bergheim
Traute Dvergsdal
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NORDFJORDEID:
STRYN:
LOEN:
LEIRVIK:
VOSS:
VIK:
SOGNDAL:
ØVRE ÅRDAL:

p. Dariusz Buras
dburas@op.pl
Zenaida Osmundsvåg,
Josef Brunca:
Jolanta Sitarz
Mariola Wyderska
Małgorzata Płusa
Fransiskussøstrene,
Marcin Puszkarek,
Olga Morris,
e-mail: olgamk@mac.com
Antoni Dworniczak

47469946
57861050
90944987
46376949
96675785
46349620
56 51 25 10
41 29 70 17
47 88 28 80
99 88 56 30

DÅPENS SAKRAMENT
I Den katolske kirke blir de fleste døpt som barn. Foreldre og faddere lover å oppdra barnet i Den katolske kirkes tro. Barnets nye identitet som Guds barn understrekes gjerne ved at det får et navn som tidligere er båret av en helgen. Foreldrene
kan velge én eller flere faddere som selv er døpte kristne. Minst én av fadderne
skal være katolikk. Er den nyfødte i livsfare, kan enhver foreta «nøddåp» med
vann og med ordene: «NN, jeg døper deg i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.» I vår menighet døper vi til avtalte tider, som oftest på lørdager
kl. 13.00. Katolikker som bor langt fra kirken, kan avtale med presten om å få
deres barn døpt på bostedet. Avtal dåpen med presten i god tid på forhånd, slik
at man er sikker på at han kan komme. Foreldrene kan avtale tidspunktet med
en av prestene eller diakonene, og forberede dåpen med ham. Det fylles ut en
dåpsmelding som fås på menighetskontoret eller som kan bli tilsendt. Dåpen er i
prinsippet gratis, men foreldre/faddere blir bedt om å gi et bidrag på ca. 250,- kr
for å dekke utgiftene menigheten har i forbindelse med denne gudstjenesten. Gaven kan legges i en konvolutt m/ påskrift «til kirken» som gis til presten/diakonen.
KONFIRMASJON
Konfirmasjonen (Fermingens sakrament) meddeles normalt her i landet av biskopen til ungdom i 15 - 16 års alderen, dvs. 10. klasse.
Ved konfirmasjonen bekrefter Gud hva han gav i dåpen, og fornyer sitt kall til
konfirmanten, som nå selv kan svare «ja» til Gud og til å være aktiv i kirken. I
vår menighet meddeler biskopen fermingens sakrament på Kristi Himmelfartsdag.
Fermingens sakrament meddeles også i seremonien når en voksen tas opp i Den
katolske kirke. De som skal konfirmeres melder seg til undervisning når de begynner i 9. klasse. Undervisningen finner vanligvis sted én lørdag i måneden i to år
frem til konfirmasjonen.
EUKARISTIEN
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Katolsk Forum

Program for høsten 2010
Den økumeniske dialogen
Hvor står vi? Hvor går vi?
v/ sr. Else-Britt Nilsen O.P., Sta. Katarinahjemmet
Tirsdag 24. august kl. 19.45

Pilegrim i går og i dag
v/ Eivind Luthen, religionshistoriker og
daglig leder for Pilegrimskontoret St. Jakob i Oslo
Tirsdag 14. september kl. 19.45

Katolsk familierådgivning - hva er det?
v/ sr. Hildegard Koch O.P., Lunden Kloster
Tirsdag 19. oktober kl. 19.45

Katolsk menneskesyn
v/ p. Rolf Bowitz, sogneprest i St. Svithun menighet
Tirsdag 16. november kl. 19.45
Møtene er på personalrommet, St. Paul skole
Inngang pr. foredrag kr. 30
Styre: Thor Chr. Skavlem, Eli Werner og Elizabeth Melly
thorchristian62@yahoo.no
Eukaristien (eller Nattverden) er det
mest sentrale sakrament i Den Katolske Kirke. «Gjør dette til minne om
meg», ba Jesus apostlene sine ved
det siste måltid, kvelden før han ble
korsfestet. Hver søndag - Herrens dag
- pleier katolske kristne å samles i kirken for å minnes Jesus Kristi liv, hans
død og hans oppstandelse. Det er i
Eukaristiens sakrament Jesus gir seg
selv til oss. Ved å spise Kristi legeme
(nattverdsbrødet) blir vi sterkere knyttet
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til Kristus og hans legeme (Kirken). Det
er derfor Den katolske kirke fremdeles
ikke har interkommunion eller et åpent
nattverdsbord for ikke-katolske kristne.
De som forbereder seg på å bli katolikker eller andre som ikke er katolikker,
kan gå frem til alteret sammen med de
andre ved kommunionen. De holder
høyre hånd på venstre skulder for å
vise at de ønsker å motta velsignelse.
BOTENS SAKRAMENT
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Botens sakrament (Skriftemålet) Botensog forsoningens sakrament inneholder
alltid et skriftemål. Det er Gud, vår
barmhjertige Far som gir oss - gjennom
sin Kirkes tjeneste - tilgivelse og forsoning når vi angrer våre synder. I alle
katolske kirker finner vi skriftestoler.
Skriftemålet, og særlig en skriftesamtale, er ikke nødvendigvis knyttet til en
skriftestol. Den kan foregå for eksempel i sakristiet, på prestens kontor eller
andre steder i kirken enn i skriftestolen. Skriftestolen i våre kirker minner
oss om at det å tilgi synder er en av
Kirkens viktigste oppgaver, som Jesus
betrodde disiplene første gang han
viste seg for dem etter oppstandelsen:
«Fred være med dere. Som Faderen
har sendt meg, sender jeg dere». Som
han sa dette, åndet han på dem, og la
til: «Motta den Hellige Ånd. Om dere
tilgir noen deres synder, er de tilgitt»
(Joh 20,21 ff).
EKTEVIELSE
Ekteskapet feires i vår kirke som et sakrament, hvor ektefellene lover hverandre Guds trofasthet og kjærlighet. Det
er ektefellene selv som meddeler hverandre sakramentet. Presten / diakonen
stadfester og velsigner ekteskapet.
I Norge er en kirkelig vielse gyldig
for staten, idet menighetsprestene og
diakonene også er vigselsmenn for
Den norske stat.
For i det hele tatt å få lov til å gifte seg
i Norge, må Folkeregisteret prøve ekteskapsvilkårene. Man får en prøvingsattest/ vigselsprotokoll som bringes til
menigheten. Attesten må ikke være eldre enn 4 måneder ved vigselen.
Katolikker som vil inngå ekteskap, må
kontakte en av prestene eller diako-
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nene i god tid før bryllupet. Sammen
med ham og sognekontoret fastsettes
dato og tidspunkt for vigselen. Presten
eller diakonen har flere samtaler med
brudeparet for ekteskapsprøving og
forberedelse av vielsen. Paret må også
kontakte Folkeregisteret for den statlige
prøving av ekteskapsvilkårene.
BRUDEFOLKENE MÅ HA MED:
Dåpsattest. Katolikker må skaffe seg en
ny dåpsattest, som ikke får være eldre
enn seks måneder ved vielsen. Den må
hentes fra den menighet hvor de ble
døpt og skal inneholde opplysninger
om dåp og ferming og at det ikke er
noen anmerkninger om ekteskap
- Utskrift fra Folkeregistret eller Sivilstandshistorikk som fås på Folkeregisteret.
- Kopi av Egenerklæringen og Forlovererklæringen, som man må fylle ut også
for Folkeregistret.
- Utenlandske statsborgere må ha en
attest på at de er ugift fra hjemlandets
myndigheter.
Om man er gift borgerlig og ønsker
å gjøre ekteskapet til et gyldig sakramentalt ekteskap innenfor Den Katolske
Kirke, må en fremlegge en borgerlig
vielsesattest. Ved ekteskap mellom en
katolikk og en ikke-katolikk, ønsker Kirken å sikre at den katolske part skal
ha frihet til å leve sin tro og oppdra
eventuelle barn som katolske kristne.
Før ekteskapet inngås, erklærer katolikken at han/hun vil gjøre sitt beste for å
oppdra barna i den katolske tro. Den
ikke-katolske part erklærer at han /hun
er gjort kjent med dette løftet, og respekterer det.
BRUDEPARET

MÅ

ERKLÆRE
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OVERFOR PRESTEN, at:
- de gifter seg med hverandre frivillig
og uten tvang
- at de vil være gift med hverandre livet
ut
- at de vil ta imot barn som Gud vil gi
dem, – og oppdra disse i Kristi ånd
- at de har forstått at et katolsk ekteskap er livsvarig, og at Den katolske
kirke ikke godkjenner at et ekteskapsbånd blir brutt. Under brudevielsen
gjentar de denne erklæringen før de
gir hverandre løftene om troskap.

Brudeparet må betale organisten
(1200,- kr. (noen organister forlanger
mer). Det er vanlig at man gir en gave
til Kirken i forbindelse med vielsen ( ofte
rundt 1000 kr.) Sakristanen har ingen
mulighet til å pynte kirken ut over det
som er vanlig til søndagene. Brudeparene kan enten ordne pynting selv eller
be et blomsterfirma ta seg av det; i så
fall må man avtale med presten, slik at
man kan komme inn i kirken.

DISPENSASJON MÅ INNHENTES
- fra sognepresten for å inngå ekteskap
med en ikke-katolsk døpt kristen (mixta
religionis).
- fra biskopen gjennom presten for å
inngå ekteskap med en udøpt (disparitas cultus).
- fra biskopen gjennom presten for å
inngå ekteskap i nærvær av annen enn
en katolsk prest eller diakon, f.eks. for
en luthersk prest (forma canonica).

PRESTEVIELSE
Siden vi nå har nevnt alle sakramenter utenom ordinasjons-sakramentet,
nevner vi noen henvendelsesmuligheter til dere som går med tanken om
å bli prest, diakon eller ordenssøster/
ordensbror. Kirken trenger dere! Det
mest naturlige er at du snakker om ditt
kall med din åndelig veileder. Dessuten skal du vite at vår menighet ber for
preste-, diakon-, og ordenskall, både
for dem som forbereder seg og for dem
som allerede er i tjeneste.

Hvis en av partene har vært gift
før, må saken uansett avklares av Tribunalet (Ekteskapsdomstolen) i OKB før
man kan holde katolsk bryllup. Kirken
kan ikke stadfeste et ekteskap hvor en
av partene er fraskilt, med mindre det
første ekteskapet er annullert (erklært
ugyldig) av en kirkelig domstol. En slik
anulleringssak tar minst et år. Man må
være ute i god tid! Snakk med presten
først, før dere bestiller festlokaler.
Katolikker som ønsker å få klarlagt om
deres ekteskap var gyldig inngått, kan
henvende seg til sognepresten eller direkte til: Tribunalet, OKB, Akersveien 5,
0177 Oslo, tlf. 23 21 95 12.

SYKESALVING
Ved sykesalvingens sakrament viser
Gud gjennom Kirkens salving sin omsorg og støtte til syke og eldre mennesker. Det er først og fremst et helbredelsessakrament. I den siste livsfasen får
de troende et sakrament som gir dem
syndsforlatelse og som lindrer og styrker dem til å kunne ta avskjed med
denne verden. De som ønsker å motta
sykesalvingen – eller deres pårørende,
bes kontakte presten eller sognekontoret, tlf. 55 21 59 50. Disse telefonnumrene kan gjerne gis til vakten på sykehuset eller sykehjemmet, med beskjed
om å varsle presten hvis nødvendig.
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SYKEKOMMUNION
Enhver som ikke kan komme til nattverd i kirken grunnet sykdom, alderdom eller
lignende, kan få motta Den hellige kommunion hjemme, på aldershjem eller sykehus. Kontakt en av prestene eller diakonene på tlf. 55 21 59 50. Sykekommunion
kan også bli brakt hjem av et katolsk familiemedlem eller en annen katolikk.
BEGRAVELSE – REKVIEMMESSE
Når det er et dødsfall i familien, kan en kontakte en av prestene. De vil gjerne
komme og be sammen med de pårørende for den avdøde. Med presten kan man
kan avtale tidspunktet for en rekviemmesse i kirken og for begravelsen, men også
f.eks. for en båreandakt i kapellet på sykehuset før selve begravelsen eller kremasjonen. Tidspunktet fastsettes i samråd med presten og begravelsesbyrået. Kontakt
presten først for å være sikker på at kirken er ledig før man fastsetter tidspunktet
med begravelsesbyrået.
GRAVSTED
St. Paul menighet har ingen egen gravplass. Hvis familien ikke har eget gravsted,
bruker en den kirkegården som ligger nærmest den avdødes tidligere bosted.
FORBEREDELSE TIL FØRSTEKOMMUNION
Forberedelsen til førstekommunion i St. Paul menighet foregår i løpet av tredje
skoleår. Et invitasjonsbrev blir sendt til alle barn som skal begynne i 3. klasse før
skolestart og undervisningen begynner helt i starten av september. Dersom barnet
ikke får noe invitasjonsbrev, kan det være at det ikke er registrert i menighetsregistret, eller at vi har feil adresse på familien. Ta i så fall kontakt med menighetskontoret.
Vanligvis er det undervisning hver første lørdag i måneden, fra kl 11.00 – 15.00.
På disse lørdagene begynner vi med messe i kirken kl. 11.00. Barna tar med seg
mat og drikke til spisepausen og pennal til undervisningen. Det hører også med
til undervisningsopplegget at barna deltar på flest mulig søndagmesser, kl. 11.00
hver søndag. Selve førstekommunionen blir feiret siste helg i april; halvparten av
barna lørdag kl 13.00 og resten søndag kl 13.00. Kontaktperson: Ragnhild Aadland Høen, tlf. 98 85 04 88, e-post: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no.
For barn som bor langt fra kirken vil vi prøve å finne et egnet opplegg. Foreldre
bes kontakte sognepresten eller Ragnhild Aadland Høen. Foreldrene blir bedt om
et bidrag på kr. 350,- til utgifter, som betales ved innskrivningen. For barn som
ikke er døpt i St. Paul kirke, må vi få en dåpsattest.
Dato for førstekommunion våren 2011 er 7. og 8. mai.
OPPFØLGNINGSGRUPPEN
For barna som har gått til førstekommunion, er det en katekesegruppe for 4. –
6. klassetrinn. Oppfølgingsgruppen møtes en lørdag i måneden fra kl 11.00
– 15.00. Det er den samme lørdagen som førstekommunionsbarna har undervis-
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ning. Katekesebidrag: Kr. 250. Kontaktperson: Ragnhild Aadland Høen, mobil.:
98 85 04 88, e-post: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no eller Romina Salazar,
mobil.: 92 41 78 20.

DATOER FOR KATEKESEN
høsten 2010
1.kommunion og oppfølgingsgruppen:
(St. Paul skole 3. etasje. Kl. 11-15.00. Fremmøte i kirken/messe kl 11.00)
Lørdag 4. sept
Lørdag 2. okt.
Lørdag 6. nov.
Lørdag 4. des.

Konfirmanter lørdagsgruppene
(St. Paul skole, 4. etasje. Kl 11.00-15.00)
10. klasse:
Lørdag 11. september
Lørdag 2. okt.
Lørdag 6. nov.
Lørdag 4. des.
9. Klasse:

17.-19. september LEIR (Mer info i brev som sendes
til alle)
Lørdag 2. okt.
Lørdag 6. nov.
Lørdag 4. des.
KONFIRMASJONSFORBEREDELSE
Konfirmasjonsundervisningen ledes og organiseres av menighetens kateket, Ragnhild Aadland Høen i samarbeid med sognepresten.
9. KLASSINGER SOM IKKE GÅR PÅ ST. PAUL SKOLE får i august en
skriftlig innbydelse til et orienteringsmøte sammen med foreldre. Undervisningen
foregår vanligvis 2. Lørdag i måneden på St. Paul skole fra kl. 11.00 til 15.00.
Kontakt: Ragnhild Aadland Høen, mobil.: 98 85 04 88,
e-post: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no.
9. KLASSINGER SOM GÅR PÅ ST. PAUL SKOLE får undervisning etter
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skoletid. I skoleåret 2010/2011 vil det være annenhver onsdag fra kl. 13.15 til
15.00. Kontakt: Ragnhild Aadland Høen, mobil.: 98 85 04 88.
Dersom du ikke får brev, kan det være at du ikke er registrert i menighetsregisteret,
eller at vi har feil adresse på familien. Ta i så fall kontakt med menighetskontoret,
tlf.: 55 21 59 50. Foreldrene blir bedt om et bidrag på kr. 500,- til undervisningsmateriell og andre utgifter, som betales ved innskrivningen.
10. KLASSINGER. Konfirmantundervisningen går over to år i vårt bispedømme,
derfor fortsetter undervisningen i 10. klasse så snart skolen starter. De unge vil
motta brev med informasjon om når gruppene skal starte opp. Kontaktperson for
de som ikke går på St. Paul skole: Ragnhild Aadland Høen, mobil.: 98 85 04 88;
e-post: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no De som er elever ved St. Paul skole kan
kontakte Ragnhild Aadland Høen eller Dom Lukas Lorf Wollesen, tlf.: 55 21 59
75 eller mobil.: 97 60 53 27. Konfirmantene blir også det andre året bedt om et
bidrag på kr. 500,- til undervisningsmateriell og andre utgifter.
Dato for ferming i 2011 er 2. juni (Kristi Himmelfartsdag).
PÅSKELEIR. Norske Unge Katolikker arrangerer en påskeleir på Mariaholm
hvert år for konfirmanter fra hele landet. Kontakt NUK, Akersveien 16, 0177 Oslo
eller snakk med din konfirmantleder. Biskopen meddeler fermingens sakrament i
Bergen hvert år på Kristi Himmelfartsdag. I år 2010 blir fermingen derfor på torsdag 13. mai kl. 13.00. De siste årene har vi leid Johanneskirken til denne messen,
siden vår egen kirke ikke er stor nok.
NICOLINE ÅPEN BARNEHAGE
Åpen tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 til kl. 14.30. Barnehagen holder
til i Pauline, skolefritidsordningens lokaler. Adresse: Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen. Tlf. 55 21 59 50 Leder for barnehagen er Anneline Mellin-Olsen mobil.: 47
90 17 12, e-post: mellinolsen@hotmail.com. Nicoline er åpen for barn fra noen
måneder til seks år, og for voksne som har ansvar for dem. Det er ingen påmeldingsplikt.
EN ÅPEN BARNEHAGE ER:
en annerledes barnehage, med tilbud både til barn og voksne.
en barnehage hvor du må være tilstede sammen med barnet ditt.
et sted hvor barn og voksne kan være tilstede i et stimulerende fellesskap.
Nicoline er St. Paul menighets barnehage, og har et kristent livssyn som bygger på
Den romersk-katolske kirkes lære. Barnehagen er åpen for alle.
VI ER AVHENGIGE AV:
- at alle tar ansvar for å skape et godt miljø.
- at alle tar et tak og hjelper til med aktiviteter, rydding og kjøkkentjeneste.
- at alle tar et ansvar for egne barn, og også har et øye for å hjelpe de andre

19

St. Paul Menighetsblad Juni 2010
barna.
- at alle bruker innesko og har med mat til seg selv og barnet (kaffe, te og saft vil
kunne kjøpes for kr. 5)
- at alle betaler kr. 20,- pr. gang pr. familie.
KATOLSK LITTERATUR
Legfransiskanerne selger bøker og annet under kirkekaffen etter høymessene på
søndager. Ikonhuset/Bokladen er som mange har merket seg, dessverre stengt.
Det selges derfor et lite utvalg av bøker, ikoner, statuer og rosenkranser fra skapet

SØKNADSFRIST !
FOR ELEVPLASS VED ST. PAUL SKOLE FOR HØSTEN
2011 Er 15. NOVEMBER 2010
Dette gjelder for barn som er født i 2005 og
som skal begynne på skolen august 2011,
Og for elever på andre skoler som er født i
1998 som ønsker plass på ungdomskoletrinnet fra høsten 2011.
For mer info: se: www.stpaul.no

på Menighetskontoret i kontorets åpningstid som er: Mandag, tirsdag, torsdag og
fredag kl. 09.00 – 14.00 og onsdag fra kl. 14.00 – 18.00.
ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16, 5015 Bergen. Rektor: Ronny Michelsen. Tlf. 55 21 59 00, faks:
55 21 59 01. Internett: www.stpaul.no. E-post: skolen@stpaul.no. Skolen er en
barne- og ungdomsskole, 1. – 10. klasse, med en klasse på hvert trinn i barneskolen og to klasser på hvert trinn i ungdomsskolen. Skolen har skolefritidsordning
(Pauline) for elevene i 1. – 4. klasse.
Skolen er først og fremst for katolske barn i St. Paul menighet.
Søknadsfristen er 15. november hvert år for elevplass i 1. og 8. klasse fra høsten
året etter. Barn som er inntil 6 måneder for unge til å begynne på skolen, kan søke
om fremskutt skolestart, men dette krever i tilfelle anbefaling fra skolepsykologisk
tjeneste. Vi har en klasse på hvert trinn på barnetrinnet, klassene har 26 elever.
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Ved overgangen til ungdomstrinnet deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to
nye 8. klasser. Vi tilbyr plass til 26 nye elever fra 8. klasse.
Barn registrert i St. Paul menighet og søkere som alt har søsken på skolen blir prioritert ved opptak. Etter hvert er det så mange søkere til skolen at vi ofte også har
vansker å tilby plass til de prioriterte søkerne.
Vi har langt flere søkere enn plasser og ventelister til alle klasser. Forutsetning
for å kunne bli prioritert er at søknadsfristen overholdes. Frist for å bli prioritert til
skolestart neste skoleår er 15. november.
Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, kan det ikke tas inn nye elever om ikke
det blir ledig plass ved at en annen slutter. Dette skjer ikke ofte, men da tilbys
plassen straks til en av søkerne fra ventelisten.
Elever som vurderer å få plass ved skolen i løpet av skoletiden, må derfor snarest
mulig registrere seg som søker. Ta gjerne kontakt med skolen for nærmere opplysninger eller samtale.
BRUK\LEIE AV SKOLENS LOKALER OG KRYPTEN.
Alle avtaler om bruk og/eller leie av skolens lokaler må treffes med Jan Wilhelm Werner, som treffes på St. Paul skole (tlf. 55 21 59 00)
Alle avtaler om bruk og/eller leie av Krypten må gjøres med May Matre, som
treffes på menighetskontoret (tlf. 55 21 59 50) Leie av krypten til private formål
koster kr 250 per time.
Bruk av lokalene gir ingen rett til parkering utover nødvendig tid til av- og pålessing av utstyr.
CARITAS BERGEN
Caritas Bergen er en del av det frivillige arbeidet som finnes i menigheten. Arbeidsgruppen har nylig laget en diakoniplan som ligger på St. Pauls hjemmeside. I vår er ”Åpen Kirkekaffe”
startet hver annen tirsdag etter messen i Birgittakjelleren. Dessuten planlegges følgende: Samtalegruppe
for fremmedspråklige, håndarbeidsgruppe på dagtid,
ungdomstreff for 16-20-åringer, kirkeskyss-ordning og
helgekurs i matlagning og servering. Årlig arrangeres
lotteri der inntekten går til lokalt Caritas-arbeid.
Ønsker du å engasjere deg? Har du ideer til diakonalt
arbeid i menigheten?
Kontakt: Kenneth Brophy, tlf. 97 15 21 61, eller menighetskontoret, tlf. 55 21 59
50.
KIRKEKAFFE OG MANDAGSTREFF
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Søndager er alle hjertelig velkomne til kirkekaffe etter høymessen fra kl. 12.00 til
kl. 13.00, i krypten. Ansvarlige er de forskjellige gruppene i menigheten.
ST PAUL PENSJONISTGRUPPE
Hver mandag er det også kirkekaffe i Birgittakjelleren etter messen kl. 11.00. Det
er en enkel servering og alle er hjertelig velkomne! Ansvarlig Gerd Albrektsen tlf.
55 18 68 05 og Edith Haugstøen tlf 55 34 08 19.
BARNE- OG UNGDOMSARBEID
Barne- og ungdomskoordinator: Romina Salazar, tlf. 92 41 78 20
Monica Andersen slutter i stillingen som leder for barne og ungdomsarbeidet. I
skrivende stund arbeider menigheten med å finne noen som kan erstatte henne.
Takk til Monica for flott innsats!
Etter Skoletid fortsetter til høsten som tilbud for ungdomsskoleelever hver tirsdag
mellom kl 15.00 og 18.30.
UNGDOMSKONTAKTER I ST. PAUL MENIGHET
ST. PAUL UNGDOMSLAG.
Kontaktperson: Daniel Garces mobil: 95 99 75 12 e-post: cfc_92@hotmail.com.
SPANSKTALENDE UNGDOMSGRUPPE
Kontaktpersoner: Camilla Cisternas, mobil: 93 05 64 91, Mirza Hernandes mobil: 92 42 14 37, Ines Hernandes mobil: 47 24 48 04 e-post: ineshernandes@
hotmail.com
TAMILSK UNGDOMSGRUPPE
Kontaktperson: Subasteevana Dasnavi(Stena) tlf: 53 50 26 72, mobil 46 90 47
01 E-post navia_n87@hotmail.com.
VIETNAMESISK UNGDOMSGRUPPE
Kontaktperson: Men Van Nguyen, mobil: 95 20 03 94, e-post: lylyme@yahoo.
com
FILIPPINSK UNGDOMSGRUPPE
Alexandra Espiritu. tlf. 53 50 64 43 mobil: 93 28 64 74, alexiz_1128@hotmail.
com
POLSK UNGDOMSGRUPPE
Sylwia Sienkiewicz, Mob. 966 752 53, e-post: sylwiabergen@hotmail.com

ST. PAUL KATOLSKE BARNE- OG UNGDOMSKOR
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Leder: Pernille Volent tlf: 98 46 19 06 e-post: pernille.volent@gmail.com
ST. STEFANUS MINISTANTLAG
Thuc Tuan Hoang, mobil: 45 05 38 88.
ST. EUGENE DE MAZOND, Tamilske Ministranter Leder: Nicola Staphen tlf:
53 50 69 72
BERGEN KATOLSKE STUDENTGRUPPE / UNGE VOKSNE KATOLIKKER:
Kontaktperson Sven Billington: 41 41 85 02
e-post:Sven.Billington@gmail.com.
VIETNAMESISK KATEKESEGRUPPE
Do Chau-Son (leder), tlf. 55 32 02 86, mobil: 40 64 22 00.
POLSK KATEKESEGRUPPE
sr. Kefas MC og Ewa Gwiżdż mobil. 450 741 95
TAMILSK KATEKESE- OG LITURGIGRUPPPE: Lourthumary Anthonipillai 55
16 13 01.
NORGES UNGE KATOLIKKER (NUK) Akersveien 16A, 0177 Oslo,
95 40
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KOR OG LITURGISKE GRUPPER
KANTOR /ORGANIST: Kantor Amund Dalen, mobil: 92 23 76 35
e-post: amund.dahlen@bkf.no
ST. PAUL MENIGHETS KIRKEKOR. Leder: Kantor Amund Dalen.
mobil: 92 23 76 35
CECILIAKORET. Kontakt: Nguyen Huu Dung mobil: 93 61 60 02.
e-post: huudungnguyen72@yahoo.com
ENGELSK KOR. Leder: Benito Braza; mobil: 95 40 64 98.
FILIPPINSK KOR. Leder: Rodrigo Espiritu, tlf 53 50 64 43, mobil: 92 23 99
26, e-post: nona.espiritu@yahoo.com.
POLSK KOR. Kontaktperson: Pawel Harasiuk mobil: 92 88 12 46.
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TAMILSK KOR. Leder: Joanofarc Anthonipillai, tlf. 55 16 19 84.
ST. PAUL KATOLSKE BARNE- OG UNGDOMSKOR. Leder Pernille Volent,
tlf. 98 46 19 06, e-post: pernille.volent@gmail.com
ST. MARY’S TAMILSKE BARNEKOR.
Leder: Assemteen Anthonipillai, tel: 55 16 19 84, e-post: asemteen-95@hotmail.
com.

NASJONALE GRUPPER

FILIPPINSK KIRKEGRUPPE. Virginia Capati, tlf. 53 50 06 51, mobil. 97 16
13 09. e-post: virginia.capati@yahoo.com
LATINAMERIKANSK KIRKEGRUPPE, COMMUNIDAD SAN JOSÉ Kontaktpersoner: Rosa Quijada tlf.: 55 32 66 46 eller 95 46 90 71; og Saul Garces
tlf.: 93 91 25 52 eller: 55 09 43 59.
POLSK KIRKEGRUPPE.
Dom Albert Mączka Can. Reg, mobil 99 09 84 56
e-post: albert.maczka@katolsk.no - og Zuzanna Wojakiewicz Mob. 48 19 54 17
e-mail: zwoj@hotmail.com.
TAMILSK KIRKEGRUPPE
Leder: Edward Anthonipillai, tlf: 55 16 82 51, mobil: 98 68 06 72, e-post: edwardanto@hotmail.com.
VIETNAMESISK KIRKEGRUPPE
Nguyen Ton, tlf. 55 10 38 91, mobil 48 60 47 81, e-post: tonn@yahoo.com
AFRIKANSK KIRKEGRUPPE
Leder: Pascal Dodou Koria, mobil: 99 87 63 79 , tlf: 55 28 09 72,
doudou_pascal@hotmail.com.

ANDRE GRUPPER I MENIGHETEN:
ST. PAULS PENSJONISTGRUPPE
Ledere: Gerd Albrektsen, tlf. 55 18 68 05, Edith H. Haugsøen, tlf. 55 34 08 19
LEGFRANSISKANERNE. Guro Mette Bagge tlf. 55 95 03 27, mobil: 99 57
13 55
KARMELGRUPPEN i Bergen: Kontaktpersoner: Gro Inger Rasmussen, mobil. 97
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65 69 23 eller Birgith Elisabeth Kalve, mobil. 92 61 04 71.
MØDRE I BØNN
Mødre i bønn er del av den internasjonale bevegelsen, Mothers Prayers, som tilrettelegger slik at mødre kan komme sammen og be for sine barn. Mange steder i
verden er det katolske kristne som dominerer, men i Norge kan det være en mer
økumenisk forsamling. Det kan ofte gi verdifulle impulser.
En mindre gruppe av mødre samles, gjerne i hjemmene omkring et bord med et
kors og en Bibel. Møtene begynner ved at mødrene først ber noen faste bønner fra
bønneheftet. Siden ber hver mor individuelt for sine barn symbolisert ved små lapper som legges i en kurv ved foten av korset. Der overlater vi dem i Jesu varetekt.
Vanligvis møtes vi én gang hver annen uke. Bønnebok kan fåes ved henvendelse
til Anne Samuelsen, mobil 48 15 61 17,

ØKONOMIEN OG BIDRAG TIL
MENIGHETEN
Det er veldig viktig at menighetens medlemmer engasjerer seg i menighetens drift
og økonomi. Det koster mange penger å drive kirken vår og holde den ved like.
Likeså koster det penger å drive menighetsarbeidet. Særlig er det viktig å utvide
barne- og ungdomsarbeidet. Det er mitt og mange andres ønske at vi satser mye
penger på katekese og barne- og ungdomsarbeidet. Hvis vi vil ha kirken vår og
aktivitetene som menigheten driver, så må vi også ta ansvar for menighetens økonomi. Jeg oppfordrer alle menighetens medlemmer til å støtte dyktig opp om både
kollekten og kirkebidragsordningen slik at vi får sikret driften av vår menighet.
SKATTEFRADRAG FOR GAVER TIL KIRKEN
St. Paul menighet har i noen år hatt en ordning med avtalegiro for gaver til kirken.
I 2001 kom det en ny lov som gir adgang til skattefradrag for gaver til Kirken.
Betingelsene er at gaven må være minimum kr. 500, og det maksimale fradragsbeløpet har de siste årene vært kr. 12000 i året.
Myndighetene krever at ordningen må administreres fra Oslo Katolske Bispedømme for hele landet samlet, og bispedømmet har opprettet en egen konto i
Sparebanken Pluss for dette formål; konto nr. 3000 15 11110.
Fyll ut det vedlagte skjemaet for avtalegiro som ligger bak i kirken. Dersom du
ønsker fradrag på skatten, må du også føre på personnummeret. NB Skattefrie
gaver kan gis ved betaling både med avtalegiro eller ved bruk av ordinær giro
– til konto 3000 15 11110, betingelsene er at man har registrert seg. Man kan
også gi bidrag til menigheten ved å gå inn på menighetens hjemmeside på
http://bergen.katolsk.no og følge instruksjonene der. Dette beløpet gir ikke rett
til skattefradrag.
For ytterligere informasjon, kontakt bispedømmet på tlf. 23 21 95 00 eller send
e-post til: Avtalegiro@katolsk.no
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REGISTRERING I MENIGHETEN
Det er viktig at katolikkene lar seg registrere i menigheten. Det skjer ikke automatisk når du flytter! Adresseforandring må meldes!
Menigheten får et beløp pr. år fra kommunene for hvert registrert medlem. Utenom
kommunene har vi ikke noen andre ytre inntektskilder.
Vi ber våre katolikker og sympatisører om økonomisk støtte til kirken. Biskopen anmoder den enkelte om å bidra med ca.1% av netto inntekt. Dette kan gjøres ved
at man, ut over det man legger i kollektkurven, overfører sitt bidrag til menighetens
konto: 3624 07 60031, eller gir fullmakt for avtalegiro. Fullmaktskjema finner du
midt i dette bladet og du kan rive det ut.
REGISTRATION IN THE PARISH
It is very important that all catholics register in the parish locally. If you have recently arrived in Bergen, either from another city or from another country, please
fill out the form as soon as you have got your social security number (personnummer). The parish is entitled to governmental funding based on each registered
member. This is the basis of the economy of the parish in addition to donations.
We ask our catholics and other sympathisers to support the Church financially.
Our bishop suggests that each member support the Church with 1% of their income. This you can do either by donations in mass, avtalegiro (you find the form
at the centerpage of this parish letter) or by transferring money to the parish account 3624 07 60031.
Gifts over kr. 500 and up to kr. 12 000 are tax deductable if you register with
avtalegiro and personnummer.
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Livets Gang
Døpte
Angeline Nguyen
Alejandro Retamal - Morales
Rishon Robin
Jordan Balane- Edis
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
sh
Shannon Siobhan Walsh
Edmond Sibondagara
Anna Isabelle Breivik
Erle Olsen Drønen
zesny
Nicolas Sebastian Szczesny
Sara Eline Le
p tad
ps
d
Anabell Beatrice Knapstad
Villegas
Huy Phillip Vu
Jonathan Thien Vu
Nicholas Dociu
rg
gSuyana Miranda – Borges
Juliane Midttun
Wiktoria Zientara
æJørgen Alfredo Tapia Sælemyr
ruvik
Anthony Chandran Bruvik
Alexander
Agnes Maria Mellgren
Alexander Alan Rivas

Vannessa Amorsolo Skirmantaite
Teresa Andersen
Christina Francis
Oyvind George Haron
Arian Prabaharan Emiliyanus
Julia Suchecka
Oskar Michalski
Trang Xuan Thi Tran
Dat Tobias Vu
Francois Kallo
Soffi Flora Klimek
Martyna Jelinek
Giada Alba
Frederic Tamba Bonga
Sebastian Lloyd Pinero Delpech
Lukas Røstøen
Mary Renuga Ranjan Thevaraj
Paustin Nichalapillai
Mikal Sejersted
e
Martine Lysko – Misje
Martine Anna
Wiecek
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Tatt opp i kirken :
Kari Aasen
Gerd Thyra Fosli
Knut Svanes
Bjørg Svanes
Hans Henriksen
Torill Fiskaa
Anne Lindgaard Nyquist Valland
Victoria Søylen
Oda Søylen Djupevåg
Trang Tran Xuan Thi Anna
Francois Kallo
R.I.P
Anthony Andrew Rabel
Anathon Blehr
My Thi Vu
Sebastian Ruiz Camachio
Mary Rajeswary Jesuthasan
Nguyen Nam Hai
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 )
Alicja Kopecka og Per - Kristian Rio
Greta Zofia Skowronska og Marcin Wilczak, viet i Szczecinsko-Kamienska, Polen
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Messeplaner Sogn og Fjordane fra juli til desember 2010
Måne
Måned
Juli

Dato Dag

Sted

3

Lørdag Vangsnes

4

Søndag Førde

Loen

Kl.
18.00
09.30
13.30

Øvre Årdal 18.30
10

Lørdag Førde

Florø
17
18

Lørdag Loen
Søndag Førde

12.00 N
17.00 N
17.00
9.30

Vangsnes 14.00
Øvre Årdal 18.30
25

Søndag Førde

Florø
31

Lørdag Sogndal

Vangsnes

August

1

Søndag Førde

Loen

09.30
17.00
15.30 (E)
18.00
09.30
13.30

Øvre Årdal 18.30
8

Søndag Førde

Florø

12.00 N
17.00 N

14

Lørdag Loen

17.00

15

Søndag Førde

9.30

Vangsnes

14.00

Øvre Årdal 18.30
22

29

31

Søndag Førde

09.30

Leirvik
Florø

13.00

Søndag Førde

Leirvik
Florø

09.30
13.00
17.00

Førde

09.30

Søndag

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

17.00

Måned
Dato Dag
Sted
November
1
Mandag Førde
2
Tirsdag Førde
6
Lørdag Vangsnes
Sogndal
7
Søndag Førde
Loen
Øvre Årdal
13 Lørdag Leirvik
14 Søndag Førde
Florø
20 Lørdag Loen
21 Søndag Førde
Vangsnes
Øvre Årdal
28 Søndag Førde
Leirvik
Florø
Desember
4
Vangsnes
Sogndal
5
Førde
Loen
Øvre Årdal
11 Lørdag Leirvik
Eid
12 Søndag Førde
Florø
18
Loen
19
Førde
Vangsnes
Øvre Årdal
24 Fredag Sogndal
Førde
25 Lørdag Loen
Øvre Årdal
Vangsnes
26 Søndag Førde
Leirvik
Florø
Januar
1 Lørdag Førde
2 Søndag Førde
8 Lørdag Leirvik
9 Søndag Førde
Florø
15 Lørdag Loen
16 Søndag Førde
Vangsnes
Øvre Årdal

29

Kl.
18.00
18.00
11.00
15.30
09.30
13.30
18.30
17.00
12.00 (N)
17.00 (N)
17.00
09.30
14.00
18.30
09.30
13.00
17.00
11.00
15.30
09.30
13.30
18.30
17.00
17.00 (N)
09.30 (N)
17.00 (N)
17.00
09.30
14.00
18.30
18.00
24.00
09.00
13.30
18.00
09.30
13.00
17.00
??
09.30
17.00
12.00 (N)
17.00 (N)
17.00
09.30
14.00
18.30
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REJESTRACJA KATOLIKÓW W PARAFII
Katolicy, którzy prxzyjeżdxzaja do Bergen z innego kraju (np.z Polski) lubn przenoszą się z innych miejscowości w Norwegii, proszeni są o zarejestrowanie się w
lokalnej parafii – w Bergen. Prosimy o wypełnienie formularza jak tylko otrzymacie Paśtwo numnber osobisty (personnummer)
Parafia otrzymuje dotację z gminy na każdego zarejestrowanego katolika. Jest to
główne żródło dochodów dla parafii, poza datkami na tacę lub darowiznami.
Prosimy katolików i osoby sympatyzujace z naszym kosciołem o pommoc finansową. Nasz Biskup zachęca nas do wplaty 1% od dochodu netto na rzecz Kościoła. Można to zrobić także wpłacając na konto parafii 36240760031 lub przez
„avtalegiro” z bankiem. Formularz do „avtalegiro” znajduje się w środku gazetki
parafialnej.
Dary w wysokości od 500 fo 12.000 koron można traktować jako ulgę podatkową jeśli zarejestruje sie z „avtalegiro” i „personnummer”.
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