
I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul 
kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer 28. april og en norsk 
og en polsk messe 29. april. 16 polske barn var forberedt her hos oss, men feiret dagen i 
Polen. I Førde og Loen mottok henholdsvis 6 og 4 barn sin første Hellige Kommunion.

St. Paul
Menighetsblad nr 2, oktober 2012
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Orgelet i vår kirke, som er bare 40 
år gammelt, er ikke av aller beste 
kvalitet og klarer ikke lenger å 

fylle sin rolle. Det er ustabilt i stemmin-
gen, - det er for lite og strekker ikke til 
i undervisningen. Det trengs virkelig et 
instrument som kan «matche» kirkens fa-
belaktige akustikk.

Orgelkomiteen, som består av Gunnar 
Danbolt, Dom Alois og Amund Dahlen 
har vært i arbeid en stund. Vi har knyttet 
til oss dosent/konsulent Anders Johnsson 
ved musikkhøgskolen i Malmö.

Det nye orgelet skal også oppfylle kravet 
som et «pedagogisk instrument» dvs det 
skal være et orgel som er designet for un-
dervisning. Grunnen er at Orgelklubben 
Ferdinand har sin base i St. Paul og trenger 
et instrument som er fleksibelt og dyna-
misk. Menigheten vil få mangfold igjen i 
form av fantastisk klang, god musikk og 
mange nye orgelspillere!

Målet er å få orgelet på plass høsten 

Nytt arbeidsår, store oppgaver
Kjære menighet!
Vi har begynt på et nytt arbeidsår og foran 
oss ligger store oppgaver som vi må ta fatt 
på. Med ”vi” mener jeg ikke bare sogne-
presten, men hele menigheten sammen 
med det nyvalgte menighetsrådet og sog-
nets geistlighet. 

Av de oppgaver vi må ta fatt på, nevner 
jeg: maling av kirken innvendig, nytt orgel, 
utvidelse av kirken på Marias Minde, åp-
ning av flere messesteder i Bergen og om-
egn, kirkebygg i Førde og opprettelse av et 
eget sogn i Sogn og Fjordane. Dette kom-
mer i tillegg til alle de normale aktivitetene 
som løper i menigheten, katekese for stadig 
flere barn og på stadig flere språk, menig-
hetsfester og de liturgiske feiringer.

Det er mye mer enn sognepresten alene 
kan klare. Derfor har vi valgt og utnevnt 
et menighetsråd som ifølge statuttene skal 
hjelpe sognepresten i hans arbeid med å 
lede menigheten. Men vi kommer til å 
trenge all mulig hjelp og støtte også fra me-
nighetens medlemmer, både praktisk hjelp 
og oppmuntring og finansiell hjelp.

Som alle kan se, som kommer inn i St. 
Paul kirke, så er kirken blitt veldig skitten 
og mørk innvendig. Det er nesten 10 år 
siden den ble oppusset og nå trenger den 
virkelig en grundig rengjøring og et strøk 
maling. At kirken så fort er blitt mørk og 
skitten skyldes flere ting. Menigheten er 
siden 2003 mer enn fordoblet i antall og 
vi har dobbelt så mange gudstjenester hver 
søndag, hvor det brennes røkelse og tennes 
lys. I tillegg er trafikken i Nygårdsgaten 
også blitt tettere og gir mer forurensing. 
Menighetsrådet har startet planleggingen 
for maling av kirken. Hvis vi får det til slik 
som vi ønsker det, kan det skje til somme-
ren 2013.

Så foreligger det planer om å anskaffe 

et nytt orgel til St. Paul 
kirke. Kanskje vil noen 
innvende at vi har jo et 
brukbart orgel. Det er 
jo sant, men det dreier 
seg om å bygge et orgel 
som har fleksible løsninger blant annet 
med hensyn til pedaler og spillepult, slik 
at barn kan øve seg i å spille på alle orglets 
muligheter. Som de fleste vil vite, har vi et 
aktivt orgelmiljø gjennom ”Orgelklubben 
Ferdinand”, hvor fremtidens organister 
blir utdannet, noe som vil komme både 
vår menighet men også hele bispedømmet 
til gode i fremtiden. Mye av midlene som 
skal til er allerede skaffet til veies utenfra, 
og belastningen på menigheten vil ikke bli 
så stor. Vi håper å få kjøpt et brukt orgel, 
bygget av den canadiske orgelbyggeren Ca-
savant i 1919. Instrumentet er i god stand 
og vil kunne brukes i mer enn hundre år 
til. Det er i fransk romantisk stil og vil såle-
des minne om gamle ”Josefine”, det orglet 
som dronning Josephine gav kirken i 1876 
og som ble byttet ut i 1974. Noen av de 
eldre i menigheten husker kanskje ennå de 
vakre tonene fra ”Josefine”. Det nåværende 
orgel vil senere kunne gjøre tjeneste i en ut-
videt kirke på Marias Minde, så det er ikke 
snakk om å kassere et fullgodt instrument. 
Det vil komme til nytte i et litt mindre 
kirkerom.

Kirken på Marias Minde har i dag plass 
til ca. 100 mennesker. Dette er for lite for å 
dekke dagens behov, dvs. om søndagene og 
de store kirkehelgene. Tanken er å forlenge 
kirkerommet gjennom søstrenes hus uten å 
gjøre ytre forandringer på fasaden. Da ville 
vi kunne få et kirkerom med plass til 250 
mennesker, som vil kunne avlaste St. Paul.

I Sogn og Fjordane bor det etter hvert 
over 1000 katolikker. De bor Forts. side 4 

Danny og de andre elevene 
i Orgelklubben Ferdinand 
trenger et orgel som passer bedre 
for dem. Her spiller Danny 
på Paulusfesten 29. februar 
tidligere i år.

2014. Til orgelinnvielsen vil vi invitere 
titulærorganist i Notre Dame katedralen i 
Paris, Olivier Latry, til å spille.

Resultat så langt:
Orgelklubben Ferdinand har 26 elever. 
60 % av elevene er katolikker og mange 
av dem spiller allerede ofte i søndagenes 
høymesser.
Anders Johnsson er konsulent
Orgelbyggere: Åkerman & Lund, Sverige
Tidsplan : Orgelet skal være på plass høs-
ten 2014
Det foreligger et forslag om kjøpe et brukt 
orgel og tilpasse dette til St. Paul kirke

Vi trenger til sammen 3 mill kroner.
Fures stiftelse har gitt kr. 400.000, Eckbos 
legat kr 400.000, Stift Klosterneuburg kr 
100.000, Bergen kommune kr 50.000 og  
Biskopen har gitt tilsagn 1 mill kroner.
St. Paul menighet må samle inn resten,
kr 1.050.000.

Nytt orgel i St. Paul kirke

Gi til nytt orgel
Bruk vedlagte giro og 
merk giroen ”Nytt 
orgel” hvis du vil gi 
penger til orgelet. 
Eller sett inn 
penger på konto 
3624.07.60031 mer-
ket ”Nytt orgel”. 
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Fra side 3: svært spredt og vi feirer i dag 
messe på ni forskjellige steder. Man har 
begynt sonderinger for å få kjøpt en kir-
ketomt i Førde. Når tomten er sikret kan 
man begynne å planlegge kirkebygg, slik at 
menigheten får et kirkelig sentrum. Dette 
er viktig, til tross for at menigheten bor så 
spredt. For å hjelpe på byggeøkonomien, 
vil det være nødvendig å skille ut Sogn og 
Fjordane som et eget sogn med egen øko-
nomi. Dette vil kanskje kunne skje i løpet 
av det kommende år.

Vi tenker også på å begynne å feire mes-
ser i distriktene rundt Bergen for å gi folk 
en lettere kirkevei og for å avlaste tryk-
ket på St. Paul litt. Man kunne tenke seg 
messe på Straume, i Fana eller Os evt. an-
dre steder. Det vil ikke bli lett å organisere 
alt dette men vi vil begynne å planlegge 
allerede nå, for å møte de utfordringer som 
fremtiden vil bringe.

De som på attenhundretallet bygget St. 
Paul kirke så stor, med plass for over 300 

mennesker mens menigheten den gang 
kanskje bare talte 50 medlemmer, hadde 
store visjoner. I dag er disse mer enn opp-
fylt og vi må tenke fremover og ha visjoner 
for de neste hundre år.

Våger vi å gi oss i kast med alle disse 
oppgavene? Våger vi å satse vårt enga-
sjement, vårt arbeide, våre økonomiske 
midler for å få i stand noe som kan tjene 
en raskt voksende menighet ennå om 100 
år? Jeg vil si at vi våger det! Ja, vi er nødt til 
det, ellers vil vårt åndelige oppdrag bli ska-
delidende fordi vi ikke har skaffet til veies 
de materielle forutsetninger for å drive f. 
eks. forkynnelse og katekese. 

Til alt dette og mer til, trenger jeg deres 
engasjement, deres forbønn, deres ideer, 
deres medarbeid og deres finansielle støtte. 
Ta kontakt med prestene eller menighetsrå-
det hvis dere ønsker å hjelpe. La oss plante 
og be om at Gud må gi veksten. Han vel-
signe oss alle.

Deres sogneprest Alois

Det har tatt lang tid å få opp statuene 
av St. Paul og Sta. Sunniva i nisjene på 
kirkefasaden mot Nygårdsgaten. Den 5. 
oktober, etter lang tids forberedelse, kunne 
statuene føres ut kirkens hovedinngang 
og heises på plass på soklene i nisjene på 
kirkens fasade. Mye folk, fra menigheten,  
journalister og fotografer fra BT og forbi-
passerende, hadde samlet seg foran kirken 
for å bivåne begivenheten. Da Paulus til 
sist ble heist på plass, ringte, meget pas-
sende, kirkeklokkene til Angelus og da 
han sto trygt plassert på sokkelen, kom det 
spontan applaus for Krzysztof Orlowski og 
hans menn som hadde utført arbeidet. Nå 
står de endelig der, Paulus og Sunniva, og 
jeg håper at alle gleder seg over dem. En 
hjertelig takk til alle som har bidratt med 
gaver til Statuefondet. Totalt kostet statu-

ene kr. 342.600. Vår tidligere sogneprest, 
pastor Beckers, var det som ønsket seg sta-
tuene og han bidro kraftig til realiseringen 
idet han gav gavene som han fikk både til 
60 årsdagen og 70 årsdagen til fondet.  Sta-
tuefondet var på 131.000 kr da vi begynte 
planleggingen. Av andre større gaver, har 
vi fått kr. 20.000 fra Bergen Bys nyttige og 
voksende Fond og kr. 20.000 fra Spareban-
ken Vest. De resterende midlene har me-
nighetens medlemmer og grupper samlet 
inn. En hjertelig takk til dere alle. Statuene 
er betalt. Regningen for monteringen har 
vi i skrivende stund ennå ikke fått, men 
den vil ventelig komme opp imot 80.000. 
Når dere kommer til kirke eller bare går 
forbi, husk å se opp til Paulus og Sunniva - 
og ikke glem å be om deres forbønn.

sognepresten

Statuene er på plass

Pave Benedikt XVI har utropt et Troens år 
fra 11. oktober 2012 til Kristi Kongefest 
2013 (24. november). Året sammenfaller 
med 50-årsjubileet for Det annet Vatikan-
konsils åpning og 20-års jubiléet for Den 
katolske kirkes katekisme. Den hellige 
fars visjoner for året er at alle troende skal 
”gjenoppdage gleden ved å tro og gløden 
for å formidle troen“. Hele Verdenskirken 
oppfordres til å markere året på ulike må-
ter.

I St. Paul menighet ble Troens år åpnet 
torsdag 11. oktober med sakramental til-
bedelse hele dagen og med introduksjon av 
Troens år i alle messer søndag 14. oktober. 

Andre aktiviteter i året:
18. oktober: Åpning av voksenkatekese
8. desember: Sakramental tilbedelse hele 
dagen, fra kl 8 til messen kl. 19
2. februar: Sakramental tilbedelse hele da-
gen, fra kl 8 til messen kl. 19
6. april: Sakramental tilbedelse hele dagen, 
fra kl 8 til messen kl. 19
2. juni: Corpus Christi prosesjon
14.-17. november 2013 avslutter vi Troens 
år med Evangeliseringsuke for hele 
menigheten med sr Anne Bente Hadland 
O.P. og p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. 

Følg med på oppslagstavlen og på nettsiden 
http://troensar.katolsk.no/

Høytidelig åpning av Troens år

Statuene av St. Sunniva og St. Paul var på plass, men stillasene var ikke nede før menighets-
bladet ble sendt til trykkeriet.
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St. Pauls menighets regnskap 2011 og 2010

2 011                  2 010                    
Inntekter
Kommunale tilskudd 2 859 471           3 898 360             
Kollekt 1 036 924           934 279                
Kirkebidrag 528 461              630 317                
Gaver v/bryllup, dåp konfirmasjon etc. 67 433                130 447                
Inntekter ved arv, gaver, katekese etc. 124 546              87 169                  
Salg av lys, bøker og krusifiks 94 246                134 916                
Kirkekaffe m.m. 33 453                45 798                  
Leie kirke / krypt / prestegård 101 710              93 195                  
Refusjon barnehage, Parkveien, forvaltn.styret 733 754              631 958                

Sum tilskudd, inntekter og gaver 5 579 998           6 586 439             

Kostnader
Lønnskostnader 2 359 891           2 862 584             
Telefon, porto, kontorutstyr og rekvisita 278 084              200 220                
Bilhold og prestereiser 534 271              425 937                
Vedlikehold kirke og prestegård 575 379              340 173                
Leie lokaler 352 275              290 303                
Kommunale avgifter, forsikring, varme etc. 728 466              753 219                
Litturgi,katekese, barne- og ungdomsarbeid 260 727              251 734                
Menighetsblad 190 628              175 635                
Menighetsaktiviteter og diverse 322 550              224 726                
Bidrag OKB -                     1 130 078             

Sum kostnader 5 602 271           6 654 609             

Finansinntekter/kostnader
Bankrenter, gebyrer 18 531                15 039                  

Årets resultat - underskudd (3 742)                (53 131)                 

Disponert:
Underskudd dekket v/overførsel fra egenkapital 3 742                  53 151                  

Sum disponert 3 742                  53 151                  

04.09.2012

I tabellen kan man se regnskapet for 2011 
sammen med det fra 2010. Det krever kan-
skje noen kommentarer. 

På inntektssiden ser vi en sterk nedgang i 
kommunaltilskuddet på en million. Det 
kommer av den nye finansordningen i 
bispedømmet, som nå begynner å virke 
for menighetene. Menighetene får bare 
utbetalt ca 200 kr av tilskuddet for hvert 
medlem (som ligger mellom 350 og 450 
kr). Resten går inn i bispedømmets kasse. 
Av disse pengene betaler bispedømmet 
prestenes lønninger og noe går inn i et byg-
gefond, hvor menighetene kan søke støtte 
når de har byggeprosjekter. 

På utgiftssiden ser vi derfor en reduksjon i 
lønnsbudsjettet på en halv million og vi ser 
at posten bidrag til OKB, som i fjor var på 
1,13 millioner kroner, er falt bort. Alt i alt 
(pga at vi har så mange prester) kommer vi 
ikke dårlig ut av denne nye ordningen. 

Ellers øker utgiftene jevnt og trutt. Det 
er et uttrykk for økt aktivitet, flere prester 
som trenger bolig, som reiser mer (f.eks. 
ni messesteder i Sogn og Fjordane) og som 
derfor trenger flere biler. Det koster, som 
vi ser. Også det å drive katekese koster mye 
men en del av disse utgiftene får vi inn 
igjen gjennom egenbetaling. 

Gledelig er det at kollekten øker. Det 
gjenspeiler nok at vi er blitt flere som går i 
kirken og som gir kollekt. Bekymringsfullt 
er det at kirkebidraget ser ut til å være i 
tilbakegang. 

Kirkebidrag med skattefradrag er en fin 
mulighet man har, hvor man kan betale 

inntil kr 12.000 per person i bidrag til 
Kirken og få beløpet trukket fra i inntekten 
når skatten skal beregnes. Jeg oppfordrer 
dere til å benytte denne ordningen. 
Ellers ser det ut til at de mange mindre 
inntektspostene går tilbake. Det virker ikke 
så dramatisk hvis man ser dem hver for 
seg, men sammenlagt blir det ganske store 
summer. Blant annet ser man at gaver ved 
kirkelige handlinger er gått sterkt tilbake. 

Sammenligner vi de summene vi bruker 
på mat og klær og festlokaler ved disse 
anledningene, så kunne man kanskje tenke 
på å gi en gave til Kirken som en takk til 
Gud for et friskt og velskapt barn, for en 
tenåring som har fått en god utvikling eller 
for den velsignelse som det er å finne en 
livsledsager.

Alt i alt er vi kommet ganske godt ut av 
dette året med bare et lite underskudd på 
3742 kr. En liten sum kunne også avsettes 
til oppussing av kirken.

sognepresten

 

Kollekten øker, kirkebidrag går ned



St. Pauls menighet har vokst enormt de 
siste årene. Mens vi i år 2000 var ca 4000 
er vi i dag til sammen ca 13.000 katolik-
ker fordelt mellom Hordaland som har ca 
11.400 og Sogn og Fjordane ca 1600 (Tal-
lene er per 15. august 2012, tallene i tabel-
len og kartet er per 15. mai 2012). Den 
raske – og stadig større - økningen er gle-
delig, men byr på utfordringer. I Sogn og 
Fjordane blir messen feiret på til sammen 
ni steder i lokaler leid fra den norske kirke 
eller bedehus; i Bergen er St. Paul kirke 
utnyttet maksimalt på søndager. Dermed 
er det nødvendig å analysere situasjonen og 
tenke på fremtiden. Kanskje får Sogn og 
Fjordane, som det siste fylke i Norge, sin 
egen katolske menighet?  Og selv om ingen 
har lyst til å dele menigheten i Bergen, kan 
det være fruktbart å se på mulighetene for 

nye messesteder i utkanten av byen og stør-
re bruk av klosterkapellet på Marias Minde. 

Sognepresten og Menighetsrådet inviterer 
alle til debatt og innspill. 

La oss først se på situasjonen i Sogn og 
Fjordane. De to største sentrene er Førde 
og Florø med flest registrerte katolikker (ca. 
170 på hvert sted). Messe blir i tillegg feiret 
i Loen, Høyanger, Sogndal, Nordfjordeid, 
Leirvik, Vik og Årdalstangen/Øvre Årdal 
og dette krever at presten kjører ca 750 km 
hver uke.  Dette er en vanskelig oppgave 
for den ene presten vi har i Førde. Hvis 
man tenker på kvaliteten på veiene og vin-
terføre, så er det en risikosport.  Hvis vi ser 
på kartet så er det fristende å observere at 
Vik, og området rundt Årdalstangen, kan-
skje også Sogndal, lettere kunne betjenes 
fra Voss enn fra Førde, i alle fall på som-
merstid. Dette hvis man hadde en prest på 
Voss som kunne reise derfra og samtidig 
betjene en del steder i Hardanger. (Se kart 
1 - til venstre) 

I Bergensområdet bor det største antall ka-
tolikker i sentrum og Fyllingsdalen, mens 
resten bor nokså spredt. Likevel er det mu-
lig å påpeke tre områder hvor evt. nye mes-
sesteder kunne etableres slik at folk kunne 
reise en kortere avstand enn til sentrum.   
(KART 2 – på neste side og tabell under)

Område           Antall katolikker mai 2012
               12.096
Sogn og Fjordane 
(- Indre Sogn sør for fjorden)            1.369
Sunnfjord     493
Indre Sogn     103
Ytre Sogn     177
Nordfjord     596

Hordaland,  inkl Bergen by  
(- Sunnhordland – tilhører St. Josef menig-
het i Haugesund)               10.697
Hardanger og Voss  
(+Indre Sogn sør for fjorden)   572
Nordhordland (Osterøy, Radøy, Lindås) 
      602
Vesthordland  (Askøy, Sotra)   983
Midthordland 
(Os, Fusa, Samnanger, Austevoll)   416
Bergen by 
Bergen sentrum,  (+Fyllingsdalen og Lakse-
våg; - ytre Sandviken)               4.096
Fana                  1.611
Loddefjord        981
Arna og Åsane,  (inkl. ytre Sandviken) 
    1446

• Nord for sentrum:  Arna,  Åsane og Ytre 
Sandviken,  til sammen ca 1500 katolik-
ker, kunne finne veien til Marias Minde. 
Det bør også nevnes at messe allerede feires 
ca en gang i måneden enten på Mongstad  

eller i Alversund,  for de 
som bor i Nordhordland. 

• Vest for sentrum: Sotra, 
Askøy, Loddefjord og 
delvis Laksevåg/ytre Fyl-
lingsdalen, til sammen ca 
2000 katolikker, kunne få et messested for 
eksempel på Straume.

• Sør for sentrum: Fana, Os, Fusa, Sam-
nanger, Austevoll, ca 2000 katolikker, 
kunne etablere et messested på de gamle 
katolske traktene i nærheten av Lysekloster 
eller Fana kirke.

Det er ikke mulig å skissere klare grenser – 
alt er avhengig av hvor man bor i forhold 
til veinettet.  Nye messesteder betyr hel-
ler ikke at man skulle slutte å komme til 
St. Paul kirke. Og det er heller ikke noen 
konkrete planer knyttet til disse eventuelle 
fremtidige messestedene. Dette er åpent til 
debatt og behovet og ønskene fra de tro-
ende i menigheten. Man kunne muligens 
tenke seg flere ambulerende messer for de 
nasjonale gruppene, en til messe på norsk 
om ettermiddagen, også muligheter for 
andre aktiviteter, for eksempel for barn og 
ungdom og for voksenkatekese.  Selv om 
det ikke er noe man kan avgjøre i år, må 
noe gjøres for å lette på presset i St. Paul 
kirke på søndager og manglende lokaler for 
katekese på lørdager  - St. Paul skole har 
ikke mer plass! 

Uansett hva vi kan ønske oss ut fra geogra-
fien, så trenger vi flere prester for å kunne 
tilby nye messesteder og flere aktiviteter. 
Dette er et økonomisk spørsmål, men først 
og fremst er det et spørsmål om kall!  Der-
for mens vi tenker over tall og veikart, la 
oss hver dag be om prestekall i vår menig-
het!

St. Paul menighets geografi 
- noen tanker rundt fremtiden
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Den 24. juni 2012 ble det ble holdt valg til nytt 
menighetsråd. 
Øyvind Andersen, Virginia Capati, Anne-
Kirsten Eek-Larsen, Willem von Erpecom og 
Eugene Sebastian, som alle satt i det forrige 
menighetsrådet ble gjenvalgt.
Med biskopens tillatelse har sognepresten i 
tillegg utnevnt fire istedenfor tre represen-
tanter, dette for å sikre representasjon fra de 
største nasjonale gruppene. De utnevnte repre-
sentantene er: Ewa Bivand, Nguyễn Viết Hà, 
Mariusz Zborowski og Rosa Quijada. Nguyễn 
Quốc Khánh,  Stanisław Kulczyk og Saúl Gar-
cez er vararepresentanter. I tillegg kommer, 
etter biskopens råd: 
Faste konsultative representanter fra Sogn og 
Fjordane: Marcin Fojcik, Justin Bigwi, Jakub 
Frey og Dorota Mielnik; og fra Voss: Marisa 
Taylor, Pål Augland og Theresa Robberstad.
På møte 22. august ble Ewa Bivand valgt til 
leder. Nestleder ble Eugene Sebastian og refe-
rent Willem von Erpecom.
Jeg takker dem som satt i det avgåtte menig-
hetsrådet for innsatsen og ønsker de nye (og 
de gamle som fortsetter) lykke til og mye kraft 
og glede i den nye periode.

sogneprest Alois

Foto: Se neste side

Nytt menighetsråd 

Lørdag 22. september var menighetsrådet samlet til møte på St. Paul skole. På bildet 
ser vi fra venstre: P. Reginald, Theresa Robberstad, sr. Cefas, Anne-Kirsten Eek-
Larsen, Mariusz Zborowski, sr. Magnifica, Rosa Quijada, Øyvind Andersen, Willem 
von Erpecom, Eugene Sebastian, dom Alois, Virginia Capati, Doudou Pascal (bak), 
Nguyễn Viết Hà og Ewa Bivand.
Bildet under viser en av gruppene konfirmanter i Johanneskirken.

Åpningen av 
St. Paul Gymnas
Den 20. august 2012 fant det sted en histo-
risk begivenhet i kapellet på Florida. Biskop 
Eidsvig var kommet til Bergen for å innvie 
det nye St. Paul Gymnas. Det nyoppussede 
St. Sunniva kapellet var fullt av innbudte 
gjester, elever, lærere, foreldre og geistlighet 
fra Den norske kirke, Den russisk ortodokse 
kirke så vel som våre egne geistlige. Bisko-
pen ble hilst velkommen av elever fra skolen 
og elevene var aktive med sang og musikk 
under messen. Under prekenen understreket 
biskopen det historiske ved opprettelsen av 
St. Paul Gymnas, selv om det ikke er det 
første katolske tilbud om videregående ut-
danning etter reformasjonen. I Nordpolmi-
sjonens tid, drev misjonærene en merkantilt 
utrettet skole på Altagård, som skulle gi 
elevene studiekompetanse.  Men etter vel ti 
år ble skolen gjort om til en folkeskole for 
St. Josef menighet i Alta. Etter messen vel-
signet biskopen klasserommene, kontorene 
og fellesrommene. Ved den påfølgende mot-
tagelsen var der festtaler ved skoleråd Høgh, 
rektor Mikkelsen, Bergens Ordfører og re-
presentanter for fylke og skoleverk.
Det var en stor begivenhet, oppstarten på 
et spennende skoleprosjekt, som vil gi både 
lærere og elever muligheten til å forme en 
ny skole, til å gjøre den til både en god, vi 
håper den beste, skole og fremfor alt til en 
katolsk skole i Kirkens beste tradisjon og 
ånd. Det vil være en skole som vil få stor 
betydning, ikke bare for de elever, som der 
skal få sin utdannelse, men også for byen 
og for menigheten. Jeg gratulerer St. Paul 
Skole og Gymnas med utvidelsen og oss alle 
med den utvidelse av skoletilbudet som nå 
har tatt sin begynnelse. Quod bonum, felix 
faustumque sit.

sogneprest Alois

Mer om gymnaset side 14-16

Konfirmasjonen
Den 12. og 13. mai mottok 84 ungdommer fra 
St. Paul menighet Fermingens Sakrament av 
biskop Eidsvig. Vi er nå blitt så mange at alle 
ikke lenger får plass i en gudstjeneste, selv i Ber-
gens største kirke, Johanneskirken. Så måtte vi 
for første gang ha to fermingsmesser for at alle 
skulle få plass.
Lørdag den 3. november kommer biskopen til 
Førde for å konfirmere 5 unge fra menigheten i 
Sogn og Fjordane i Førde Bedehus.
Foto: Se neste side.
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Lørdag 29. september hadde 
rundt 100 barn møtt opp 
til lørdagskatekese i St. Paul 
menighet. Rundt 65 av disse 
var førstekommunionsbarn. 

Undervisningen begynte i slutten av august 
og fortsetter én lørdag i måneden frem 
til barna for første gang mottar sin Første 
Hellige Kommunion 27. og 28. april 2013. 
Som ett ledd i forberedelsen går barna også 
for første gang til skriftemål (forsoningens 
sakrament).  Vanligvis begynner barn med 
førstekommunions undervisning når de er 

i 3. klasse, men det er alltid noen barn som 
er litt eldre. 

Barn og ungdommer som allerede har hatt 
sin Første Hellige Kommunion kan kom-
me på Tweens (4-6 klasse) og Ungdomska-
tese (7-8 klasse) på samme lørdager. 

Undervisningsdagen begynner kl. 11.00 
med sang og bønn i aulaen på St. Paul 
skole. Etter dette deles barna inn i  grupper 
for katekese. Innimellom er det rikelig med 
friminutter og tid for lek i skolegården. 
Dagen avsluttes kl. 14.15 med en messe 
hvor også foreldre og søsken er velkomne. 

Én uke tidligere – lørdag 22. september -- 
var det lørdagsundervisning for konfirman-
ter. Lørdagskatekesen er for de som ikke 
går på St. Paul skole. Konfirmanter som er 
elever på St. Paul skole har undervisning 
annen hver onsdag kl. 13.15-15.00. I til-
legg til de omlag 60 konfirmanter i 10. 
klasse som begynner sitt andre undervis-
ningsår kan vi glede oss over et nytt kull 
med like mange niendeklassinger. 

Det skjer mye for barn, ungdom og stu-
denter på St. Paul menighet! Her er en 
oversikt over tilbudene og de som er an-
svarlige.

• Studentgruppen Fides – ansvarlig: Anja 
Zawadzka Persvold og Ingebjørg Forsman 
Bærø

Pangstart for St. Paul barne- og ungdomskatekese
Årets nye Tweens og Ungdomsgruppe er alle 
enige om at det er gøy å treffe venner og lære 
mer om Jesus!

• BUK: Bergens Unge Katolikker 15-18år 
– ansvarlig: Yen Nguyen og Solveig Ot-
tersen
• Konfirmantkatekese, 9-10 klasse – an-
svarlig: Erik Andvik, Anne Samuelsen, 
Johann Falkenberg, Mirza Hernandes, Ines 
Hernandes
• Ungdomskatekese, 7-8 klasse – ansvar-
lig: Romina Salazar, assistenter Mariann 
Strand og Christina Bjørseth
• Tweens, 4-6 klasse – ansvarlige: Thien 
Oanh Thi Nguyen og Xuan Nhi Nguyen
• Førstekomunionskatekese, 3 klasse – an-
svarlig: Jofrid Jofrid Kleppestrand (leder), 
Astrid Strand, Anne Brit Lund, Anneline 
Mellin-Olsen, Benthe Haukås, Maryannes 
Anton Rajeswaran

Det er Dom Benedict som har det over-
ordnede ansvar for alt barne- student- og 
ungdomsarbeidet i menigheten. Kateketen 
(Erik Andvik fram til 31.12, etter det 
Ragnhild H. Aadland Høen) er ansvarlig 
for barne- og ungdomskatekesen fra Først-
kommunion opp til Konfirmantkatekesen. 
Romina Salazar er barne- og ungdoms-
kontakt og har ansvar for å koordinere og 
planlegge andre diverse aktiviteter som går 
på tvers av aldersgruppene. Romina legger 
ut informasjon om barne- og ungdomsak-
tivitetene på Facebook siden «Events for 
barn og unge i St. Paul menighet.»  
Se menighets nettside   http://bergen.
katolsk.no   og velg lenken «Program» 
for mer informasjon om barne- og ung-
domskatesen i St. Paul menighet.

Kristi Legemsfest
For tredje år på rad kunne St. Paul menig-
het feire Festen for Kristi Legeme og Blod 
med høytidelig prosesjon gjennom byens 
gater. Etter høymessen i Johanneskirken 
formerte prosesjonen seg og gikk under 
stor deltagelse, 800 til 1000 mennesker, 
samme rute som i fjor, til Museumsplassen, 
John Lunds Plass, Lille Lungegårdsvann og 
Festplassen. De fire altrene ble pyntet og 
passet på av tamilsk, vietnamesisk, polsk 
og norsk gruppe. Der var sanger, lesninger, 
preken og forbønner ved hvert av altrene 
på de forskjellige språk. Mellom stasjonene 
sang et felles kor eukaristiske sanger på la-
tin og norsk. Til sist gikk man fra Festplas-
sen til St. Paul kirke, hvor den avsluttende 
velsignelse ble gitt og Te Deum ble sunget. 
For tredje år på rad kunne vi glede oss over 
fint vær under prosesjonen. Neste år feirer 
vi Kristi Legemsfest søndag den 2. juni. 
Merk dere allerede nå datoen. Det er viktig 
at vi alle deltar.
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Det er fritime på St. Paul Gym-
nas og første skoledag etter et 
to ukers opphold i Tyskland, 

der elevene har bodd både i private hjem 
og i Gerleve kloster. Matpakkene finnes 
frem i kantinen og elevene svarer villig på 
menighetsbladets henvendelse. Prashanti 
Ravichandran, som tidligere gikk på en 
ungdomskole i nærmiljøet, kan fortelle at 
St. Paul Gymnas er annerledes. 

Mentorgrupper
Hvordan er skolen annerledes? ”Det er så 
mange hyggelige folk, og så har vi men-
torgruppe om morgenen.” Charlotte Ngo 
fortsetter: ”I mentorgruppene kan vi snak-
ke om alt. Det er 11 elever i hver gruppe. 
Vi starter morgenen i mentorgruppen. Der 
ber vi først en bønn og så tar vi opp aktu-
elle tema. Det kan være alt fra informasjon 

om noe som skal skje, eller samtaler om 
noe som for eksempel har vært dumt eller 
vanskelig. Vi kan snakke om ALT.” Patrick 
Hoddevik tilføyer: ”Ja, og så snakker vi om 
reglene, skolergelene.” 
Alle tre er enige om at dette er viktig, godt 
og annerledes. ”Og det varer som regel 
bare 10 minutter”. Patrik er katolikk og en 
av dem som gikk på St. Paul skole, så for 
ham var ikke overgangen så stor, mens for 
Prashanthi, som følte seg litt annerledes 
som katolikk i offentlig skole, merker stor 
forandring: ”Lærerene er mer engasjerte. 
De hjelper mer, ja det er en stor forskjell 
fra hva jeg er vant med! Vi har veldig gode 
lærere!” 

Stolt skoleråd
Gjermund Høgh, skoleråd og prosjektleder 
for gymnaset, kommer til kantinen for 

å hilse på. Han smiler bredt og forteller 
gjerne om hvilke fantastiske tilbakemel-
dinger han fikk om elevene på klasseturen 
til Tyskland: ”Jeg kan fortelle deg at dette 
kom fra folk som kanskje ikke bruker de 
store superlativene til daglig. Elevene var 
eksemplariske! Det er tilbakemeldingen vi 
fikk både fra vertsfamiliene og klosteret.” 
Et bra utgangspunkt for en skole i startgro-
pen: Gode lærere og eksemplariske elever! 
”Det eneste negative jeg kan si om elevene 
er at det var noen av dem som skulle ”tøf-
fe” seg litt da de tok båten hjem, ved å la 
være å ta sjøsyketabletter. Det fikk noen av 
dem betale for”.  Patrik var en av de tøffe, 
men han blir aldri sjøsyk. 

Ombestemte seg i sommer 
Henrik Åas Opkvitne kommer inn. ”Der 
er en som ikke er katolikk!” Jentene in-

formerer meg fra det andre bordet, de har 
hørt at jeg gjerne ville snakke med en ikke 
katolikk som hadde valgt St. Paul Gymnas. 
”Jeg søkte opprinnelig på Sandsli og kom 
inn der, men så valgte jeg å ikke ta imot 
plassen. Jeg ville ha en skole som jeg var 
helt trygg på. Siden jeg hadde gått på St. 
Paul ungdomsskole, visste jeg at gymnaset 
kom til å bli greit. Jeg visste at jeg kunne 
være trygg på det faglige og at miljøet kom 
til å være bra. Jeg kjente jo så mange av 
elevene der fra før.” 
67 % av elevene kommer fra St Paul ung-
domsskole.

Ny bestevenn
Viet Hoang Nguyen sjekker mobilen og 
nikker ivrig når de andre ved bordet fortel-
ler om nye venner de har fått. ”Jeg har fått 
en ny bestevenn. Han er     Forts. neste side 

En annerledes skole

I september var St. Paul gymnas på to ukers opphold i Tyskland. Her er elever og lærere avbil-
det utenfor Movie Park – en fornøyelsespark ca 3 mil nord for Essen. Skolen var invitert dit av 
Hubert Schulte-Kemper, som var skolens vert i Marl.

Bildet over: Henrik (t.v.) og gjengen liker seg 
kjempegodt på St. Paul gymnas.

Bildet t.v.: Fra venstre Prashanthi, Patrick 
og Charlotte forteller om en skole med mer 
engasjerte lærere som hjelper mer.
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Velkommen til
årets SOS-fest 
på St. Paul skole
lørdag 27. oktober!

Åpning i St. Paul kirke kl 12:00

Søknadsfrist for inntak ved 
St. Paul skole høsten 2013:

15. november 2012
 

Høsten 2013 skal barn som er født i 2007 begynne i 1. klasse.  
Barn som er født i 2000 skal begynne i 8. klasse.
På barneskolen har vi en klasse på hvert trinn. Klassene har normalt 26 
elever. Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som 
fordeles til to nye 8. klasser med 27 elever i hver. Vi kan derfor tilby plass 
til ytterligere 28 elever fra og med 8. klasse. Elever som har vært eller er 
avgangselev ved St. Paul skole blir videre prioritert ved inntak ved St. Paul 
gymnas.

Barn som er registrert i St. Paul menighet eller som har søsken ved skolen, 
blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at vi ikke lengre kan 
garantere plass til alle som er prioritert. 

Forutsetningen for å bli prioritert er at søknadsfristen overholdes!
Se www.stpaul.no > Søknadsinfo/satser > Inntaksregler

Hilsen rektor Ronny Michelsen

Forts. fra firrige side:   vietnameser og 
jeg kjente han ikke fra før, fordi han 
ikke gikk på St Paul skole og ikke var 
med i den vietnamesiske lørdagskate-
kesen.” 
”Men nå er han del av gjengen smiler 
jentene ved bordet. ”Han har til og 
med blitt med i koret”. Viet stråler og 
reiser seg for å hente ham og kommer 
raskt tilbake med en sprudlende Andy 
Do. De stiller villig opp til fotografe-
ring. ”Jeg gikk ikke på St Paul skole, 
men fikk vite om gymnaset av en venn 
da jeg gikk til konfirmantkatekese, og 
satte skolen som førstevalg. Jeg liker 
denne skolen kjempegodt! Alle er så 
snille, og så føler jeg at jeg passer inn. 
Der jeg gikk før, var jeg litt annerledes, 
eneste katolikk og eneste vietnameser i 
klassen. Her er det så mange som er litt 
lik meg.” 
Han gjentar: ”Jeg passer inn.”

Nå skal det bygges
Helt på tampen kommer Gjermund 
inn med store nyheter. Rammetillatel-
sen (byggetillatelsen) er nå kommet! 
”Det vil si at planene med ombygging 
av det som nå er Florida sykehjem kan 
starte som planlagt i februar 2013, 
slik at alt kan være ferdig i juni 2014. 
Vi skal få en kraftig utfordring med å 
tilpasse et bevaringsverdig signalbygg i 
Bergen til moderne tekniske krav!” Det 
sier en prosjektleder som har bevart 
motet og troen på at prosjektet skulle 
lykkes gjennom både oppturer og ned-
turer. Han er ikke redd for utfordrin-
ger: ”Jeg har en hel kommunitet med 
søstre som ber for meg og skolen hver 
eneste dag!

Anne sAmuelsen

Den 22. august kunne Missionaries of 
Charity, Mor Teresa søstrene, feire 10 års 
jubileum for deres virke i Bergen. Det ble 
feiret med en høytidelig messe i kirken og 
påfølgende kirkekaffe på St. Paul skole. 

I disse ti årene har søstrene funnet sine 
oppgaver. Vi legger ofte ikke merke til det 
arbeidet de gjør. Stillferdig går de rundt 
blant mennesker som trenger hjelp, både i 
menigheten og utenfor. Også i kirken og i 
sakristiet er de gode hjelpere. Fremfor alt 
er de trofaste forbedere, både for dem som 
lider og for oss alle. Vi gleder oss over at de 
er her i vår menighet og ønsker Guds vel-
signelse for deres fortsatte arbeid.

sogneprest Alois

Ti år i Bergen

Thor Christian Skavlem gratulerer søster Ce-
fas med jubileet på kirkekaffen etter messen.



St. Paul Menighetsblad Oktober 2012 19

Velkommen til Solstrands Begravelsesbyrå

Solstrands begravelsesbyrå hjelper deg med 
alle de vanskelige gjøremål som dukker opp i 
forbindelse med gravferden. I den vanskelige 
tiden når en av ens nærmeste er gått bort, 
velger de fleste å overlate de nødvendige 
gjøremål til begravelsesbyrået. Vi ordner alt 
papirarbeid, transporter, blomster, musikk, 
sanger og dødsannonser. Vi sørger også for 
at de aktuelle støtteordningene kommer til 
anvendelse.

Hermann Foss gate 11, 5007 Bergen  Avd. Laksevåg:        E-post: post@solstrands.no
Telefon: 55 55 16 16   Damsgårdsveien 210     www.solstrands.no
Telefaks: 55 31 48 27   Telefon: 55 34 35 90

Døgnvakt

55 55 16 16

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Mandag, 24/12
Julaften 
15.00 Familiemesse
17.00 Vietnamesisk messe
18.00 Messe på Marias Minde
21.00 Polsk messe
23.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke

Tirsdag, 25/12
1. juledag
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
19.30 Polsk messe

Onsdag, 26/12
St. Stefanus 
10.00 Messe på 
Marias Minde
11.00 Norsk messe 
13.00 Tamilsk messe 
17.00 Litauisk messe
19.00 Vietnamesisk messe

Torsdag, 27/12
St. Johannes Evangelist
9.00 Messe på Marias Minde
19.00 Messe 
Søndag, 30.12 
Den Hellige Families Fest
9.00 Messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe 
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe 

Mandag, 31/12 Nyttårsaften 
10.00 Messe på Marias Minde
18.00 Tamilsk takkemesse for det gamle år 
og tilbedelse

Tirsdag, 1/1 2013 
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, 6/1 2013 
Epifani/Hellig tre kongers dag
9.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Litauisk messe
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe

VOSS, 
St. Olavs Senter
Tirsdag, 25/12 2012 1. juledag
11.00 Høymesse
Søndag 30/12 2012 Hl. Familie
11.00 Høymesse
Tirsdag, 1/1 2013 Nyttårsdag
11.00 Høymesse
Søndag, 6/1 2013 Epifani
11.00 Høymesse

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det 
står noe annet.

Messer i Sogn og Fjordane finner dere på: 
www.forde.bergenpol.com

JULEMESSER I ST. PAUL MENIGHET 2012

Konfirmasjon 2013
Konfirmasjon i St. Paul menighet vil i 
2013 igjen finne sted i Johanneskirken. 
Det blir to gudstjenester, lørdag den 8. 
juni og søndag den 9. juni, begge dagene 
kl. 13.30.

Legfransiskanerne
Legfransiskanerne i Bergen har hatt valg 
til nytt styre som nå har følgende medlem-
mer: Leder Marit Karaskiewicz tlf. 906 33 
019, nestleder Guro Mette Bagge tlf. 55 
95 03 27, kasserer Aleksandra Slomska. 
Alf Tore Hommedal er vår representant 
og også leder av legfransiskanernes Samar-
beidsråd i Norge.
Vi har våre medlemsmøter 2. fredag i 
måneden etter aftenmessen. Vår åndelige 
veileder broder Bjarne Falkanger ofm kom-
mer to ganger i året og holder retrett for 

oss. Ellers treffes vi lettest i vår bokhandel 
i Krypten, vi har åpent etter høymessen 
søndager og kan tilby et utvalg bøker og 
”fromme” gjenstander, eller bare en prat 
hvis du hr lyst til det. 
Fred og alt godt fra legfransiskanerne, 

guro mette BAgge
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Om noen uker innledes ad-
ventstiden. Ordet advent 
stammer fra det latinske ordet 

adventus, som betyr ankomst. 
I adventstiden blir de troende ifølge 
Catholic encyclopedia bedt om å gjøre 
dette:

- å forberede seg på verdig å feire årsda-
gen for Herrens komme til verden som 
den inkarnerte Guds kjærlighet
-for på denne måten å gjøre sine sjeler til 
passende boliger for frelseren som kommer 
i den hellige kommunionen og gjennom 
nåden og
-ved dette å forberede seg for hans ende-
lige komme som dommer ved livets og ved 
tidens slutt.

Advent er derfor en tid til glad forvent-
ning og fredfylt venting. I mer enn fire 
hundre år ventet jødene på at Messias 
skulle komme til dem og befri dem fra 
deres fiender og opprette sitt fredsrike. 
Når israelittene ble underkuet av andre 
nasjoner og deres ledere, proklamerte 
profetene et budskap om håp for folket 
i Israel. Jesaja er en av disse profetene 
som kunngjorde at frelsen ville komme 
fra Herren: Men en kvist skal skyte fram 
av Isais stubb, og et skudd av hans røt-
ter skal bære frukt. Og herrens Ånd skal 
hvile over ham – visdoms og forstands 
Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som 
gir kunnskap om Herren og frykt for ham 
(Jes 11.1-2).

I adventstiden gjenopplever kristne 
over hele verden det samme som jø-
dene opplevde da de ventet med for-
ventning og håp på at Messias skulle 
komme. Advent er ikke bare en tid for 
å forberede oss til verdig å feire Kristi 
fødsel. Man det er også en tid for håp. 
De liturgiske lesningene gjennom ad-
ventstiden gir gjenklang av dette bud-
skapet om håp: Styrk de slappe hender, 
og gjør de vaklende knær sterke! Si til de 
urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! 
Se, der er deres Gud! (Jes 35.3-4)

Julefeiringen blir bare meningsfull for 
oss når vi samvittighetsfullt åndelig 
forbereder oss selv på å feire denne 
høytiden. Gjennom adventstiden leder 
de liturgiske feiringene oss gjennom en 
dypere refleksjon over Guds Ord slik at 
våre hjerter blir verdig forberedt på en 
meningsfull feiring av Kristi fødsel. 

I juletiden takker kristne over hele 
verden Gud vår Far for at hans Sønn 
ble født. Vi feirer at Gud kommer inn 
i menneskenes historie. Inkarnasjonen 
av Guds sønn uttrykker Guds uendeli-
ge kjærlighet til menneskeheten. For så 
høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som 
tror på ham, ikke skal fortapes, men ha 
evig liv. (Joh 3.16) Inkarnasjonen er re-
sultatet av Guds sønns selv-uttømming 
(kenose): La dette sinn være i dere, som 
óg var i Kristus Jesus, han som, da han 

var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et 
røvet bytte å være Gud lik, men uttømte 
seg selv idet han tok en tjeners skikkelse 
på seg, da han kom i menneskers liknelse. 
Og da han i sin ferd var funnet som et 
menneske, fornedret han seg selv og ble 
lydig til døden – ja, døden på korset. (Fil 
2.5-8) Når vi i juletiden betrakter Jesu 
Kristi fødsel, Guds sønn, er det viktig 
å tenke over dette: Som mennesker 
skulle vi også selv gå gjennom en slik 
selv-uttømmingsprosess for at frelsen 
som er brakt til oss av Jesus, Guds 
sønn, skal bli gjort til vår egen. 

At Jesus Kristus ble født i Betlehem 
som Guds sønn forandret kursen for 
menneskehetens historie. Jesus ble født 
som verdens lys for å fordrive mørket 
som omga verden inntil det øyeblikket. 
Det folket som vandrer i mørket, skal se 
et stort lys. De som sitter i dødsskyggens 
land, over dem skal lyset stråle. (Jes 9.2) 
Julefeiringen bringer glede til folk på 
hele jorden. Fordi Guds sønn selv er 
blitt født som en baby blant oss. Frykt 
ikke! For se, jeg forkynner dere en stor 
glede – en glede for alt folket. I dag er 
det født dere en frelser, som er Messias, 
Herren – i Davids by. Og dette skal dere 
ha til tegn: Dere skal finne et barn som 
er svøpt og ligger i en krybbe. (Luk 2.10-
12)

Julefeiringen er også en feiring av håp. 
Selv om menneskelivet ofte er omgitt 
av lidelse og smerte, er det alltid håp 
for oss mennesker fordi Gud er med 
oss. Uansett hvilke lidelser, smerter el-
ler tap vi møter i våre liv, må vi aldri 
miste håpet fordi Guds sønn er født 

som en av oss. 

Julen er ikke bare en 
tid til å finne glede 
for oss selv. Men ju-
len er også en tid da 
vi kristne skulle søke 
å bringe glede inn i 
livene til andre folk 
rundt oss. Derfor, mens vi gjør alt vi 
kan for å gjøre julen meningsfull for 
oss selv, la oss også gjøre denne julen 
meningsfull for noen andre som tren-
ger vår oppmerksomhet, kjærlighet og 
omsorg. Fødselen av Guds sønn som 
barnet i krybben lærer oss at vi trenger 
å ha et hjerte som forstår de innerste 
følelsene til andre, og spesielt de som 
lider. Mens vi finner ny mening for 
våre egne liv i Jesus Kristus denne ju-
len, la oss også søke å bringe glede og 
fred til noen andre som sårt trenger 
vårt nærvær i sitt liv. Evangelisten Mat-
teus minner oss om følgende ord av 
Jesus selv: Og kongen skal svare og si til 
dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjor-
de mot én av disse mine minste brødre, 
det gjorde dere mot meg. (Matt 25.40)

Jeg ønsker dere en fredfylt og velsignet jul!

eDmunD reginAlD sAveripillAi omi

 

I adventstiden forbereder 
vi en menigsfull julefeiring
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Norskundervisning. Språkhjelp- og språk-
treningsgruppe i norsk for innvandrere 
søndager kl 13 på St. Paul skole. 
Påmelding til kontaktperson Anneline 
Mellin-Olsen

Håndarbeidsklubben møtes torsdager kl 
17-19 i Birgittakjelleren. Ta gjerne med 
strikkepinner. Vi holder garn. Det vi strik-
ker gir vi bort til trengende.
Kontaktperson: Kari Berle Nilsen, mobil 
993 70 202.

Tirsdagskirkekaffe arrangeres tirsdager 
etter kveldsmessen (Unntatt når det er 
Katolsk Forum). Kontaktperson Øysten 
Bildt, mobil 465 08 325. 

caritas 
St. PaulDøpte 

Jakob Grung - Berle
Martin Navera Sætre
Anniken Ambayec  
Andreassen
Charlie Eeg Manuelpillai
Julia Pilsak
Anna Remme Jasinska
Leon Andreas Sarapat 
Myhre
Cecilia Andersen
Samanta Wojciak-
Mohamed
Artur Engesæter
Adyam Athoshim Weldeab
Y Minh Dang Pham
Trygve Ulrik Farstad-
Arnesen
Carlos Andreas Pescador 
Johnsen
Evangeline Soosaipillai
Eva Aarvik Hennessy
Liv Ann Aarvik Hennessy
Leia Espeland
Dagny Kvalvik Adamowicz
Solveig  Helen Torbjørnsen 
Hilt
Julia Andrea Rong
Ann Imelda Mari Lazo 
Torsvik
Nathalie Janine Padayao 
Convento
Theresa Tkacova
Yuna Mischa Korneliussen
Maja Olsen Drønen
Emil Balon
Alfred Kenechukwu 
Ikwuka
Vanessa Harbatowicz
Hilda Adelaida Mauricio 
Nordås
Danilel Andre Hulog 

Skogen
Cassandra Ubando 
Thunestvedt
Son Benedikt Thanh 
Duong
Jerick Lawence Principe
Sara Jane Conway
Steinar Adrian Tapia 
Sælemyr
Theva Nitesh
Joakim Ruiz Misje
Than Long Do
Dominick Reyes Barsukov
Victoria Reyes Barsukova
Lars  Milan Stipetic-Løvaas
Vincent Daniel Pacheco-
Barrera
Isabella Maria Hofvind 
Dayanandan
Sebastian Sortevik Roman
Liseli Coetzee
Malene Schanche Nilsen
Andrea Schanche Nilsen
Hoang Minh Dang
Anne Sofie Gouvea 
Skorpeide
Julia Maria Bialach
Sean Josef Fagerholt
Dominic Aarestrup Krayou
David Phong Benjamin
Gabriela Sofie Rojas-Nilsen

Døde 
Janusz Piotr Goralski
Aud Schjelderup
Marie Elisabeth Lohne
Sr Maria Aarnink
Bente Frimann Dahl
Francois Kallo
Krystyna Brekke
Roberto De Fanti
Kjetil Frydenlund

Tatt opp i kirken 
Veronica Cecilie Landøy
Kjetil Frydenlund
Anne Elisabeth Mellgren
Kari Lise Herland

Ekteskap 
Iwona Agnieszka 
Pludowska og Bjørn 
Engesæter
Thuy Hoang  Nguyen og 
Pham Vandao
Lillian Nguyen og Ngoc 
Thanh Nguyen
Thanh Huyen Huyng 
Nguyen og Thien Duc 
Nguyen
Barbara Andrea Burford 
Rodriguez og Dan Tangen
Ewelina Zdanowska og 
Marek Stolc 
Kaja Eek-Larsen og Cedric 
Pascal Beguin
Mahaut Diane De Labroue 
De Vareilles Sommieres 
og Laurent Pierre Vincent 
Bertino
Ellinor Arguilla 
Christiansen og Øyvind 
Svensen
Tsega Michael Gidey 
og Gigi Gebremichael 
Tesfamariam
Wibecke Beate Eeg Olsen 
og John-Paul Gerard Friend
Thi Hong Anh Le og Tuan 
Minh Dang
Jana Janikova og Juraj 
Kopal
Dominika Agnieszka 
Mielcarek og Ronny 
Habbestad

Livets Gang

Ekteskap
Katarzyna Grabowiek og Marek 
Malinowski
Kathrine Falch og Willem von Erpekom

Et lite hjertesukk
Som nevnt annetsteds i bladet, øker kol-
lekten og det er meget gledelig. Men 
mengden av mynter er etter hvert blitt så 
stor at sognepresten ikke lenger klarer å 
bære kollekten til banken men må kjøre 
bil. Dette er jo vidunderlig. Tenk at vi 
har slike problemer. Det er jo på samme 
måte med det økende antall katolikker i 
Bergen. Vi vet snart ikke hvordan vi skal 
få plass til alle som vil gå i kirken. Tenk at 
vår store kirke er blitt for liten. Men så kan 
man ikke unngå at en liten tanke kommer 
snikende på mandags morgen: Tenk om 
kollekten hadde vært stille? Tenk om det 
hadde knitret i offerposen i stedet for den 
lystige klang av mynter, norske og uten-
landske, gangbare og utgåtte, ødelagte og 
deformerte mynter, sammenlimte mynter, 
handlevognmynter, hårnåler, fyrstikker, 
klokkebatterier (som setter seg fast i tel-
lemaskinene) og til og med en giftering. 
Tenk om det hadde knitret i stedet?

Det ville gi seg positivt utslag i regnskapet 
og være lettere å bære på vei til banken.

 

Betalingsterminal 
i kirken
Snart får vi forresten en annen mulighet 
til å gi kollekt. I løpet av høsten håper vi 
at vi kan få montert en betalingsterminal 
i kirken. Den vil sannsynligvis bli plassert 
fremme ved St. Josef statuen (han pleier 
bl. a. å hjelpe til med regnskap og penger). 
Da vil også de, som lever uten kontanter 
(0g andre også) få en lettvint mulighet til 
å støtte kirken økonomisk. Det er kanskje 
litt uvant, men vi må følge med utvik-
lingen. Kanksje kommer det også mobile 
terminaler som kan sendes rundt i kirke-
benkene.

Katolsk Forum
Tirsdag, 27. november 
”Johannes Paul II og Kroppens Teo-
logi: seksualitet som ikon”
Foredrag v/ Erik Andvik, bibelover-
setter og kateket ved St. Paul menig-
het 
Møtene er på personalrommet, St. 
Paul skole kl. 19.45
Inngangspenger kr. 30

Styre: 
Thor Chr. Skavlem, Eli Werner,
Hjørdis Danbolt, Erik Andvik
Kontakt: erik.andvik@katolsk.no
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Messer og gudstjenester i St. Paul
ST. Paul kirkE
Søndag  
Kl 09.00 Messe på norsk. 
Kl 11.00 Norsk høymesse 
med kirkekaffe.
Kl 13.00 Messe på forskjel-
lige språk, 1. søndag: litauisk, 
2. søndag: vietnamesisk, 3. 
søndag: spansk, 4. søndag: 
tamil.
Kl 15.00 Messe på polsk.
Kl 16.15 Messe på fransk (2. 
søndag i måneden).
Kl 18.00 Messe på engelsk.
Kl 19.30 Messe på polsk.
Kl 13.00 Ingen messe kl 13 i 
sommer-ferien.  
Mandag  
Kl 11.00 Messe m/kirkekaffe. 
Kl 18.00 Tilbedelse på tamil. (Rosenkrans 
i oktober og mai. Korsvei i fastetiden.)
Kl 19.00 Messe på tamil 
Tirsdag  
Kl 18.00 Rosenkransbønn og tilbedelse. 
(Unntatt juli og august) 
Kl 19.00 Norsk messe med Åpen Kirke-
kaffe i Birgittakjelleren de fleste tirsdager 
Onsdag  
Kl 18.00 Tilbedelse på vietnamesisk (Ro-
senkrans i oktober og mai. Korsvei i faste-
tiden) 
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 må-
neden: polsk). 
Ca. kl 19.40 Sakramentsandakt. (Unntatt 
juli og august).  Anledning til skrifte.
1. fredag i måneden er messen og tilbedel-
sen på polsk. Det er anledning til skrifte-
mål fra kl18.00. 
lørdag  
Kl 18.00 Messe på latin (søndagens messe). 

3. lørdag i måneden filippinsk messe kl 18. 
Messer for førstekommunionsbarna kl 
14.30 og for konfirmantene kl 12.00 
kunngjøres i katekeseplanen. 
2. lørdag i måneden vietnamesisk messe kl 
15.00 
Messeplanen legges hver måned ut på menig-
hetens hjemmeside: http://bergen.katolsk.no/
kalender.htm

rosenkransbønn 
i oktober og mai på fredager kl 18.30, 
dessuten på tirsda ger 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. 

Skriftemål 
Det er anledning til skriftemål i kirken 
hver fredag under sakramentstilbedelsen 
(ca. kl 19.40-20.20), lørdag fra ca. en halv 
time før aftenmessen, og søndag ca. kl 
10.00-10.45 (ta kontakt i sakristiet) og en 
halv time før engelsk messe. Presten er i 
skriftestolen i kirken eller i sakristiet. 
Skriftesamtaler er mulig etter avtale, på 
prestens kontor. 

MariaS MiNDE
Nylandsveien 31, 5038 Bergen. Messeti-
der: Lørdag, søndag, mandag: kl 10.00. 
Tirsdag- fredag: kl 09.00. 

ST. OlaV SENTEr 
Finne, 5700 Voss. Messe søndag kl 11.00.

SOGN OG FjOrDaNE
Det feires messe 
i Førde -på norsk og polsk,
i Loen på norsk- polsk-russisk-slovakisk, 

i Florø på norsk- polsk, tamilsk, 
i Nordfjordeid på tamilsk, 
i Vangsnes/Vik -på polsk, 
i Sogndal på engelsk-norsk, 
i Leirvik på polsk 
og i Øvre Årdal på polsk.
Messelister for Sogn og Fjordane legges ut 
på Internett: www.forde.bergenpol.com. 
Den faste presten, P. Dariusz Buras, er å 
treffe på tlf 474 69 946 eller 
e-post dariusz.buras@katolsk.no.                  
Adresse: Hafstadvegen 29, 6800 Førde. 
Messene i Førde finner sted i Bedehuset, 
Prestebøen 21, 6800 Førde. 

Msza święte sprawowane są:
Førde -w języku polskim i norweskim, 
Loen -w języku norweskim, polskim, 
słowackim, rosyjskim
Florø -w języku tamilskim, polskim, 
norweskim
Nordfjordeid -w jezyku tamilskim
Vangsnes/Vik -w języku polskim
Sogndal - w języku angielskim i nor-
weskim
Leirvik -w języku polskim
Øvre Årdal - w języku polskim.
Lista Mszy świętych w Sogn og Fjordane 
umieszczona jest w internecie - www.
forde.bergenpol.com 
Kontakt z duszpasterzem ks. Dariuszem 
Burasem: telefon +47 474 69 946, 
e-mail dariusz.buras@katolsk.no
adres: Hafstadvegen 29, 6800 Førde
Msze święte w Førde odbywają się w 
domu modlitwy (Bedehus) przy ulicy 
Prestebøen 21, 6800 Førde.

NaSjONalE GruPPEr
afrikansk kirkegruppe. Pascal Doudou 
Koria, 998 76 379, 55 28 09 72, 
doudou_pascal@hotmail.com
Filippinsk kirkegruppe. Virginia Capati, 
53 50 06 51, 971 61 309, 
virginia.capati@yahoo.com
latinamerikansk kirkegruppe. Rosa 
Quijada, 55 32 66 46, 964 69 071. Saul 
Garces, 939 12 552, 55 09 43 59.

Polsk kirkegruppe. Sylwia Sienkiewicz, 
sylviabergen@hotmail.com
Tamilsk kirkegruppe. Edward Anthoni-
pillai, 55 16 82 51, 986 80 672. 
edwardantho@hotmail.com
Vietnamesisk kirkegruppe. Nguyen Viet 
Ha, 958 57 452
litauisk kirkegruppe. Sandra Heggernes,  
402 85 826. sandravada@gmail.com
Norsk gruppe. Anne-Britt Høibye, 
404 62 774, 55 300 309

aNDrE GruPPEr
legfransiskanerne. Guro Mette Bagge, 
55 95 03 27,  995 71 355.
karmelgruppen. Gro Inger Rasmussen, 
976 56 923. Birgith E. Kalve, 926 10 471.
St. Paul pensjonistgruppe. Gerd Albrekt-
sen, 55 18 68 05. Edith H. Haugsøen, 
55 34 08 19.
Caritas St. Paul. Kenneth Brophy, 
971 52 161. Øystein Bildt, 465 08 325. 
Anneline Mellin-Olsen, 479 01 712. Kari 
Berle Nilsen, 993 70 202. 
Mødre i bønn. Anne Samuelsen, 
481 56 117.

GruPPEr FOr BarN OG uNGE
Bergen katolske studentgruppe/unge 
voksne katolikker. Sven Billington, 
414 18 502, Sven.Billington@gmail.com
Norges unge katolikker (Nuk). Akers-
veien 16 a, 0177 Oslo, 23 21 95 40.
St. Stefanus ministrantlag. Thuc Tuan 
Hoang, 450 53 888.

Litauiske messer i St. Paul
Fra i høst er det kommet en litauisk prest 
til Oslo, pater Valdemaras Lisovskis, som 
mange vil kjenne fra tidligere møter i Ber-
gen. Han vil fra nå av komme den første 
søndagen i hver måned for å feire litauisk 
messe i St. Paul kirke kl. 13.00. Som dere 
kan se av juleprogrammet, vil det også bli 
messe på litauisk 2. juledag, onsdag dem 
26.12. kl. 17.00.



26 St. Paul Menighetsblad Oktober 2012

ST. Paul MENiGHET
Nygårdsgaten 3
5015 Bergen
kontonr: 3624.07.60031
http://bergen.katolsk.no

Sognekontoret 
Menighetssekretæren 
Tlf. 55 21 59 50 
may.bullwingaard@yahoo.no 
Mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag kl 10.00 -15.00, 
onsdag kl 14.00-1800
Sogneprest Dom Alois 
Arnstein Brodersen Can 
Reg. Mobil 482 77 282           
alois.brodersen@katolsk.no 
kapellan P. Edmund 
Reginald Saveripillai 
O.M.I.  Tlf. 55 21 59 68            
Mobil 467 75 340
kapellan Dom Lukas Lorf-
Wollesen Can. Reg. 
Mobil 976 05 327      
Lukas.Lorf-Wollesen@
katolsk.no 
kapellan P. Lukasz Gruchala 
Tlf. 55 21 59 57   
Mobil 990 98 456  
Lukasz.Gruchala@katolsk.no
kapellan P. Tien Dang 
Tlf. 55 21 59 65
kapellan Dom Benedict 
Michael Maria Riede
Mobil 488 68 243
kapellan Dariusz Buras 
Hafstadvegen 29, 6800 Førde 
Tlf. 47 46 99 46, dariusz.
buras@katolsk.no
Pater Aage Hauken O. P.  
Finnesvegen 57, 5700 Voss 
Tlf.: 56 51 19 64 
Mobil 928 82 029
Diakon Gunnar Wicklund-
Hansen Tlf. 55 21 59 55 
Priv. 55 96 13 24

Diakon Henrik von Achen 
Tlf. kontor 55 58 31 20 
Priv. 55 16 27 38
kateket Erik Andvik 
Tlf. 55 21 59 56
kateket ragnhild aadland 
Høen fra januar 2013  
kantor Amund Dahlen 
Mobil 922 37 635 
Sakristan  Vu Thi Lac 
Tlf. 55 16 67 56
Vaktmester Paul Nguyen 
Tlf. 55 21 59 52 
Mobil 909 82 092
Fransiskus Xaverius-
søstrene, Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60
Søstrene av det Hellige 
kors, Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60
Missionaries of Charity 
Tlf. 55 21 59 70
St. Paul skole 
Tlf. 55 21 59 00

Menighetsrådet 
Ewa Bivand, leder
Eugene Sebastian, nestleder
Willem von Erpecom, referent
Øyvind Andersen 
Virginia Capati
Anne Kirsten Eek-Larsen 
Nguyễn Viết Hà, 
Mariusz Zborowski 
Rosa Quijada
Vararepresentanter: 
Nguyễn Quốc Khánh,  
Stanisław Kulczyk
Saúl Garcez 
Fra Sogn og Fjordane: 
Marcin Fojcik 
Justin Bigwi, Jakub Frey 
Dorota Mielnik; 
Fra Voss: 
Marisa Taylor, Pål Augland 
Theresa Robberstad
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Orgelklubben 
Ferdinand på tur 
til Wien og 
Klosterneuburg
Orgelklubben Ferdinand, med kantor 
Amund Dahlen i spissen, var 8.-11. ok-
tober på tur til Wien og Klosterneuburg. 
Høydepunktene på turen var to konserter 
de tolv orgelspillende deltakerne holdt, 
i henholdsvis Peterskirche i sentrum av 
Wien og i klosterkirken i Stift Klosterneu-
burg. 

Turen var svært godt tilrettelagt i samar-
beid med representanter fra klosteret, ikke 
minst vår egen dom Benedict, som var 
sammen med oss alle dagene. Han guidet 
oss på kryss og tvers i klosteret under vårt 
besøk der, fra keiserens marmorsal og helt 
ned til skattkammeret og den sagnomsuste 
vinkjelleren. En spennende vandring for 
store og små. 

Esbjørn Kvaale Solberg i dyp konsentrasjon 
på orgelkrakken i Peterskirche i sentrum av 
Wien, en av byens vakreste barokk-kirker. 
Amund Dahlen og Mariko Takei Myksvoll, 
orgelkubbens instruktører, styrer registrene.

Frem for å motta applaus fra en fullsatt Pe-
terskirche i sentrum av Wien!

Siste dagen fikk barna også prøve seg på et 
av de kraftige orglene i selveste St. Stefans-
domen, med 5000 orgelpiper!



Ved flytting, husk å melde adresseforandring! Ettersendes ikke ved ved varig ad-
resseforandring, men returneres til avsender med opplysning om den nye adressen.

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

Flere fra vår menighet deltok i valfarten til Selja og messen i 
kirkeruinene søndag 8. juli med dom Alois som celebrant.


