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Vinneren av
Raftoprisen
feiret også
høymessen

Biskop Raul Vera fikk
Raftoprisen 2010 som en
nådeløs kritiker av sosial og
politisk urett og forkjemper
for menneskerettigheter i
Mexico. Søndag 7. november
feiret han høymessen i St.
Paul kirke.
Som prisvinner og menneskerettsforkjemper, ville prekenen hans
i så fall bære preg av en appell,
en politisk oppfordring eller et
miniforedrag om menneskerettigheter
og nødvendigheten av dem? Men
biskopen holdt en preken strengt
over søndagens tekster, og ut fra
tekstene satte han ord på hva som er
hans drivkraft og metode i det store
og farlige arbeidet han nedlegger:
-Det er den oppstandne Kristus, Gud
for de levende og ikke de døde, som
er all rettferdighets årsak og virkning.
Menneskerettighetene er ingen politisk
oppfinnelse men et resultat av å forstå
Kristi oppstandelse. Det er derfor
Kirken, i Mexico, i verden, må være
metoden som angriper ondskapen
røtter, dvs stå tydelig frem med den
kristne forståelse av hva et menneske
er verdt, slik at sosial rettferd og en

Biskop Raul Vera på vei ut av kirken
etter høymessen søndag 7. november.
medmenneskelig politikk kan få
utvikle seg.
Etter messen fikk Menighetsbladet
muligheten til en kort samtale med
biskopen. Vi snakket om LatinAmerika, det store, katolske og rike
kontinentet, men, som i følge den
Latin-Amerikanske bispekonferansen,
er så plaget av store problemer. Som
Mexico med sine narkokarteller,
eksporterende mafiavirksomhet,
store klasseskiller og sosiale urett.
Samtidig er det viktig å forstå og
huske på at Latin-Amerika er et ungt,
katolsk kontinent. De ulike landene,
som Mexico, har hatt til dels svært
dramatiske og i
Forts. side 24

Forsidebildet: Biskop Raul Vera deler ut kommunion i høymessen.

Han er blitt født og blir
stadig født for deg….
Han, som skapte verden, Han som er evig, Han ble født i tiden. Menneskets
skaper ble et menneske. ”Legen kom til de syke”, sier den hellige Bernard,
”Frelseren kom til de ufrie, Veien kom til dem som hadde mistet veien.”
Han, Den Evige, ble til et lite barn. Han som sitter himlenes trone, ligger i en
stall. Den usynlige, åndelige, uberørte, er rørt ved menneskehender og er blitt
svøpt. Han ligger i krybben, på strå og høy.
Gjennom denne ”uvirkelige”, Guds fødsel feirer vi vår egen fødsel. For det er
gjennom Ham at alle kristne kommer til verden. Han blir stadig født på nytt i oss
og vi i Ham. Uten dette ville vi verken hatt vårt indre liv eller Frelsen.
La oss gå til Stallen hvor hvert kristent hjerte fylles av glede og undring. La oss gå
til Stallen fordi Han er født for oss, for deg og meg – for mennesker som er trette
av livets byrder, som møter livets vanskeligheter, som opplever at livet forsvinner
gjennom fingrene som skittent vann og etterlater mørke flekker.
Han er født for deg, for å støtte deg ved mirakler, mirakler som du selv utfører
hver dag – når du klarer å overleve til neste dag, - neste uke, - neste måned.
Han er født for deg, for at du ikke skal selge friheten din for et par dårlige aviser,
filmer eller nettsteder, for at du ikke skal selge din sjel og din kropp for noen få
sølvpenger, for at du skal være i stand til å se deg selv i speilet hver ny morgen, for
at du skal ha englenes tålmodighet, for at du skal komme til himmelen.
Be derfor om den dype tro, fordi ”der hvor troen ikke finnes”, som den hellige
Bernard skriver, ”der finnes ikke Betlehem”. I et slikt hjerte finnes ikke Kristus.
Be Gud om å sende sin Engel – for at du bestandig skal kunne høre om Hans
fødsel, for at du, som hyrdene på marken, skal kunne møte Gud. Og når du tar
imot Ham i ditt hjerte, husk at Betlehems fattigslige stall alltid er bedre enn kong
Herodes palass…
Guds Sønn ble født for deg i stallen i Betlehem. Han ønsker å bli født i deg, for å
bo i deg og velsigne deg, dine planer og dine håp. Ta vennlig imot Ham …
p. Lukasz Gruchala
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Menighetens
pilegrimstur
Roma og Assisi 10.-16. oktober.
Tekst: Eli Werner
Foto: Gabor Szilvay
Grytidlig søndag morgen dro vi av
gårde med fly via Riga til Roma. En
passe stor gruppe på 26 med Dom
Alois som pilegrimsprest. Vi ankom
Roma Fiumicino kl. 13.00 og ble tatt
imot av vår guide og reiseleder for
turen Giorgio og vår kjære Giovanna
Petitti fra menigheten som hadde
reist ned en uke før og som ville være
sammen med oss.
Roma
Fra katakombene til hotellet
Etter ankomst ble vi kjørt direkte
til St. Callistokatakombene hvor vi
hadde en fin omvisning på kryss og
tvers i de trange gangene med alle
gravene, pavekrypten hvor mange av
de første pavene ble begravd og Santa
Ceciliakrypten. Etter omvisningen
hadde vi messe i et av kapellene. Selv
om mange av oss allerede var ganske
utkjørte, klarte vi å stå den tiden en
høymesse tok, og vi sang 8. messe,
Missa de Angelis, like vakkert som fra
koret i St. Paul. Selv om vi hadde vakre
messer hver dag, synes jeg at nettopp
denne messen i katakombene overgikk
alle.
Det var godt å komme frem til vårt
pilegrimshotell Divino Amore utpå
ettermiddagen. Stedet er et gammelt
pilegrimsmål hvis historie går tilbake
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til det XIII århundre og er bygget
omkring et undergjørende bilde av
Jomfru Maria. Fromme søstre av
kongregasjonen ”Døtre av Vår Frue
av den guddommelige kjærlighet”
driver nå stedet. Vi som kom fra et
protestantisk land syntes det var litt
morsomt at søstrene også hadde ansvar
for baren. Det var et nydelig sted i
vakre omgivelser som også må være
perfekt for retretter.
Fra Peterskirken til St Olavsalteret
Mandag begynte med omvisning
i Peterskirken. For dem som ikke
hadde vært i Roma før, er vel det
høydepunktet. Vi blir overveldet
av utsmykkingen, størrelsen og den
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kolossale kuppelen av Michelangelo,
pavealteret over Peters grav med
Berninis praktfulle baldakin av forgylt
bronse. Vi hilste også på Peters tå
som seg hør og bør. Før omvisningen
i kirken, var det en runde i krypten
med alle pavegravene inklusiv pave
Johannes Paul II.
Om ettermiddagen var det vandring
gjennom antikkens Roma. Vi startet
på Kapitol som var det gamle Romas
religiøse og historiske sentrum, og gikk
videre forbi Forum Romanum og til
Colosseum. Dagen ble avsluttet med
messe ved St.Olavsalteret i San Carlo
al Corso.

Laterankirken, Vatikanmuseet og
middag hos Giovanna
Tirsdag begynte med en omvisning
i Laterankirken, som er den første
kristne basilika og pavens kirke som
biskop av Roma. Den ble oppført av
Konstantin og har vært ombygd flere
ganger, men beholdt sin opprinnelige
form.
Vi besøkte Scala Santa – trappen som
ble brakt fra Jerusalem av keiserinne
Helena i det 4. århundre og blir sagt å
være den trappen Kristus gikk opp på
vei til Pilatus. Deretter til Santa Croce
kirken som har et fragment av Kristi
Kors. Her feiret vi messe i krypten.
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Om ettermiddagen besøkte vi
Vatikanmuseet. Alt er jo så fantastisk
og vidunderlig og så viktig å få med,
men det er begrenset hva en kan ta
inn på noen timer og med så mange
mennesker alle steder. Etter også å
ha beundret Raphaels malerier, var
vi så utkjørte at mange av oss ikke
hadde krefter til å glede oss over Det
sixtinske kapell. Men vi vet hva vi vil
se nærmere på en annen gang.
Om kvelden dro vi videre til Trastevere
hvor vi alle var invitert hjem til
Giovanna Petitti. Dette ble en veldig
hyggelig opplevelse. For en turist å bli
invitert hjem er alltid stort, og her var
det helt spesielt. Giovanna ønsket oss
velkommen med så meget hjertevarme
og italiensk sjarm. Hun bød på herlig
antipasti og vin og viste oss sitt hjem.
Tusen takk, Giovanna, for ditt store
hjerte! Etter dette var ingen trett lenger
og vi begav oss til Santa Maria in
Trastevere for å overvære vesper med
nydelig sang. Kirken er vakker og en
virkelig menighetskirke. Vel verd et
besøk. Så videre til et trattoria hvor
Giovanna hadde bestilt bord for oss.
Det ble en festlig, italiensk kveld, og
på veien hjem ble vi underholdt av vår
fantastiske guide Giorgio som sang
italienske sanger for oss.
Paveaudiens og messe i St Paul
utenfor murene
Onsdag var det paveaudiens på
en fullstappet Petersplass. Det var
fint å se så mange unge, spesielt fra
Tyskland, ministranter, speidere og
skoleelever. Vi var ikke de eneste
norske ved audiensen, en liten gruppe
fra St Franciskus skole i Arendal, var
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også til stede. Det ble spilt masse tysk
hornmusikk, noe paven sikkert var
glad for.
Etter lunch reiste vi til klosteret Tre
Fontane hvor Paulus led martyrdøden.
Derfra drog vi videre til St.Paul utenfor
murene og Paulus grav. Messen i
St.Paul var spesiell og vakker.
Den hellige Franz
Torsdag dro vi så til Assisi. Bussturen
tok 3 timer med to pauser. Tiden
falt imidlertid ikke lang. Vår guide
Giorgio fortalte med stor innlevelse
om Frans som han var svært glad i.
Vi stopppet først nede på flaten med
den store kirken Santa Maria degli
Angeli som inneholder Frans og de
første brødrene´s originale lille kapell
Porziuncula like i nærheten av hytten
hvor han bodde. Etter å ha hatt messe
i krypten, dro vi opp til selve Assisi,
hvor vi ble innlosjert på Hotel San
Giacomo.
Fredag begynte med en stille bønn
ved den hellige Frans´ grav i krypten
av basilikaen som ble reist 2 år etter
hans død. Her hadde vi så messe i den
mellomste kirken før vi ble guidet
rundt i den store basilikaen med alle
freskene av bl.a.Giotto og Cimabue.
En stor og praktfull kirke reist til ære
for ”Guds lille, fattige Frans”. Etter en
kort tid gjennom Assisis gater, var det
tid for oss selv. De aller fleste gikk da
med Giorgio til Santa Chiarakirken
hvor det opprinnelige korset fra San
Damiano, som talte til Frans, henger.
Etterpå gikk vi ned til San Damiano.
Her var det at Frans fikk sitt kall da
Frelseren på korset talte til ham og sa:
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Her i Assisi finnes den hellige Frans´ grav i krypten av basilikaen som ble reist 2 år
etter hans død.
”Frans bygg opp igjen min kirke. Ser
du ikke at den faller i grus”. Frans
gikk i gang med reparasjoner av
kirkebygget, men skjønte etter hvert
hva Gud mente. Det var Den Katolske
Kirke som trengte fornyelse. Frans så
det som sin oppgave å hjelpe Kirken
tilbake til det Kristus hadde ment den
skulle være.
Assisi griper en på en spesiell måte – og
det skyldes helt utvilsomt at den er
knyttet til den hellige Frans – og han
til den. ”Hit må jeg komme tilbake”
var det mange som sa.
Det var fint å være sammen denne
uken og med messen som dagens
høydepunkt. Takk til deg, kjære
pilegrimsprest Alois, og takk til alle
dere andre, medpilegrimer.
Pax et bonum eller: Fred og alt godt.

Messen i St.Paul utenfor murene var spesiell og vakker.
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På bilde over er biskopene fra venstre mot høyre: Biskop Bürcher, Reykjavík; Biskop
Arborelius, Stockholm; Biskop Grgic, Tromsø; Biskop Kozon, København; Biskop
Eidsvig, Oslo og Trondheim; Biskop Emeritus Schwenzer, Oslo og Biskop Sippu, Helsingfors.

Bispemøte i Bergen
I begynnelsen av september
hadde Bergen og St. Paul
menighet storfint besøk.
Den nordiske katolske
bispekonferanse la sitt
høstmøte til Bergen.

Grunnen til det er at det var akkurat
50 år siden den Apostoliske delegat,
Msgr. Lukas, samlet biskopene fra de
nordiske land på Marias Minde for å
grunnlegge en bispekonferanse for de
nordiske land. Denne gang hadde de
sine møter hos Augustinerkorherrene i
Parkveien.
Norden har ingen erkebiskop;
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det var biskopene som ville det så.
Men vi har en bispekonferanse, hvor
biskopene kommer sammen to ganger
i året for å drøfte problemer og finne
felles løsninger og svar på tidens
utfordringer. Konferansen ledes av
en sekretær, for tiden biskop Anders
Arborelius av Stockholm.
Biskopene deltok ved feiringen av
Den salige Mor Teresas hundreårs
fødselsdag ble feiret lørdag 4.
september og i høymessen i St. Paul
om søndagen. Resten av søndagen
gikk med til en utflukt med buss
til Øygarden og Sund, hvor de
fikk beundre norsk natur i et helt
ubergensk, solstrålende høstvær.
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Bildet av bispekonferansen i 1960 viser fra venstre mot høyre: Apostolisk Delegat
Lukas; Biskop Mangers, Oslo; Biskop Nelson, Stockholm; Biskop Rüth, Trondheim;
Biskop Wmber, Tromsø; Biskop Suhr, København; Biskop Cobben, Helsingfors og
Biskop Gunnarson, Reykjavík.

Til bords på Mor Theresafesten: F.v. Sr Anna Miriam Kaschner CPS, sekretær for
bispekonferansen; Msgr. Georg Austen fra Diasporakommisariat der Deutschen
Bischofskonferenz; bisopene Kozon, Eidsvig, Schwenzer, Arborelius, Bürcher, Sippu,
Grgic og til sist sognepresten.
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Vær med å ta ansvar for
økonomien
Kjære menighet.
På neste side finner dere en oversikt
over menighetens regnskap for 2009
med tallene fra 2008 til sammenligning.
I fjor fryktet jeg et stort underskudd
i menighetens regnskap. Som dere ser
av tallene ble dette snudd til et lite
overskudd på kr. 71.383 (mot et underskudd på 95.986 året før). Dette var
takket være stor innsats og giverglede
fra de troendes side. Der kom gaver og
innsamlinger; mange var flittige med å
betale kirkebidrag. Samtidig økte kollekten, kanskje helst som et tegn på at
stadig flere går i kirken. Samtidig øker
de kommunale tilskuddene fordi vi blir
flere.
Vi prøver å redusere utgiftene, men
det er ikke så lett. Fordi vi blir flere,
blir det også flere arbeidsoppgaver og
det blir vanskelig å klare alle oppgavene bare med frivillig hjelp og dermed
må vi ansette flere hjelpere. Utgiftene
til vedlikehold av kirke og prestegård
ser ut til å øke igjen. Det er nå 7 år siden vi pusset opp kirken og det blir vel
ikke så lenge til vi må til igjen.
Vi bruker også stadig mer penger på
katekese og barne- og ungdomsarbeid.
Dette er et viktig område, hvor vi ikke
kan spare. Vi må være villige til å satse,
både menneskelig og økonomisk på
alle gode tiltak som kan hjelpe til at
menighetens barn bevarer troen når de
vokser opp.
I år har bispedømmet innført et nytt
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system for finansene. Bispedømmet
betaler prestenes lønn men tar til gjengjeld en større del av det kommunale
tilskuddet. Det er ikke helt klart ennå
hvordan dette vil virke inn på menighetenes økonomi. Mest sannsynlig vil
vi sitte igjen med mindre enn før.
Utviklingen av kirkebidraget gir
grunn til bekymring. Det ser etter
tredje kvartal i 2010 ut til at kirkebidraget går tilbake til nivået fra 2008,
en reduksjon nesten 200.000. Jeg
oppfordrer dere til å benytte kirkebidragsordningen, som gir skattefradrag,
i større grad.
Det er viktig at alle tar ansvar for
menigheten, også for økonomien.
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Sognepresten

St. Pauls menighets regnskap 2009 og 2008
Inntekter

2 009

2008

Kommunale tilskudd
Refusjon prestelønn
Kollekt
Kirkebidrag
Gaver v/bryllup, dåp konfirmasjon etc.
Inntekter ved arv, gaver, katekese etc.
Salg av lys, bøker og krusifiks
Kirkekaffe m.m.
Leie kirke / krypt / prestegård
Særkollekt
Refusjon barnehage, Parkveien, forvaltn.styret

3 561 225
81 602
874 430
660 429
213 591
51 462
129 669
16 592
93 543
142 622
682 580

3 204 632
206 823
748 237
449 960
103 350
170 278
71 798
9 794
151 210
167 078
650 855

Sum tilskudd, inntekter og gaver

6 507 745

5 934 015

Lønnskostnader
Telefon, porto, kontorutstyr og rekvisita
Bilhold og prestereiser
Vedlikehold kirke og prestegård
Leie lokaler
Kommunale avgifter, forsikring, varme etc.
Litturgi,katekese, barne- og ungdomsarbeid
Menighetsblad
Menighetsaktiviteter og diverse
Bidrag OKB og særkollekter
Tap v/salg i Førde

3 148 622
256 211
215 172
664 080
206 227
594 340
337 135
127 656
112 152
777 615
-

2 598 296
292 357
292 352
611 677
229 575
561 726
263 956
174 795
277 747
771 743
5

Sum kostnader

6 439 210

6 074 229

2 848

44 228

Årsresultat

71 383

(95 986)

Disponert:
Overført til statuefond
Overført fra egenkapital for å dekke underskuddet
overskudd overført til egenkapital

7 062
64 321

(8)
95 994
-

Sum disponert

71 383

95 986

Kostnader

Finansinntekter
Bankrenter, gebyrer
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Katolsk
Forum
Program

for våren 2011
Tirsdag, 18. januar:
Tema: Hvorfor jeg ble
og forblir katolikk
v/professor Bernt. T. Oftestad
Tirsdag, 15. februar_
”Edith Stein,
filosof, karmelitt og
Europas skytshelgen”
v/forfatter Mette Nygård

Konfirmantleir
på Mjølfjell
Årets konfirmantkickoff i St. Paul
menighet ble en stor suksess. 63
konfirmanter og 10 ledere koste
seg på Mjølfjell Fjellstove 10.-12.
september. Mjølfjell Fjellstoveligger
på Hardangervidda, midt mellom
Hardangerfjorden og Sognefjorden.
Konfirmantleiren for 9. klassinger
er årets høydepunkt med mye
moro, underholdning og kjekke
fritidsaktiviteter i tillegg til messer,
bønn og sang.
Kateket Ragnhild Aadland Høen

Tirsdag, 15. mars:
”Kristus som ursakrament.
Hva betyr sakramentene
for en katolikk?”
v/msgr. Torbjørn Olsen
Tirsdag, 12. april:
Kvinners autoritet
i Den katolske kirke
v/Birgith Elisabeth Kalve
Møtene er på
personalrommet,
St. Paul skole
Inngang pr. foredrag kr. 30
Styre: Thor Chr. Skavlem, Eli
Werner og Elizabeth Melly
thorchristian62@yahoo.no
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JULEMESSER
I ST. PAUL MENIGHET 2010
Fredag 24/12 Julaften
15.00 Familiemesse
17.00 Vietnamesisk messe
18.00 Messe på Marias Minde
21.00 Polsk messe
NB! 23.00 Midnattsmesse i St.
Paul kirke

11.00 Eldremesse
19.00 Tamilsk messe

Lørdag 25/12 1. Juledag
Ingen messe kl. 9.
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
16.15 Vietnamesisk messe
18.00 Engelsk messe

Lørdag 1/1 2011 Nyttårsdag/
Maria, Guds mor
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe 		

Søndag 26/12
Den Hellige Families Fest
09.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Vietnamesisk messe
15.00 Polsk messe
16.15 Tamilsk messe
18.00 Engelsk messe
Mandag 27/12
St. Johannes Evangelist
09.00 Messe på Marias Minde
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Fredag 31/12 Nyttårsaften
09.00 Messe på Marias Minde
18.00 Tamilsk takkemesse for
det gamle år og tilbedelse

Søndag 2/1 2011
Herrens Åpenbaring
09.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe
Alle messene er i St. Paul kirke
hvis ikke det står noe annet.
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Et høsteventyr
med FIDES
Av Joakim Ramse, styremedlem
FIDES studentlag i St. Paul menighet
arrangerte en fantastisk weekend på
Voss 22.-24. oktober. 10 engasjerte
katolske studenter reiste sammen til
en hytte på Bavallstunet med bønn,
bespisning og bekjentgjøring til den
store gullmedaljen.
Det må også nevnes at det var mye
sang, og trosfordypning gjennom
diskusjoner hele helgen.
Lørdagen var hovedaktiviteten en
fjelltur til Hanguren (810 m.o.h.) med
nydelig påskevær, konkurranser og
pølsegrilling på bål. Vi ble overrasket
av puddersnøen, men tok den med et
bredt smil og lagde snøskulpturer.
Turen var en ubetinget suksess som
medførte et styrket samhold, bredere
perspektiver, entusiasme for kirkelivet
og en styrkende retrett fra den hektiske
hverdagen.
Pris Herren for Han er god, evg er Hans
kjærlighet!

Puddersnø preget studenthelgen på Voss.

ETTER
SKOLE

Mandag 30. august startet endelig
Etter Skole igjen. Fra 8.-10. klasse var
det over 30 ungdommer som møtte
opp. Noen for å bli kjent med sine
nye klassekamerater, noen for å treffe
gamle igjen og andre for å gjøre lekser.
Når leksene var ferdig fant flere av
ungdommene veien til gymsalen
med fotball og kanonball på
programmet. Ettermiddagen endte
med en kjempegod middag laget av
lederteamet.
Kunne du tenke deg å finne på noe
gøy og sosialt sammen med dine
klassekamerater, samtidig som du får
unnagjort leksene? Da er du hjertelig
velkommen til å delta på Etter Skole
hver mandag fra 14.30-18.00!
Monica Andersen
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Elsk dine fiender
I denne prekenen tar p. Jagath oss med
inn i et stadig tilbakevendende og for
kanskje de fleste av oss, et ikke helt enkelt
tema. Kristi bud om at vi skal elske våre
fiender. Luk 6.27-38

hvordan vi motstår det onde uten å
gjøre mer ondt i prosessen. De fleste av
oss tenker nok at vi har gjort vå kristne
plikt når vi lar være å gjøre ondt mot
vår fiende. Men Jesus vil ha mer av oss.
Han vil at vi skal elske våre fiender.
Selv om det er vanskelig, viser den
fantastiske moren oss hvordan det kan
gjøres.

Jesus sier til oss: ”Elsk deres fiender,
gjør vel imot dem som hater dere,
velsign dem som forbanner dere, be
for dem som behandler dere ille” I
England var der en kvinne som mistet
Selv på et menneskelig nivå er denne,
mannen sin. Han ble skutt mens
Jesu lære fornuftig. Ondskapens
han kjørte familien til messe. Ikke
eskalering kan bare stoppes ved at
lenge etter tragedien, mens hun ba
noen absorberer den og lar være å føre
sammen med sine barn, spurte hennes
den videre. Hevn og gjengjeld kan
unge sønn Gavin
bare tilføre mørke
henne: ”Mamma, vil Det aller viktigste tema
til mørket. Hvis vi
mennene som drepte i dag er hvordan vi mot- dyrker en hevngjerrig
pappe komme til
tankegang blir vi
himmelen”? Stille som står det onde uten å gjøre forgiftet av hat. Vi
i bønn svarte moren. mer ondt i prosessen.
bruker utrolig mye
”Hvis de er virkelig
energi på å hate.
lei seg og spør Jesus om tilgivelse, da
Hevn kan muligens tilfredsstille vårt
vil de komme til himmelen” Da Gavin
sinne, men den etterlater vårt hjerte
hørte dette sa han: ” Vel, da vil jeg ikke i tomhet. Det er livsviktig å holde
være der. Jeg vil ikke være i himmelen
hjertet fritt fra hat. Når Jesus sier:
sammen med dem”. Moren tenkte seg
”Tilgi dine fiender”, så er det ikke for
om et øyeblikk, så sa hun: ”Hvis Jesus
fiendenes skyld han sier dette, men for
tilgir og frelser dem, og setter dem fri
vår egen skyld, og fordi kjærlighet er
fra deres forferdelige synd, da vil han
den skjønne og absolutte motsetningen
også endre dem. Da vil de bli noen
til hat.
helt andre mennesker.” Gavin tenkte
seg om en stund og sa så: ” Mamma, la Kjærlighet utløser ekstraordinær energi
oss be for de mennene og be Jesus om
i oss. Kjærlighetens makt er så mye
å frelse dem”.
større enn det onde. Men fremdeles
er en av de vanskeligste tingene i
Jesus utfordrer oss til å respondere
verden å elske noen som hater oss.
på mørket med lys, å respondere på
Likevel; ekte kjærlighet er kjærlighet
det verste i andre med det beste i oss
for de vanskelige og uelskbare.
selv. Det aller viktigste tema i dag er
Barmhjertighet er mye sterkere og mer
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Livets Gang
Døpte
Martine Anna Wiecek
Edvard Kolle
Simon Alfred Sundal
Emily Grace Rørvik Pangilian
Elias Mose Gonzales Gibba
Kaja Silan Svartdal
Adrian Villa Hindenes
Mathias Førland
Carmen Valentina Jørgensen
Falkvor Anselm Furnes-Misje
Magnus Patrick Jasionowski
David Alonzo Gripsrud Hernandez
Maya Dabrowska Eitrheim
Peter Aarseth
Haakon Rigoberto Diaz
Benjamin Lester McKinney
Karani Eduardo Thune
Amanda Uwamaria
Kevin Eirik Convento
Nikola Faszczowa
Dennis Stolc
Michelle Uwase Bugingo
Nikola Helena Szulfer
Johan Carlos Carpeso Villacakillo
Fagna
Elliott Sritharan
Gabriel Krystian Piepiora
Antoni Bajor
Micae Markus Tran

Kjersti Elopre Roligheten
Anja Hanke Øvrebotten
Marius Cenal
Økland
Lena Anna Zarek
Amalie Sundal
Parra
Isabella Sundal Parra
Tobechukwu George
Ikwuka
Franciszek David
Szulc
Tina Vy Nguyen
Isabella Jackeline Saldano
Theo Alexander Gabriel Marchong
Egeland
Sander Dang Rossland
Wiktoria Aurelia Bak
Blanka Rejman
Max Rieber-Mohn
Tomasz Sawa
Ann-Sofie Jensen
Mathias Cecil Gjøstein-Scott
Hallvard Torbjørnsen Hilt
Naod Atoshim Weldeab-Mendal
Kristoffer Soltveit
Marcus Joaquim Pereira-Nielsen
William Ambayec Andreassen
Leonardo Trond Angelo Maria Angioni
Jhoanne Andrea Frigillana Mejia
Leah Jane Paredes Ovesen

Guddommelig enn hevn. Det er en
stor kamp å overkomme de følelser av
bitterhet og hevntanker som kan velle
opp i oss når vi blir dårlig behandlet
av noen. Tilgivelse er aldri lett. Det
er en daglig kamp som må bees for

og vinnes. Nag kan ulme i lang tid.
Bønn er det eneste svar, Sinne kan ikke
fortsette å utvikle seg når det møter
ydmyk og ekte bønn. Ikke gjør mot
din nabo det du ikke vil at han skal
gjøre mot deg.
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En bok til å bli glad
og klok av!
Med den rykende ferske ”Pateren
dypper pennen” som reisefølge, fikk
jeg en meget morsom og interessant
flytur fra Oslo til Bergen. Ikke få
ganger tok jeg meg i å le høyt, ja
sågar tørke noen tårer av de mange
pussige og rørende erindringer fra
p. Olav Müllers mangfoldige liv
som prest i 56 år – hans minner
fra barndom og ungdom og
søken etter sine samiske røtter
så nært knyttet til naturen
og dens utfordringer. I p.
Olavs penn blir et katolsk
presteliv utstyrt med
topplue og skiutstyr,
hundeslede, ja,
padleårer for den
saks skyld. Ikke
alltid like
vellykket,
som da han
skulle lese
aftenmesse
kl 19
hos instituttmedlemmene i Levanger
og valgte å padle dit fra
Trondheim, uten å vite at han
skulle komme til å møte ”antiklerikale”
bølger på veien. Historien ender i
sterkt motvind, med en totalt utslitt
pater som med nød og neppe slippes
inn til ”damene” ved midnatt. Messen
blir som vi skjønner lest påfølgende
dag.
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Bøker med ansamlinger av tekster
i forskjellige genrer og skrevet over
et langt tidsrom, kan ofte ende opp
med å bli nettopp en litt tilfeldig
ansamling av tekster som hver for seg
kan være interessante, men som ikke
klarer å bygge opp en høyere enhet.
Ikke så med denne, selv om den
inneholder både anekdotisk
materiale, betraktninger,
meditasjoner, solide
teologiske
foredrag
om helt
sentrale
katolske
tema – og
også en
kriminalnovelle
om skriftemålets
absolutte
hemmelighet! Alle
disse formene, hver
især, blir inngangsporter
til aspekter ved vår
kristne katolske tros fylde:
undringen over Guds vei med
mennesket gjennom kall og liv,
en sjelesørgers bankende hjerte
for mennesker som mister eller
faller litt på siden av vår ”rette” tro,
mystikkens stillhet, økumenikkens
utvikling i etterkrigstiden, helgener,
pilegrimsvandringer, St. Olav,
eksorsisme, himmel og helvete – alle
eksempler på tema som kaller på den

St. Paul Menighetsblad November 2010

Livets Gang
Døde
Peter William Bird
Pabla Gonzalez Latorre
Solveig Ingebjørg Rosa Mikkelsen
Pushpam Lourthu Sebatheya
Gunnar Erik Krebs
Hans Wilhelm August Gullestad
Olav Maubach
Jose Belmar Aldunce
Ekteskap
Cam Huong Thi Dang og Minh
Vuong Pham
Thanh Van Tran og Phuong Thi Kim
Tran, viet St Hallvard,Oslo
Trang Xuan Thi Tran og Kha Dang,
viet Vår Frue Kirke, Ålesund
Tran Thuy Hang og Tran Minh Tuan,
viet Saigon, Vietnam
Martine Nes og Jo Huus viet Ålnes
kirke
Karen Margrethe Krantz og Åsmund
katolske troendes oppmerksomhet.
Når så disse tema behandles så dypt
troverdig, og samtidig personlig,
oppmuntrer det også meg som leser til
å føre alle mine lag av menneskelighet,
svakheter, styrker og interesser inn i
Guds lys. Jeg kan, sammen med p.
Olav, tørre å bli stadig mer meg selv i
Kirken og i tro.
Med en dyptfølt økumenisk
innstilling, både tematisk og i form
(den er utstyrt med mye forklarende
tekst), er boken en åpen dør til kristne

Erling Fosse
Lillian Sevåg Vestly og Raul Victor
Cepada Campos
Kristine Henriette Merkesvik og
Kenneth Remy Sritharan
Terensia Christopher og Sutharsan
Kaitampillai
Thuy Ahn Le og Kennie Ngoc Hoang
Vy, viet i St Magnus kirke, Lillestrøm
Tran Thi To Trinh og Tran The Luu
Nhung Trinh og Gisle Storhaug
Anna Maria Gorka og Sebastian Jozef
Bak
Charlotte Brown og Bjarte Dyrkolbotn
Iwona Maria Kozuch og Erik
Ommund Hjortung
Sheryl Arroco og Haakon Sande
Sheryl Quizon Arroco og Haakon
Lude Sande
Tatt opp i Kirkens fulle fellesskap:
Arvid Johannes Eriksen

av andre konfesjoner som kanskje
undrer seg over begrunnelsen for
en del katolske særegenheter. For
konvertitter kan jeg ikke skjønne
annet enn at den må bli obligatorisk
lesning, og også for alle kateketer; en
kilde til inspirasjon og kunnskap om
helt sentrale tema. Med sitt historiske
perspektiv er boken et stykke katolsk
identitet som alle katolikker kan ha
glede og nytte av å fordype seg i. Og
til den som ikke har tid til å lese selv:
kjøp den til en venn!
A.S.
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Et gammelt Nye retningslinjer
menneskes S
velsignelse
Velsignet er du om du forstår
at mine hender skjelver
og at mine føtter har blitt
langsommere.
Velsignet er du om du tenker på
at mine ører ikke lenger hører så
godt
og at jeg ikke alltid kan oppfatte
alt.
Velsignet er du om du vet
at mine øyne ikke lengre ser så
godt
og om du ikke blir sint
for at jeg mister den fineste
koppen i gulvet
eller forfemtiellefte gang forteller
om det samme.
Velsignet er du om du ler til meg
og spør meg
hvordan det var da jeg var ung.
Velsignet er du når du farer
varsomt med meg,
forstår mine tause tårer
og lar meg vite at jeg er elsket.
Velsignet er du om du blir
værende litt lenger hos meg
når det blir mørkt
og holder meg i hånden
når jeg må gå alene inn i natten…
Ukjent forfatter
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t. Paul menighet omfatter
mennesker av mange nasjoner
og noen av disse har organisert
seg i såkalte nasjonale grupper.
Disse gruppene er veldig viktige
i menighetens liv og har gjort og
gjør fortsatt en uvurderlig innsats,
både praktisk og ideelt, for å holde
menighetens mange aktiviteter i gang.
Som sogneprest er jeg meget klar over
denne innsatsen fra mange medlemmer
og vil gjerne med dette få uttrykke
min takknemlighet for alt dere gjør for
Kirken i deres nasjonale grupper.
Det har vist seg ønskelig med
retningslinjer for aktivitetene i de
forskjellige nasjonale gruppene. Etter
å ha rådført meg med biskopen, er
jeg kommet til å legge ned følgende
retningslinjer for de nasjonale
gruppene i St. Paul menighet. Reglene
er generelle og skal gjelde for alle
nasjonale grupper. Gruppene kan
selvfølgelig i tillegg ha egne statutter
som nærmere regulerer aktiviteten
innad i gruppene.
Disse retningslinjene handler først
og fremst om gruppenes forhold til
menigheten og Kirken.
Innholdet er kanskje ikke nytt
og vil vel neppe komme som noen
overraskelse, men det kan være greit
å ha dem skrevet ned, som noe man
forholder seg til. De vil helt sikkert
ikke føre til noen store forandringer i
gruppenes organisasjon eller aktiviteter.
Måtte de bidra til å lette arbeidet i
menigheten og de nasjonale gruppene.
Sogneprest
Alois Arnstein Brodersen Can.Reg.
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RETNINGSLINJER FOR NASJONALE
GRUPPER I ST. PAUL MENIGHET
For å være i enhet med menighetens
linje, skal nasjonale grupper i St. Paul
menighet følge disse bestemmelser::
1. Organisering og Styring
-Nasjonale grupper er en del av
St. Paul menighet og skal derfor
med sine menneskelige ressurser,
organisering og aktiviteter være
samstemt med menighetens
retningslinjer. Formålet skal være å
tjene hele menighetens så vel som
nasjonalgruppens interesser.
-Sognepresten er den som har
øverste ansvar i menigheten. Prester
eller nasjonalsjelesørger utnevnt
av biskopen, utfører sin tjeneste
med fullmakt fra biskopen og
sognepresten for å tjene katolikkene
i den respektive nasjonalgruppen.
De skal rapportere til biskopen
og sognepresten om gruppens
aktiviteter.
2. Aktiviteter
a/ Internt - i menigheten og
nasjonalgruppen
-Sangkor, Katekese, Unge katolikker
o.l. er opprettet for å tjene
menigheten og nasjonalgruppens
aktiviteter.
-Grupper som ikke er organisert
under menigheten eller
nasjonalgruppen – selv om deres
medlemmer også er medlem i
menigheten – kan ikke utøve
aktiviteter i menigheten/nasjonalgruppen uten sogneprestens tillatelse.

b/ Eksternt - utenfor menigheten
og nasjonalgruppen
-Menigheten og nasjonalgruppen
har intet ansvar overfor foreninger
som ikke er organisert innenfor
menigheten og for aktiviteter
som ligger utenfor menighetens
ansvarsområde.
-Menighetens medlemmer har rett til
å delta i andre foreninger, men dog
på eget personlig initiativ og ansvar.
-Ingen person eller grupper har
lov til å benytte menighetens eller
nasjonalgruppens navn for å fremme
egne formål.
3. Bidrag til menighetens og
nasjonalgruppens utvikling
-Ethvert medlem har ansvar
for å bidra til menighetens og
nasjonalgruppens utvikling etter
egen evne.
-Ord og handlinger som kan
skade troens liv, kirkens enhet, og
menighetens og nasjonalgruppens
enhet og utvikling, må unngås og
bekjempes.
4. Gjennomføring
-Prester og nasjonalsjelesørger
skal følge disse retningslinjer og
følge føringer i menigheten og
bispedømmet.
sogneprest

Alois Arnstein Brodersen Can.
Reg.
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Messer i Sogn og Fjordane

Januar
2
Søndag Førde 09.30
8
Lørdag Leirvik 17.00		
9
Søndag Førde 12.00 norsk
Florø		16.00 norsk
14
Fredag Førde, Hafstadvg 29		
			18.00 Tilbedelse
			18.30 Messe
15
Lørdag Loen
17.00
16
Søndag Førde 09.30
		Vangsnes 14.30
21
Fredag Førde, Hafstadvg 29		
			18.00 Tilbedelse
			18.30 Messe
22
Lørdag Øvre Årdal 17.00
23
Søndag Førde 09.30
		Leirvik 13.00
		Florø
16.00
29
Lørdag Førde 17.00

Mars
4
Fredag Førde, Hafstadvg 29
			18.00 Tilbedelse
			18.30 Messe
5
Lørdag Sogndal 12.30
		Vangsnes 17.00
6
Søndag Førde 09.30
		Loen
13.30
		
Øvre Årdal 18.30
9
Askeonsdag
		Førde 18.00
12
Lørdag Leirvik 17.00		
13
Søndag Førde 12.00 norsk
		Florø
16.00 norsk
18
Fredag Førde, Hafstadvg 29		
			18.00 Tilbedelse
			18.30 Korsveien
19
Lørdag Loen
17.00
20
Søndag Førde 09.30
		Vangsnes 14.30
25
Fredag Førde, Hafstadvg 29
Februar
			18.00 Tilbedelse
5
Lørdag Sogndal 12.30
			18.30 Korsveien
		Vangsnes 17.00
26
Lørdag Øvre Årdal 17.00
6
Søndag Førde 09.30
27
Søndag Førde 09.30
		Loen
13.30
		Leirvik 13.00
		
Øvre Årdal 18.30
		Florø
16.00
12
Lørdag Leirvik 17.00
April
		Eid
17.00 norsk		
1
Fredag Førde, Hafstadvg 29		
13
Søndag Førde 12.00 norsk
			18.00 Tilbedelse
		Florø
16.00 norsk
			18.30 Korsveien
18
Fredag Førde, Hafstadvg 29		
2
Lørdag Sogndal 12.30
			18.00 Tilbedelse
		Vangsnes 17.00
			18.30 Messe
3
Søndag Førde 09.30
19
Lørdag Loen
17.00
		Loen
13.30
20
Søndag Førde 09.30
		
Øvre Årdal 18.30
		Vangsnes 14.30
9
Lørdag Leirvik 17.00
25
Fredag Førde, Hafstadvg 29
		
Eid
17.00 norsk		
			18.00 Tilbedelse
10
Søndag Førde 12.00 norsk
			18.30 Messe
		Florø
16.00 norsk
26
Lørdag Øvre Årdal 17.00
15
Fredag Førde, Hafstadvg 29 		
27
Søndag Førde 09.30
			18.00 Tilbedelse
		Leirvik 13.00
			18.30 Korsveien
		Florø
16.00
16
Lørdag Loen
17.00
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caritas
Åpen Kirkekaffe

Vi fortsetter med åpen
kirkekaffe i Birgittakjelleren
hver annen tirsdag etter
19-messen.
Første gang etter jul er tirsdag
11. januar, og de følgende
datoer våren 2011 er: 25.
januar, 8. februar, 22. februar,
8. mars, 22. mars, 5. april,
26. april, 10. mai og 24. mai.
I juni, juli og august tar vi
sommerferie.
Velkommen alle som vil ha
sosialt samvær en times tid etter
messen. Vi serverer kaffe, te, og
litt å spise.
Vil du være med som ansvarlig?
Ring Kenneth Brophy, mobil
97152161

St. Paul menighet
har fått en ny blogg

Du finner en lenke til bloggen på
menighetens hjemmeside som fortsatt
har adressen
http://bergen.katolsk.no.
Bloggen blir stadig oppdatert med
nyheter fra menighetsarbeidet. Her
kan du lese om alt mulig som skjer i
St. Paul menighet. Følg med, og kom
med tips!
Ragnhild H. Aadland Høen

Takk til
Dom Albert

I august måtte St. Paul
menighet ta avskjed med
Dom Albert. Biskopen
har bedt ham om å ta på
seg oppgaven å være generalvikar i
Trondheim og samtidig sogneprest i St.
Olavs menighet der. I nesten tre år har
Dom Albert gjort et utrettelig arbeid,
særlig innenfor polsk sjelesorg, med
organisering av regelmessige messer på
mange språk over hele vårt vidstrakte
sogn, og med registrering av polske
katolikker. Vi takker ham for hans
innsats i St. Paul menighet og ønsker
ham lykke til med sine nye oppgaver.

Ny polsk
sjelesørger

Vi har fra 1. september
fått en ny polsk sjelesørger
i Bergen, Pastor Lukasz
Gruschala, fra Bochnia i
bispedømmet Tarnow i
Polen. Han ble preste-viet
av biskop Wiktor Skworc
i Tarnow den 31. mai
2004. Han er allerede kommet godt
i gang med arbeidet i vår menighet
og i Haugesund og Odda. Hjertelig
velkommen til St. Paul menighet.

Rettelse

Menighetens pastoralrådrsrepresentant Andreas Christiansen gjør oss
oppmerksom på at hans etternavn ikke
starter med “K” slik menighetbladet
ved flere anledninger har skrevet. Vi
beklager dette.
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Forts. fra side 2
mange henseende antikatolske
drivkrefter bak etableringen av de
selvstendige statene, og dermed de
styrende institusjonene. Mexico’s
eksisterende grunnlov fra 1917 er f.eks.
svært antikatolsk. Det antikatolske
ble ytterligere understreket ved
Plutarco Elias Calles’s sosialiststyre
og paramilitære forfølgelse av Kirken
gjennom flere år – noe som fikk
pave Pius XI til å betrakte Mexico,
sammen med andre sosialistiske og
kommunistiske stater som Sovjetunionen og Spania, som et ”Terrible
Triangel”. Det er denne perioden
som er beskrevet i Graham Greene’s
mesterverk ”Makten og Æren”.
Den absolutte majoriteten av Mexico’s
troende er katolske kristne, som tilfellet
også er for resten av kontinentet. Men
Kirken og kristendommen har ikke
fått prege etableringen av statene,
deres institusjoner og menneskesyn i
tilstrekkelig grad, og har heller ikke,
ifølge biskop Raul Vera, klart å stå
klart nok frem og fått satt dagsorden.
Dette er en av de bakenforliggende,
strukturelle årsakene til Mexico’s
sosiale og politiske problemer, altså et
fravær at kristen etikk i politikken, og
som opptar biskopen sterkt.
Samtalen med biskop Raul Vera ble
dessverre så altfor kort. Han forklarte
hvordan de fattige er et lett bytte for
bl.a. narkokartellene. De tas til fange,
og trues, voldtas og tortureres til
medløperi. I tillegg kriminaliseres de
fattige frivillig siden de ikke får støtte,
arbeid eller beskyttelse fra landets
styre. Derfor forsøker biskopen å sette
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søkelys bl.a. på korrupsjonen, den som
i noen tilfeller får politikere, mafia og
politi til å samarbeide slik at kartellene
ikke straffeforfølges. Han forsøker å
få frem en politisk vilje i hjemlandet
slik at menneskene bak kartellene og
mafiaen kan arresteres og fjernes, og
de fattige få reell beskyttelse, arbeid,
trygghet.
En siste replikk: -De er dominikaner
biskop Vera, og en ekte Gud’s
vakthund! Han lo lykkelig til dette.
Biskop José Raul Vera Lopez fremsto
som et sant lykkelig og vakkert
menneske, og det var en helt spesiell
opplevelse at han feiret messe i St.
Paul i Bergen. Men så måtte han gå.
Som prisvinner hadde han et stramt
program, og dessuten var det mange
mennesker i menigheten som ønsket
hans velsignelse.
Anne-Britt Høibye
Forts. fra side 27
og geistelige har engasjert seg i
samfunnsdebatten, samt forsvart
kirken på en god måte i vanskelige
stunder. Corpus Christi-prosesjonen
viser at bredden av kirkens medlemmer
tar sin tro på alvor og bryr seg om
byen sin. Kanskje dette er en frukt av
evangeliserings-uken vi har hatt de siste
2 årene? Det er nok flere av oss som
håper at dette kan gjentas til neste år.
Etter prosesjonen gikk mange
til skolens gymnastikksal der
menighetsfesten ble holdt. Virginia
Capati hadde ansvar for festens
opplegg, og mange av menighetens
medlemmer bidro med mat for salg og
underholdning.
Kari Berle
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falt sammen med at det var 50 år
siden den forrige Nordiske katolske
bispekonferansen fant sted i Bergen. St
Paul kirke var fylt til randen av over 30
minestranter, én diakon, fem prester
og syv biskoper, og Mor Teresas dag ble
dermed feiret med behørig verdighet.

Mor Teresas
100-års dag

Den 26. august 2010 ville Mor Teresa
vært 100 år. Her i St Paul ble hun
feiret den 4. september, som også

Hovedcelebrant for messen var Biskop
Czeslav Kozon fra Danmark, mens
Biskop Anders Arborelius fra Sverige
benyttet anledningen i slutten av
messen til å hilse søstrene og forsikre
dem om biskopene og de troendes
forbønn.
Med stor takknemlighet fortsatte
feiringen med er rekke kulturelle
innslag både i underholding og mat i
skolen gymsal.

Parkering på Kirkens og skolens område

Vi har mange aktiviteter i løpet av en uke i menigheten og skolen. Det er få
plasser til parkering. Av nevnte grunn er det satt opp skilt ved begge inngangene
som sier:
”Parkering forbudt for uvedkommende uten parkeringstillatelse i vinduet.
Borttauing for eiers regning uten forvarsel”.
Noen få personer har fått parkeringstillatelse av Sognepresten på grunn av
funksjonshemming, da de gjør tjeneste som sakristan eller lignende. Noen ansatte
på skolen har også tillatelse på dagtid, og til møter og arbeid på kveldstid.
INGEN har parkeringstillatelse fordi de skal i kirken, for å ha et møte i
Krypten eller lignende. Dersom en gruppe skal frakte ting til Krypten, går det
greit å stoppe for å laste av eller på med en lapp i vinduet, men så må bilen kjøres
et annet sted. Vi anbefaler Grieghallens parkeringskjeller.
Prestene må kunne kjøre ut fra garasjen hele døgnet, og de ansatte i skole og
menighet må kunne parkere på jobb også når de arbeider på kveldstid.
I en nødsituasjon må også uttrykningskjøretøyer kunne komme frem.
Vaktmestere, ansatte i menigheten og skolen blir dessverre beskyldt for å være
rasistiske når vi ber folk flytte bilen et annet sted, men...
Alle personer og grupper får samme beskjed om parkeringen.
For skolen					
for menigheten
Jan Wilhelm Werner				Dom Alois Brodersen
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Sognekontoret menighetssekretæren
Tlf.: 55 21 59 50
Sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen Can.
Reg. Mobil 48 27 72 82
P. Jagath Premanath Gunapala O.M.I.
Tlf. 55 21 59 68 Mobil 41 46 87 40
Dom Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg.
Mobil 97 60 53 27
P. Lukasz Gruchala
Mobil 990 98 456 Tlf. kontor 55 21 59 57
P. Tien Dang
Tlf. kontor 55 21 59 69 privat 55 21 59 65
Diakon Gunnar Wicklund-Hansen
Tlf. kont. 55 21 59 55 priv. 55 96 13 24
Diakon Henrik von Achen
Tlf. arb. 55 58 31 20 priv. 55 16 27 38
Kateket Ragnhild Aadland Høen
Tlf. 55 21 59 56 Mobil 988 50 488
Kantor Amund Dahlen Mobil 922 37 635
Vaktmester Paul Nguyen
Tlf. 55 21 59 52 Mobil 909 82 092
Sivilarbeider Torbjørn Larsen Mobil 936 21 888
Søstrene Marias Minde Tlf. 55 55 99 60
Missionaries of Charity Mor Teresa-søstrene
Tlf. 55 21 59 70
Søstrene Voss Tlf. 56 51 25 10 Kontonummer:
3624 07 60031
St. Paul skole Tlf. 55 21 59 00

Menighetsrådet

Øyvind Andersen, leder
Virginia Capati
Anne Kirsten Eek-Larsen
Willem von Erpecom,
sekretær
Pascal Dodou Koria
Miguel Quesada
Eugene Sebastian,
nestleder

Zuzanna Wojakiewicz
Første vararepr: Kari Berle
Andre vararepr:
Nguyen viet Ha

Pastoralrådet

Andreas Christiansen,
representant
Britt Haver,
vararepresentant.
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Stor oppslutning om
Kristi Legems-prosesjonen
- Vi håper at det skal bli en fast
tradisjon med en høytidelig Kristi
Legems-prosesjon gjennom Bergens
gater, sier Dom Alois etter at 1200
katolikker toget ut av Johanneskirken
mot Museplassen etter høymessen
søndag 6. juni, noe som ikke har
skjedd siden middelalderen.
-Feiringen av eukaristi og Kristi
virkelige nærvær i eukaristien er en
viktig fest fordi den handler om det
sentrale i vår katolske fromhet. Derfor
bærer vi Kristi legeme i høytidlig
prosesjon, og vi tilber ham og ber om
hans velsignelse for menigheten og for
byen, forklarer sognepresten.
Fremst i prosesjonen gikk Dom Alois
med Kristi Legeme under den nye
baldakinen som var båret av chilenere,
og etter dem kom menighetens
prester og diakoner, Teresasøtrene,
ministranter, kor og andre grupper. Til

sist gikk store og små av lekfolket i St
Paul menighet.
I hovedkomiteen hadde Ewa Bivand
med seg Virginia Capati og Zuzanna
Wojakiewicz fra menighetsrådet.
I tillegg var mange andre med å
forberede dagen fra de nasjonale
gruppene, og det ble innkalt til flere
større planleggingsmøter, det første i
april.
Øyvind Andersen, menighetsrådets
nyvalgte ordstyrer, sier: -Som
innfødt bergenser og konvertitt (for
12 år siden) var det en spesiell og
stor anledning å få vise byen at det
finnes en aktiv katolsk menighet.
Den katolske kirke i Norge har helt
siden etableringen på 1800-tallet
ført et relativt tilbaketrukket liv fra
offentligheten. I de siste årene tror jeg
dette har snudd, flere av kirkens leke
Forts. side 24

B-Postabonnement

Returadresse: ST. PAUL KIRKE,
Nygårdsgaten 3, 5015 BERGEN

Ved flytting, husk å melde adresseforandring!

Ettersendes ikke ved ved varig adresseforandring, men returneres til avsender med
opplysning om den nye adressen.

Nye faner til Kristi Legems-festen søndag 6. juni. Side 27.

