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Forsidebilde:
Kirken er
nymalt og
framstår nå
med rene
hvite og gule
vegger.

JESUS KALLER OSS TIL Å BRY OSS
AV SOKNEPRESTEN

Kjære menighet!
Diakon Wicklund-Hansen
foran PCen
han daglig
arbeider på.

WICKLUND-HANSEN FYLLER 80
Den 7. desember fyller vår senior-diakon, Gunnar Wicklund-Hansen 80 år. Vi gleder oss
fremdeles over hans trofaste innsats for menighetens medlemsregister, i katekesen og ved
barnedåp og prekener.
AV DOM ALOIS

Han ble født i Harstad den 7. desember 1933.
Han konverterte til Den Katolske Kirke i Tønsberg
i 1953. Til Bergen kom han i 1956 for å studere
ved Norges Handelshøyskole. Etter studiene har
han arbeidet som førsteamanuensis i økonomisk
geografi på NHH frem til sin pensjonering i 1997.
Gunnar ble utnevnt til kirkelig assistent i St.
Paul Menighet i 1986. Deretter tok han diakonutdanning i bispedømmet og ble viet til diakon
i Bergen den 17. februar 1991 av biskop Gerhard
Schwenzer.
Som diakon har Gunnar forkynt Evangeliet
og preket; han har feiret dåp og bryllup og holdt
begravelser. Han har gitt forberedende katekese
til mange konvertitter, dåpsforeldre og brudepar.
Fra 1997 til 1999 var han også leder for Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme. Igjennom
mange år har han også oversatt utallige bøker om
troen og Kirken for St. Olavs Forlag og slik vært
med å gjøre et stort utvalg av katolsk litteratur
tilgjengelig for et større norsk publikum.
Fra årtusenskiftet har Gunnar hatt hovedansvaret for menighetens medlemsregister. Dette
er et særdeles viktig arbeid, som ikke bare består
i å føre inn og ut av registret, men det aller viktigste er å finne nytilflyttede katolikker og få dem
registrert. Dette gjør det mulig for menigheten
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å komme i kontakt med nye medlemmer for å
invitere dem til å delta i messer og menighetsaktiviteter og ikke minst, å kalle inn barn og unge
til katekese. Det betyr også mye økonomisk for
menigheten å få registrert de nye medlemmene.
Her har Gunnar gjort en utrettelig innsats. Med
sin pc som hovedhjelpemiddel og med stor tålmodighet har han funnet og registrert tusener nye
medlemmer. Hadde vi skullet ansette en person
for å gjøre denne jobben, hadde det sikkert utgjort minst 1/3 stilling.
Det er ikke så mange i vår menighet som kan
huske St. Paul Menighet uten diakon Gunnar.
Før 1991 var det ikke en gang 3000 katolikker
i Bergen. Siden den gang har menigheten, ikke
minst ved Gunnars hjelp, vokst til snart 15 tusen
katolikker.
St. Paul Menighet og jeg, som sogneprest,
gleder oss fremdeles over hans trofaste innsats
ved pc-en, i katekesen, ved barnedåp og prekener
og håper at helsen holder slik at tjenesten kan
fortsette.
På vegne av menigheten og meg selv vil jeg
takke hjertelig for en stor og trofast innsats som
diakon – som tjener – for Kristus i St. Paul menighet gjennom 22 år og ønske Guds velsignelse
og alt godt for fremtiden. Pax & Bonum.
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tus ut sine «ve-rop» over de rike og selvtilfredse
i Israel, de som ikke brydde seg om de fattige og
heller ikke om sitt lands fremtid. Det gikk fryktelig galt. Landet ble erobret av Assur og folket
ført bort til fremmede egner. I lignelsen om Den
rike mann og Lasarus, går det også den rike ille,
han som ikke en gang enset den fattige på hans
dørstokk.
Jesus Kristus kaller oss bort fra selvtilfredshet
og det å være seg selv nok. Det er Kirkens oppdrag – og dermed vårt oppdrag – å se verdens
og den enkeltes nød – og hjelpe. På samme måte
som vi har et ansvar for alle fattige, har vi også et
ansvar for vårt samfunn og dets utvikling – for
å motvirke og helst stoppe alt som har en skadelig innvirkning på det. Vi har et ansvar for å
peke ut for folk hva som er rett i Guds øyne, hva
som er Hans vilje og hva som er imot den. Vi
kan ikke tillate at samfunnet går i oppløsning på
umoralens vei – om det er ved å ødelegge ekteskapets institusjon gjennom lovgivningen eller
grenseløs promiskuitet, eller ved å fjerne uønsket
eller såkalt «mindreverdig liv» eller eutanasi,
eller det skjer ved utnyttelse av innvandrere eller
hjelpeløse. Det motvirker vi når vi bryr oss om
de fremmede og dem som trenger vår hjelp. Det
gjør vi når vi kjemper mot alle forsøk på å angripe
menneskets verdighet.
Vi har en Caritasgruppe i menigheten som
driver med mange aktiviteter og som har kjempet
frem opprettelsen av et Caritas Infosenter som
skal hjelpe innvandrere. Det er gode tiltak som er
avhengig av vår støtte, både av våre gaver, men
også av vår forbønn og vår velvilje og vår vilje til å
stille opp når det trengs. Caritas er ikke bare et anliggende
for noen få; det er vårt alles
ansvar hvis vi vil være kristne.

Som sogneprest faller det ofte i mitt lodd å
snakke om penger, - penger til kirkemaling eller
til å reparere kirketaket og mere. La meg denne
gangen snakke om penger under en litt annen
synsvinkel. Nettopp har vi feiret Caritas-søndag
i vårt bispedømme og i uken etter det kunne vi
være med på åpningen av Caritas’ informasjonssenter her i Bergen, som skal hjelpe innvandrere
og jobbsøkende.
Fra Kirkens begynnelse har det kirkelige
liv vært tuftet på tre grunnpillarer: Martyria
– forkynnelsen/vitnesbyrdet; Liturgia – gudstjenesten og Diakonia eller Caritas: de gode
gjerninger, det å tjene Kristus i de fattige og
nødlidende.
Nettopp Caritas er med å gjøre kristen livsstil
attraktiv for andre. Det er en kristen grunnholdning å hjelpe der det er nød. Vi gjør det, ikke
bare fordi det er en god ting å gjøre, - det er det!
Vi gjør det heller ikke for å kvitte oss med vårt
overskudd. Det er jo vanligvis ikke de rike som
gir penger til de fattige. Det er heller de fattige,
som gir av det lille de har og som de selv kunne ha
hatt god bruk for, for å hjelpe andre som er i nød.
Heller ikke er det fordi vi er humanister som respekterer andres verdighet som mennesker, - det
gjør vi jo også og det er fint og godt, men vi er mer
enn bare humanister.
Når vi hjelper andre mennesker – og alle mennesker – så er det fordi de alle er mennesker,
skapt i Guds bilde og fordi Jesus lider med dem
og solidariserer seg med dem. «Det dere gjorde
mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere
mot meg.» (Matt 25, 40) Det hører med til det å
være en kristen at vi er oppmerksomme på andres nød og at vi hjelper. Vi hjelper fordi vi følger
Jesus og Han kaller oss til å bry oss – bry oss om
den som lider nød – og bry oss om det samfunn vi
lever i og dets utvikling.
Profeten Amos ropte i det 8. århundre før Kris-

DOM ALOIS
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NOEN TANKER ETTER SOMMEREN
I BERGEN
AV LEDER FOR MENIGHETSRÅDET EWA BIVAND

Årets sommerferie ble i vår menighet preget
av malingen av kirken vår. Fra Olsok til første
søndag i september feiret vi høymessen i Johanneskirken, ekstra søndagsmesser på Marias
Minde og hverdagsmesser på Florida. Alle var
glade for å komme tilbake til en nymalt St.Paul
kirke, til vårt hjem.

hadde tid til å spise sjokolade og kake, drikke te
og cola og prate sammen. I september arbeidet
alle på spreng. Vi måtte bare være ferdig til lørdag
ettermiddag – første messe tilbake i St.Paul. Og
slik ble det. Takket være Gud og våre ivrige menighetsmedlemmer som ikke svikter når kirken
trenger bidrag og aktiv støtte.

Det er likevel verdt å merke seg at vi hadde
det ganske godt også på de andre messestedene.
Vi ble mottatt med gjestefrihet i Johanneskirken.
Prestene våre, sakristaner, ministranter, organisten, koret og kirkevakter gjorde alt for at liturgien kunne feires ”som vanlig”, med litt ekstra
innsats og evangelisering mot alle de utenlandske
turistene som kom gjennom. Flere katolikker fant
veien til Franciskus-Xaverius søstrenes kloster i
Nylandsveien og ble begeistret for kirkerommet,
omgivelsene, og søstrenes åpne hjerter og glede.
La oss håpe at mange vil fortsette å besøke Marias
Minde både på søndager og hverdager, selv om
hovedkirken nå er malt. Hverdagsmessene på
Florida var på mange måter spesielle. Det var akkurat plass til de som kom og det var et fellesskap,
kommunio, som opplevdes enda sterkere enn i
St.Pauls større rom.

Så kan vi samles igjen til høymesse og andre
messer og gudstjenester i St.Paul og be sammen
på norsk, på latin og på alle de andre språkene
vi bruker i hverdagen. Vi – katolikker i Norge
og i Bergen. Men det er nettopp slike dugnadsstunder, når vi jobber sammen og viser hvor
viktig denne kirken er for oss, som viser vår
katolisitet best, og som gir en stor glede. Da blir
alle de andre bekymringene
mindre – vi vet at vi står sammen og ser med håp på fremtidige utfordringer.
Takk til alle som bidro denne
sommeren! Og la oss ta være
på kirken vår!

Begynnelsen og slutten på malerarbeidet i
St.Paul kirke var en opplevelse! På kort varsel
stilte mange til dugnad og jobbet med iver. Vaktmester Paul holdt kommando, med menighetsrådsmed-lemmene og sakristanene Eugene og
Ha som nestkommanderende. I kirkerommet
kunne man høre vietnamesisk, polsk, tamil, eritreisk, filippinsk, spansk, engelsk og mange flere
språk i tillegg til norsk i forskjellige varianter!
Benkene ble tatt ut og senere satt inn, det samme
med Korsveien – ikke helt enkelt å ta den ned
fra en stige! Fint å ha mange gode fagmenn i menigheten. Dugnaden i juli var litt roligere og vi
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KIRKEMALINGEN
Som alle kan se, er kirken nå ferdig malt og
vi har igjen et lyst og innbydende kirkerom
for våre gudstjenester. Hele arbeidet er
utført innenfor avtalt tid og til avtalt pris.
Arbeidene har kostet kr. 468.750,-. Til nå
har vi samlet inn kr. 299.765,-. Det mangler
altså fortsatt kr. 163.500 til full dekning.
Vi vil derfor fortsette med innsamling den
tredje søndag i hver måned for å dekke restbeløpet.
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EVANGELISERINGSUKE I ST. PAUL
”TA IMOT - GI VIDERE”
Evangeliseringsuke i St. Paul menighet 14.- 17. november 2013
Ved p. Arne Marco Kirsebom SS.CC og sr. Anne Bente Hadland OP
PROGRAM
(sjekk på menighetens webside for evt. endringer)
Torsdag 14. november
Kl 18.00 Messe med påkalling av Den hellige ånd
Kl 18.45 "Jesus er Herre - våre fedre og mødre i troen”
Ca kl 21.00 Kompletorium
Fredag 15. november
Kl 17.30: "Hvem sier dere at jeg er?
- tro og identitet - skapt i Guds bilde - innlemmet i Kristus”
Kl 19.00 Messe m/sakramenttilbedelse, anledning til skriftemål
Ca kl 21.00 Kompletorium
Lørdag 16. november
Kl 13.30 "Tror du dette? - min tro og Kirkens tro”
Ca kl 15.00 Kaffepause med enkel servering
Kl 16.00 "Be med Bibelen" - lectio divina
Kl 17.00 Stille bønn og anledning til skriftemål
Kl 18.00 Messe med fornyelse av dåpsløfter
Søndag 17. november
Kl 11.00 Avslutning m/høymesse
Deltakelse i Evangeliseringsuken åpner muligheten for å få avlat.
Enkelte sesjoner blir også gitt parallelt av menighetens prester på flere språk.
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JULEMESSER I ST. PAUL MENIGHET
Tirsdag, 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

AV P. TIEN

Vær klar til å lukke opp så snart Herren kommer
og banker på (jmf Luk 12.36 ).

ned og erfare dydene i mitt liv; ikke bare det jeg
erfarer gjennom mine overfladiske sanser, men
virkelig å gå ned i dette mystiske dypet av mitt
liv. Det er her jeg kommer inn i og kan erfare
Treenighetens liv. Her i dypet, kommer jeg i
berøring med den opprinnelige Kilde hvori min
eksistens er skapt. For mange ganger glemmer jeg
helt denne min velsignede opprinnelse; derfor vet
jeg ikke hvor jeg kommer fra, hvorfor jeg lever her
på jorden, og hvor jeg skal. Å være forutseende
er å skjønne at min lengsel betyr at jeg skal åpne
meg selv for Herren, og anerkjenne at jeg kommer fra Guds Kjærlighet. Da begynner hver fiber
i mitt hjerte å ta del i en stadig voksende frelse.
Jo mer jeg åpner meg for Herren, jo mer vil mine
forventninger bli innfridd, inntil Treenighetens liv
strømmer inn i meg.

Å vente på Herren som kommer, er å holde seg
våken i den tiden vi lever i.

Onsdag, 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, 1/1 2014
Nyttårsdag/ Maria, Guds mor
09.00 Vietnamesisk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe 		

Torsdag, 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

Søndag, 5/1 2014
Epifani/Hellig tre kongers dag
09.00 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

Fredag, 27/12, St. Johannes Evangelist
09.00 Messe på Marias Minde
19.00 Messe
Lørdag, 28.12, Den Hellige Families Fest
10.00 Messe på Marias Minde
18.00 Filippinsk messe
Søndag, 29.12, Den Hellige Families Fest
09.00 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

VOSS, St. Olavs Senter
Onsdag, 25/12 2012 1. Juledag
11.00 Høymesse
Søndag 29/12 2012 Hl. Familie
11.00 Høymesse
Onsdag, 1/1 2013 Nyttårsdag
11.00 Høymesse
Søndag, 5/1 2013 Epifani
11.00 Høymesse

Tirsdag, 31/12, Nyttårsaften
10.00 Messe på Marias Minde
18.00 Tamilsk takkemesse for det gamle år og
tilbedelse
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Å HOLDE SEG VÅKEN I VENTETIDEN

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står
noe annet.
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Å være våken er å være forutseende. Da dyrker
vi forventningen; forventningen om at Guds løfte
- at min tro over tid får arbeide i dypet av mine
liv, sjel og kropp, så jeg kan se andre menneskers
verd, leve riktig og dø riktig. Min tid her i livet
dreier seg ikke bare om å strekke meg utover til
livet, men også å leve sannferdig og fullstendig
tilstedeværende i min livsrytme; uten å miste meg
selv i skjødesløshet eller en labyrint av blindspor.
Styrket av troen blir det kristne livet en reise, som
peker fremover mot Herren inntil Han åpenbarer
seg i sin stråleglans.

Å holde seg våken i ventetiden krever et fattig
hjerte som er åpent for Herrens overraskelser.
Det krever å ”stå fullt påkledd og med lampene
tent” (Luk 12.35) for å kunne gå Herren i møte.
Det krever også en indre stillhet slik at jeg kan
høre Guds Ord og hans fottrinn i nattens mørke.
Jeg har lysende forbilder: Jomfru Maria, fattig
men nådefylt, den hellige Josef, han som i stillhet
hørte Herrens budskap, de fattige gjeterne som
våket i natten. Alle er de bærere av disse nødvendige dydene som gjør oss i stand til å gå av sted
og finne vår Frelser som kommer fra evigheten og
ned til oss på jorden.

Å være forutseende i ventetiden, er å holde
de fysiske sanser og ånden våken i forhold til det
som er rundt meg slik at jeg kan passe på det jeg
holder for å være mest dyrebart, å opprettholde
verdiene som jeg har lært å sette pris på, utvikle
de talenter som var betrodd meg. Da holder jeg
øynene åpne for at de skal kunne se slik som
Herren ser; og lar ørene mine høre som Herren
hører. Da holder jeg alltid mine følelser, vilje og
intelligens åpne for Den Hellige Ånd. Jeg venter
på Herren, men i virkelighet er det han som venter på meg, han som går ved min side, men som
jeg ikke har gjenkjent. Han som banker på min
sjels dør, fordi han ønsker gå inn dit med meg
og ledsage meg på denne verdens reise. Bare en
fullstendig rolig og frigjort sjel, renset for, og befridd for alle jordiske lyder, kan gjenkjenne Ham.
Hvis han får være en del av mitt liv, blir jeg aldri
fortapt, selv midt i livets mange prøvelser. Som
alle andre er jeg bundet av tiden, men jeg har et
gledesfylt og håpefull hjerte rettet mot det mål
som skal komme meg i møte.

Å holde seg våken, er å oppdage at ventetiden
skal komme til en ende. På den dagen, skal ventetiden ugjenkallelig besegles og håpet om den
evige kommunionen med
Herren skal åpnes for den
tro og kloke forvalter.

Å være forutseende i ventetiden er å synke
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1000-KRONERULLING FOR Å DEKKE MALINGEN AV KIRKEN

Vi har gitt kr 1000 til maling av kirken, og utfordrer familier/husstander i vår menighet til å
gjøre det samme. Hvis 100 husstander gir 1000 kroner hver, får vi inn kr 100.000, og da er vi
snart i mål med de resterende kr 163.500.
KARL EIDESUND, BRIT HAVER, ERIK HOLTH, SVEIN LARSEN, KARI BERLE NILSEN

Sett inn pengene på kto 3624 07 60031 merket 'kirkemaling', eller bruk vedlagte giro.

St. Pauls menighets regnskap 2012 og 2011
Inntekter
Kommunale tilskudd
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
Refusjon barnehage, Parkveien, forvaltn.styret
Abdre inntekter
Sum tilskudd, inntekter og gaver

2 012

2 011

3 160 715
1 293 451
582 144
56 263
194 395
122 783
34 867
106 660
596 781
26 980
6 175 039

2 859 471
1 036 924
528 461
67 433
124 546
94 246
33 453
101 710
733 754
5 579 998

Kostnader
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

2 060 677
315 306
281 182
1 639 102
398 739
622 558
260 621
165 097
442 560

2 359 891
278 084
534 271
575 379
352 275
728 466
260 727
190 628
322 550

Sum kostnader

6 185 842

5 602 271

Finansinntekter/kostnader
Bankrenter, gebyrer

19 358

18 531

Årets resultat - 0verskudd

8 555

(3 742)

Disponert:
Underskudd dekket v/overførsel til/fra egenkapital

(8 555)

3 742

Sum disponert

(8 555)

3 742
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INNTEKTENE ØKER
KOMMENTAR TIL REGNSKAPET AV DOM ALOIS

Vi ser at inntektene øker jevnt og trutt. Det
skyldes i første omgang at vi blir flere. I dette året
har menigheten vokst med nesten 1.500 medlemmer. St. Paul Menighet har per i dag 14.721
registrerte medlemmer; innen nyttår vil vi ha passert 15.000. Dette gjenspeiler seg i kollekten som
jevnlig øker. Det frivillige kirkebidrag vokser også
igjen. Det er en gledelig utvikling. Den største
inntektsøkningen kommer fra det kommunale
tilskuddet, som egentlig representerer den kirkeskatt som våre medlemmer betaler og som blir
refundert fra kommunen. Det utgjør per medlem
like mye som kommunen betaler per medlem til
Den norske kirke. Derfor er det veldig viktig for
økonomien at katolikker registrerer seg i menigheten. Vi beholder bare litt over 200 kroner
(mindre enn halvparten) av det kommunale tilskuddet, resten går til bispedømmet, men til gjengjeld betaler bispedømmet prestenes lønninger,
og med 7, snart 8 prester, får vi mer igjen enn vi
betaler. Men så jobber våre prester ikke bare i vår
egen menighet; vi må dele noen av dem med nabomenighetene i sør og med Trondheim Stift.

permisjon og bare delvis ble erstattet av vikarer.
Ellers betyr økt medlemstall mer aktivitet og økte
kostnader. Vi må kjøre mer bil, vi ringer mer, mer
datatrafikk, flere telefoner, pc-er. I fjor måtte vi
ikke kjøpe noen ny bil, men det kan vel komme til
neste år. Vedrørende vedlikehold av kirken, er det
tatt høyde for utgifter til maling og til et planlagt,
ennå ikke kalkulert, men såre nødvendig ventilasjonsanlegg. På utgiftssiden ser vi også at en mild
vinter har gitt lavere fyringsutgifter. Menighetsbladet koster mindre enn før. Det er fordi vi har
funnet et billigere trykkeri og bare har to utgaver i
året. Men vi sender det ut til stadig flere og derfor
stiger forsendelseskostnadene stadig.
Til slutt ser vi at fjoråret gikk ut nesten i balanse. Men vi står foran atskillige kostnadskrevende oppgaver. For vi skal nå begynne å pusse
opp og innrede to leiligheter for prester ute på
Marias Minde (Bestemors Minde). Og så må det
komme et ventilasjonsanlegg i St. Paul Kirke for
å rense luften – og ikke minst for å få frisk luft
inn i kirkerommet etter de store messene. Med
forenede krefter skal vi klare også dette året med
et rimelig økonomisk resultat.

På utgiftssiden er lønnsutgiftene noe lavere
enn året før. Det skyldes delvis at kateketen var i

Velkommen til Solstrands Begravelsesbyrå

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Døgnvakt

55 55 16 16
Hermann Foss gate 11, 5007 Bergen		
Telefon: 55 55 16 16			
Telefaks: 55 31 48 27			

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.
Avd. Laksevåg:
Damsgårdsveien 210
Telefon: 55 34 35 90
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NYE PRESTER I ST. PAUL

at P. Marek Zur kan komme
til Norge for å arbeide som
prest i Sogn og Fjordane. P.
Zur har tidligere vært prest i
Midt-Norge, både i Molde og i
Trondheim.
Marek Zur, ble født 25. november 1968 i Hrubieszow, Polen.
Presteviet 29. mai 1993 i Zamosc. Han har gjort
tjeneste i Midt-Norge 2007 til 2010. Fra september 2010 har han vært spiritual for presteseminaret i Lublin.
Nå har han sagt seg villig til å komme til Sogn og
Fjordane. Han snakker allerede brukbart norsk.
Vi vet ikke helt sikkert når han kan komme til
Førde men forventer at det kan skje i løpet av
en måneds tid. Han ønskes hjertelig velkommen
både av de troende i Sogn og Fjordane og av prestekollegene.

Piotr Jan Gąsior ble f'ødt
13. juni 1979 i Dębica i Polen.
Han kommer fra Tarnów sør
i Polen, hvor han studerte i
presteseminaret og ble presteviet 21. mai 2005. Han har
vært kapellan i Tylmanowa
2005–2008 og i Szczucin
2008–2013. Han kom til Norge 1. september
i år. Han skal være i Bergen som kapellan i St.
Paul menighet med særlig oppgave å ta seg av
polske katolikker. Men han lærer allerede norsk
og snakker også litt engelsk. I første rekke skal
han hjelpe p. Lukasz med den polske sjelesorgen
i Bergen, men han reiser allerede en del i Sogn
og Fjordane, så det mangler ikke på arbeidsoppgaver. Hjertelig velkommen og lykke til de mange
opp-gavene.

GRASROTANDEL TIL CARITAS
Gjennom Norsk Tipping kan du støtte Caritas St.
Paul sitt arbeid i Bergen, som nå er registrert i
Frivillighetsregisteret. Gå til Norsk Tipping sin
hjemmeside: www.norsk-tipping.no og søk på
"Grasrotandelen".
Der kan du søke oss opp som "Grasrotmottaker" ved å skrive Caritas og Bergen som søkeord på
søkeskjemaet. Fem prosent av av det du tipper for
går da til Caritas St. Paul, uten at du taper innsatsen eller premien din.

TRENGER LÆRERE TIL
NORSKUNDERVISNING

VAKTSKIFTE I KATEKESEN

José Johan Dumandan
ble født 1. april 1962 i Bacolod City, Negros Occ. på
Filippinene. Han ble presteviet i Manila 7. desember 1991.
Han har tatt Bachelor i education (1984) og philosophy
(1987) ved Don Bosco College
i Manila, og i teologi (1992) ved Don Bosco Center
of Studies i Parañaque. Master i filosofi 1998 ved
Università Pontificia Salesiana i Roma. Han har
undervist ved forskjellige skoler i Manila og har
de siste seks år vært sjelesørger for filippinere i
Sveits frem til 2012. Han har erfaring fra katolsk
ungdomsarbeid og innen katekese. Han behersker
tysk, italiensk, fransk og engelsk i tillegg til de
filippinske språkene tagalog, cebuano og ilonggo
og er allerede ivrig i gang med å lære norsk. P.
Johan kom til Norge 9. september 2013 og skal
være kapellan i St. Paul menighet med særlig omsorg for filippinerne i menigheten. Vi ønsker ham
hjertelig velkommen og lykke til med en viktig og
omfattende arbeidsoppgave.

Menighetens kateket, Ragnhild Aadland Høen, er
fortsatt sykemeldt.
I sommer måtte kateketvikaren Erik Andvik slutte
pga. stor arbeidsbelastning i sin hovedstilling.
Jeg vil takke Erik for en flott innsats som vikar
for kateketen. Jeg er glad for at han fortsetter
som kateket for konfirmantene men nå på frivillig
basis.
Vi har vært heldige og fått en ny kateketvikar som
skulle være godt kjent i menigheten.
Stefan Bivand har vært
ministrant i St. Paul i mange
år og medlem og leder av
ungdomslaget. De senere
årene har han bodd i Trondheim hvor han har ledet
konfirmantkatekesen i St.
Olav Menighet. Han har
studert fiolin i Bergen og Trondheim og tar nå
pedagogikk. Mens han venter på å få seg jobb innen sitt egentlige fag, har han tatt et vikariat som
kateket i vår menighet frem til sommeren 2014.
Stefan vil være å treffe på kateketkontoret, tlf. 55
21 59 56, mandag og tirsdag kl 14.00–kl 16.00, og
torsdag kl 16.00–kl 19.00 og han vil være til stede
på katekeselørdagene.

SOGN OG FJORDANE

Vi har akkurat mottatt den gode nyhet at biskopen av Zamosc i Polen har gitt sin tillatelse til
St. Paul Menighetsblad

Lone Lunemann Jørgensen er ansatt som medarbeider i Caritas nye infosenter for arbeidssøkere. I
tillegg arbeider frivillige på senteret, men flere frivillige trengs, spesielt spansktalende.
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Caritas St. Paul gir grunnleggende norskundervisning til to klasser innvandrere ukentlig. Lærerne
er frivillige. Men vi trenger nå flere norsklærere.
Ring Anneline Mellin-Olsen, mobil 479 01 712,
dersom du kan tenke deg dette givende frivillige
arbeidet.

NYTT INFOSENTER FOR
ARBEIDSINNVANDRERE
2. september var Lone Lunemann Jørgensen sin
første arbeidsdag på Caritas nye infosenter for
arbeidsinnvandrere i 3. etasje i Robin Hood Huset
i Magnus Barfots gate 22, og 30. september ble
senteret offisielt åpnet.

NYTT OM NYTT KIRKEORGEL

Arkitekten Rune Helland har laget et forslag på
hvordan Casavantorgelets fasade kan bli i St. Paul
kirke. Som dere ser vil kirkens øverste galleri bli
et orgelhus, Spillepult vil bli plassert på nederste
galleri.
Med ujevne mellomrom kommer økonomiske
bidrag. Stift Klosterneuburg vil bidra med 75.000
Euro neste år med mulige nye 50.000 påfølgende
år. Dette er vi svært takknemlige for. Alle detaljer
er nå på plass, vi mangler kr. 500.000 før vi kan
sveive det hele i gang! Hvis dette kommer inn i løpet av høsten vil orgelet stå på plass og spilleklart
siste halvdel av 2015. Gaver mottas med stor
takk til vår orgelkonto 3624 27 59537.
Følg oss på Facebook. Kodeord PIPEJEGERNE.

Lone forteller at på en drøy måned har hun og de
frivillige som jobber der hatt nær 70 besøkende
de to dagene i uken senteret er åpent. De fleste er
spanske, men polakker er det også mange av. Ca
2/3 av de besøkende er menn. Det er språkkurs
og jobbmuligheter i Norge som er mest etterspurt,
og Lone mener de allerede nå kan gi de besøkende
god 'førstehjelp' på disse områdene.
-Vi trenger flere frivillige som er spansktalende,
men også frivillige som kan andre fremmedspråk,
sier Lone. Hun kan nåes i kontortiden mandag kl
10-17 og torsdag kl 11-18 på mobil 917 66 401. De
frivillige får opplæring, og har vakter noen timer
ca hver annen uke, eller etter ønske.

AMUND DAHLEN, ORGANIST
11
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TI ÅR MED AUGUSTINERKORHERRER I ST. PAUL MENIGHET
AV EWA BIVAND

Det er 10 år siden den daværende biskop ordinarius Gerhard Schwenzer inviterte Augustinerkorherrene til å komme tilbake til Bergen etter
flere hundre års fravær. Først kom vår sogneprest
Dom Alois, så fulgte andre Korherrer fra Klosterneuburg ham til tjeneste i St. Paul menighet.
Noen var i Bergen i en kort stund for å reise videre.
Mange husker Dom Elias og hans Bible study
group – nå er han på Long Island hvor korherrene
jobber i to menigheter; eller Dom Albert, som nå
er sogneprest og generalvikar i Trondheim Stift.
Noen, som Dom Clemens eller Dom Bruno, var i
St. Paul en kortere periode, mens det er umulig å
tenke seg St.Paul menighet uten Dom Alois eller
Dom Lukas. Det kan også nevnes at det finnes
flere i Klosterneuburg som har tilnytning til vår
menighet – Dom Matthias, ”gamle pater Vinh”,
Dom Simon, eller Dom Aegidius. Vår biskop
Bernt reiste fra vår menighet til Klosterneuburg
allerede i 1991.

Augustinerkorherrer eller canon regulars (Ordo
Canonicorum Regularium Sancti Augustini)
tilhører en gammel orden og tradisjon som går
tilbake til oldkirken, som beskrevet i Apostlenes
gjerninger (2,42-46) og til den Hellige Augustins
regel. Kanniker ble vanlige i hele Europa i løpet av middelalderen og var kjente for pastoralt
arbeid. Også i Bergen var det augustinerkloster
– Jonsklosteret - etablert ca 1150. Augustinerkorherrene i Klosterneuburg feirer 900-års jubileum neste år – det var den hellige Leopold av
Babenberg som stiftet Klosterbenurg i 1114. Historien til Klosterneuburg Stift og kanon regulars
i Østerrike er knyttet tett til landets og Habsburgenes historie. Det opplevde storhetstid i middelalderen og på 1700-tallet og vanskelige dager bl.a.
etter Reformasjonen, under den tyrkiske beleiringen av Wien, under keiser Josef IIs kirkereformer
og under den tyske okkupasjonen under andre
verdenskrig.
I forbindelse med 900-års jubileet åpnes det

midt i november en utstilling i Krypten som presenterer Klosterneuburgs historie.
I løpet av de siste 10 årene med korherrer i Bergen har
menigheten forandret seg på mange måter. Medlemstallet
er tredoblet og andre aktiviteter har økt tilsvarende – antall
messesteder, særlig i Sogn og Fjordane, antall messer i St.
Paul kirke, antall troende som forbereder seg til og mottar
sakramenter. Menighetens sammensetning har blitt enda
mer mangfoldig, med stadig nye grupper som er aktive i
menigheten. Dette er både en glede og en utfordring, noe
sognepresten har fått hjelp til å møte fra andre prester og fra
legfolk i menigheten.
Menigheten gratulerer korherrene ved Dom Alois og Dom
Lukas med 10 års jubileum i Bergen og ønsker både dem og
oss selv ”many happy returns”!
Bildene, som er fra Broen nr 1 - 2004, viser innvielsen av
kloseret på Nygårdshøyden. Abbed Rernhard Backovsky
(midt i bildene) fra stift Klosterneuenburg i Østerrike sto for
den offisielle innvielsen, flankert av Dom Alois og kapellan
Clemens Suarez Galban.

MENIGHETSFESTEN
Tiden går fort og like over jul,
den 26. januar, skal vi igjen feire
vår menighetsfest, som vi i de senere årene har feiret sammen med
festen for Paulus’ omvendelse. Menighetsfesten er viktig for å bygge
menigheten dvs. for å sveise oss, så
mange og så forskjelligartede som
vi er, sammen til én menighet, til
en katolsk menighet, til en kirke
som er bygget av mange forskjellige stener, men som er én bygning, et tempel, bygget til Guds ære.
Og Paulus er meget viktig i denne
sammenheng, fordi vår menighet
ble av pave Pius IX. ved grunnleggelsen viet til apostelen Paulus,
den store misjonsapostelen, som
ved sin forkynnelse, sine misjonsreiser, sine brev og til sist ved sin
martyrdød ble det store trosvitne,
som brakte troen ut til store deler
av Asia og Europa. At vår menighet
bærer apostelens navn, gjør det
klart for oss at vi har del i hans oppdrag: Å forkynne Jesus Kristus i
vår by.
Menighetsrådet har valgt en festkomité under ledelse av Anne-Britt
Høibye. De trenger hjelp fra mange
for å organisere og gjennomføre
festen.
Jeg håper dere vil sette av tid,
søndag den 26. januar, for å delta i
feiringen av Paulus og menighetsfesten.
DOM ALOIS

Bli fast Caritas-giver!

Les mer om hvordan du kan bli fast giver på
www.caritas.no, eller kontakt oss på telefon:
23 33 43 60 eller på e-post: caritas@caritas.no

St. Paul Menighetsblad
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HØSTENS KONFIRMASJONSHELG

Fredag, 13. september var det tid for kursets første konfirmasjonshelg for det nye konfirmantkullet i
St. Paul menighet. Vi var rundt 60 personer som dro ut til Skjærgårdsheimen leirsted i en stappet buss
med deltagere, ledere og bagasje! Til tross for et forrykende regnvær, ble dette likevel ikke en hindring
for verken deltagere eller ledere med å glede seg til å tilbringe denne helgen sammen. Helgen ble fylt
med moro, leker, ute- og inneaktiviteter, rebusløp, sangøvelser, dans og ikke minst messe og katekese!
Selvom vi dessverre ikke fikk med oss en prest på denne turen, klarte vi likevel å kjenne samt nærme
oss troen gjennom morgen- og aftenbønnene. Men vi var også heldige som fikk med oss noen flinke
kokker som lagde gode, varme og mettende måltider til oss.
AV YEN NGUYEN

St. Paul Menighetsblad
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DEN GODE HYRDE KATEKESE
AV REIDUN JOFRID KLEPPESTRAND

Det er lørdag formiddag. For mange familier er
dette en hektisk tid med innkjøp på kjøpesentre
og fartsfylte aktiviteter. Men i et klasserom på St.
Paul skole er mange barn samlet, og det er det ro.
Om du kunne ha tittet inn i gangen utenfor rommet, ville du ha sett mange par små sko plassert.
Om du så kunne ha tittet helt inn i rommet, ville
du ha sett alle de små eierne av skoene. De ville
antagelig ikke ha sett deg, for de ville være så konsentrerte om arbeidet sitt, med en så forbausende
ro. Bearbeiding gjennom tegning er èn viktig del
av denne katekesen.

VELKOMMEN TIL ST. PAUL
KIRKE SØNDAG 1. DESEMBER
KL 11.00!

Er du interessert i å gjøre noe for å verne om
ufødt liv og menneskets absolutte verdighet?
Da har du flere muligheter.
Informasjon
St. Paul menighet er nå partnermenighet til
organisasjonen Menneskeverd som arbeider
både med politisk lobbyvirksomhet i forhold til
aktuelle saker om bioteknologi og menneskeverd, og med kunnskapsbasert informasjon om
livsvernsaker til offentligheten. Meld deg inn
og bli oppdatert. Hvis du melder deg inn nå,
får du 50 % avslag i pris. Send kodeord Mverd
til 2160 (200-) eller meld deg inn gjennom
Menneskeverds hjemmeside: menneskeverd.
no

Du og familien din er velkommen til barnemesse
kl 11.00 i St. Paul Kirke den 1. desember 2013, den
første søndag i advent.
Denne søndagen er alle fireåringer spesielt invitert, og vi vil gjerne gi dere en liten gave fra menigheten. Det er en barnebibel som skal være din
egen. Etter messen er det kirkekaffe i kantinen på
St. Paul skole. Der serverer vi kaker, saft og kaffe
til alle fireåringene og familiene deres.

Siden i fjor høst har 8-10 barn i alderen 3-6 år
kommet sammen regelmessig i et rom som blir
ommøblert til et atrium, et rom som er tilrettelagt for en bestemt katekese, Den gode hyrde
katekese, for barn i denne alderen. Katekesen
bygger på Maria Montessori sin pedagogikk og er
utviklet av den italienske, katolske bibelforskeren
Sofia Cavalletti. Formålet med katekesen er å
hjelpe barna til å komme nærmere Gud i sitt eget
tempo. Den gode hyrde-katekese er utviklet for
barn helt opp til 12 år. I vår menighet har vi ikke
kommet så langt ennå at vi har et fullstendig utviklet tilbud til alle aldersgrupper innenfor denne
katekesen, men fra i høst prøver vi likevel å la
flere aldersgrupper (førstekommunionsbarna og
tweens) få bli kjent med denne katekesen på de
månedlige katekeselørdagene.

I atriet får barna hjelp til å finne ro og konsentrasjon. De får velge hvilket materiell de vil jobbe
med, etter at de har fått det vist. Det kan f.eks
være å dekke et miniatyralter. Arbeidet i atriet
fokuserer på forholdet til Jesus, den gode hyrde,
som får sitt mest konkrete og intense liv i eukaristien. Erfaringene som barna gjør i atriet, åpner for
og forbereder til deltakelse i det liturgiske livet.
Katekesen innvier barnet direkte i mysteriet om
personen Kristus og hans forhold til oss gjennom
lignelsene. Lignelsen om Den gode hyrde har en
særstilling i katekesen.
Det nærmer seg slutten på den hellige timen
for denne gruppen. Noen foreldre kommer for å
hente, andre har sittet utenfor atriet hele tiden og
nytt den gode stillheten. Innenfra høres barnas
sang. Det er samling i bønnekroken mot slutten
av katekesetiden for i dag. Barna har gått i prosesjon, fint og konsentrert på linje, de har selv dekket
bønnebordet i den liturgiske fargen for denne
tiden, med blomster de selv har beskåret og satt
i vase. De bærer korset, troens mysterium, i sine
egne hender til bønnebordet der vi alle kneler
ned mens sangen og bønnen til Den gode hyrde,
får lyde i rommet - og i hjertet: ”Jeg er trygg hos
deg”.

Barna presenteres for sentrale bibelfortellinger, innhold i messen og det liturgiske livet
ved hjelp av fantastisk flott og enkelt materiell
som er spesielt laget til presentasjon for barna på
deres alder. Barna får deretter jobbe videre med
dette materiellet og på den måten selv nærme seg
troens mysterier. Mor Teresa-søstrene våre har
gjort et fantastisk flott arbeid med å lage det flotte
materiellet som hører til denne katekesen, andre
fra menigheten har også bidratt med sine kreative
evner.
St. Paul Menighetsblad

VERN OM DET UFØDTE LIV
OG MENNESKETS
VERDIGHET

Kjære deg som er fire år (eller fyller fire
dette året)!
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For å vite hvem som kommer, er det fint om dere
sender en mail eller ringer og forteller oss barnets navn og hvor mange dere er som blir med
på kirkekaffen etterpå (slik at vi har nok kaker til
alle!)
Tlf: 55 21 59 56 (mandag kl. 14-16, tirsdag kl. 1416 og torsdag kl. 14-19)
E-postadresse: katekese.bergen@gmail.com

Bønn
Vi starter også opp fra høsten av med ”Åndelig
adopsjon av det ufødte liv”, som er del av en
internasjonal bønnebevegelse for vern om
livet, med informasjon og bønner som er oversatt til mange språk. Se: http://www.youthfl.
org/. Man forplikter seg gjennom dette til å be
over ni måneder for et barn i mors liv. Det vil
bli lagt ut foldere på norsk i kirken og på menighetskontoret.
For mer informasjon, kontakt: Barbara Tønnesen E-post: barbarachirster@gmail.com

Håper vi sees!
Mange hilsener fra St. Paul menighet.

NY KORMULIGHET FOR BARN
I 1. OG 2. KLASSE

AS

Ikke alle barn har mulighet til å komme til korøving på ettermiddagstid en vanlig ukedag.
For mange passer kanskje katekeselørdagene en
gang i måneden bedre.
De som vil være med møter disse lørdagene kl.
11.00 i 2. etg på St. Paul skole, først til sangstund
sammen med førstekommunionsbarna, deretter
til egen øving for disse fram til ca kl 12.15 med
kantor Amund Dahlen. Dermed vil vi ha et katekesetilbud for alle skolebarn på disse lørdagene.
Neste lørdag er 16. november.
17
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LIVETS GANG
Dåp
Pravin Franklin
April Solberg Vogt
Leon Antonio Baez Vacas Ulvestad
Szymon Tomasz Pacholek
Adrian Suchecki
Marie Therese Garces Langhelle
Maja Rogowska
Karl Alexander Burmester
Vatne Sætre
Adrian Minh Thien Nguyen
Kacper Kuchiak
Niclas Dreierstad Ruud
Maryrose Moris Yousuf Gorgis
Rinusha Rohan
Curtis Brown
Christina Dahle
Johann Andras Modesto
Fölsche
Karolina Paprocka
Kamila Paprocka
Tam Vinh Nguyen-Trinh
Ajaji Abillo-Maku
Santiago Eriksson-Vallesona
Sophie Ngo Nguyen
Alva Rebekka Stornes
Luana Oliveira Nordland
Melina-Maria Mushengezi
Patric Kisimba Mukula
Kristoffer Christiansen Træet
Hanna Balke
Smilte Gabriele Naguleviciute
Lawrence Arsua Sætre
Silje Marta Folynska
Tochukwu Nathaniel Nwafor
Phillip Nguyen
Madelen Elvik
Kornelia Nordeide-Maubach
Mai Sissel Lillo Carrasco
Gustav Gabriel Loks
Tuva Christina Masiaga-Svarthumle
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Veronicha Ermias Giday
Mathias Hidray Zeray
Filip Bogun
Viktoria Labdiova
Jerusha Theva
Julia Ineza
Ed Biraia
Kendra Karabo
Karen Isimbi
Marcus Hubert Amonsot
Julia Ineza
Ed Birana
Solene Marie Liv Torsnes
Benjamin Lewandowski
Thi Nhien Pham
Aksel August Neergaard
James Bacho Hagerup
James Stanislas Tristan Brodie
of Brodie
Zachary Aymeric Ninian Brodie
of Brodie
Alicia Heredia
Anna Naomi Latorre Torsvik
Truong Binh Dang
Sofia Musse Jermano
Noel Gebremichael Gigi
Noah Melvær
Kamfechi Valerie Nwakwuo
Michal Mican
Daniel Nkem Davidkanu
Angelica Artamendi Gulbrandsøy
Zara Agao Anfinsen
Antoni Menartowicz
Fabian Leon Wilk
Arn-Khien Nguyen Johansen
Olav Josef Brandsdal
Teodor Kozel Skeidsvoll
Erika Strand Mamelund
Leana Norah Chu
Nikolai Lexander Moncrieff
Dyrkolbotn-Brown
Dianah Apao Fonnes

18

Marthe Luize Sobanska-Krokos
Kai Brian Elopre Larsen
Oliver Jeff Federizo
Viet i St. Paul Kirke
Anna Grazyna Hyc og Bogumil
Strzelecki
Navia Nisanth og Nisanth Sivapathasundaram
Thu Hoang Anh Nguyen og Odd
Eirik Nes
Romina Lizana og Harald Tvedt
Isabel Mary-Ann Marchong Eidesund og Morten Egeland
Thu Hue Thi Dinh og CarlChristian Grythe Hoff
Van Thuy Thi Nguyen og Øystein Francis Hervik
Balbina Andrea Diaz Solis og
Kim Holm
Døde
Norbert Kingsley Sebastiampillai
Emily Gellein Holm
Ciro Lizana
Aleksandra Dominika Alberska
Cornelius O’Sullivan
Juan Fernando Marin Diaz
Tatjana Wirbo
Raymond John Justice
Rickard Asiimwe
Ragnar Francis Nilsen
Tatt opp i kirken
Jonas Berg
Rannveig Elisabeth Wagtskjold
Angelvik
Lars Georg Nygaard

Søknadsfrist for inntak i 1. og 8. klasse
ved St. Paul skole høsten 2014:

15. november 2013
Høsten 2014 skal barn som er født i 2008
begynne i 1. klasse. Barn som er født i 2001
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.
Avgangselever ved St. Paul skole blir prioritert ved inntak ved St. Paul gymnas.
Barn som er registrert i norsk katolsk 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

KATOLSK FORUM

PILEGRIMSTUR TIL ROUEN I
OKTOBER 2014 – 1000 ÅR
ETTER HELLIGE OLAVS DÅP

Tirsdag, 12. november, kl. 19.45
“Modernismen og kristendom: motsetninger eller medspillere?”
v/Erik Tonning, forsker og leder for prosjektet
“Modernism and Christianity: Literature, History,
Archive” ved Universitetet i Bergen.

Sognepresten og menighetsrådet inviterer til pilegrimstur til Rouen, Frankrike, rundt 16.oktober
2014. Da skal man feire 1000-års jubileet for den
hellige Olavs dåp som fant sted i Rouen. Dette
jubileet skal feires av alle katolikker i Norge, ja,
alle kristne, og St. Paul menighet ønsker å delta i
det evt. felles programmet, samt planlegge en menighets pilegrimstur.
Mer informasjon og påmelding kommer i neste
nummer av menighetsbladet og på menighetens
websider til våren, men gjerne sett midten av oktober på kalenderen allerede nå!

Tirsdag, 3. desember, kl. 19.45
“Det annet Vatikankonsil: brudd eller
fortsettelse?”
v/Maria Junttila Sammut, doktorgradsstipendiat
ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo.
Møtene er på personalrommet, St. Paul skole
Inngangspenger pr. foredrag kr. 30
Styre: Thor Chr. Skavlem, Hjørdis Danbolt, Erik
Andreas Holth, Erik Andvik
Kontakt: erik.andvik@katolsk.no
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MESSER OG LITURGIER I ST. PAUL MENIGHET - GRUPPER
ST. PAUL KIRKE
Søndag
Kl 09.00 Messe på norsk.
Kl 11.00 Norsk høymesse med
kirkekaffe.
Kl 13.00 Messe på forskjellige
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
kirkekaffe i Birgittakjelleren de
fleste tirsdager

Ca. kl 19.40 Sakramentsandakt.
(Unntatt juli og august).
Anledning til skrifte.
1. fredag i måneden er messen
og tilbedelsen på polsk. Det er
anledning til skriftemål fra
kl 18.00.
Lørdag
Kl 18.00 Messe på latin (søndagens messe).
2. 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 menighetens hjemmeside: http://bergen.katolsk.no/
kalender.htm
Rosenkransbønn
i oktober og mai på fredager kl
18.30, dessuten på tirsdager kl
18.00 hele året unntatt i sommerferien.
Korsveiandakt
i fastetiden på fredager kl 18.30.

Onsdag
Kl 18.00 Tilbedelse på vietnamesisk (Rosenkrans i oktober
og mai. Korsvei i faste-tiden)
Kl 19.00 Messe på vietnamesisk

Åpen kirke
Kirken er åpen (sidedøren fra
kirketunet/skoleplassen) i skoletiden, dvs. hverdager mellom
ca. kl 08.30 - 14.00.

Torsdag
Kl 19.00 Messe på norsk

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

Fredag
Kl 10.20 Skolemesse
(unntatt skoleferien og ved skolefri)
Kl 19.00 Messe på norsk
(1. fredag i måneden: polsk).
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20

er i skriftestolen i kirken eller i
sakristiet.
Skriftesamtaler er mulig etter
avtale, på prestens kontor.
MARIAS MINDE
Nylandsveien 31, 5038 Bergen.
Messetider: 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-russiskslovakisk,
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. 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 norweskim
Leirvik -w języku polskim
Øvre Årdal - w języku polskim.

Lista Mszy świętych w Sogn og
Fjordane umieszczona jest w
internecie - www.forde.bergenpol.com
Msze święte w Førde odbywają
się w domu modlitwy (Bedehus) przy ulicy Prestebøen 21,
6800 Førde.

Tamilsk kirkegruppe
Robert Dayanandan 920 84 353
Rober@broadpark.no
Vietnamesisk kirkegruppe
Nguyen Viet Ha
958 57 452

GRUPPER

Legfransiskanerne
Marit Karaskiewicz
906 33 019

Afrikansk kirkegruppe
Pascal Doudou Koria
998 76 379, 55 28 09 72
doudou_pascal@hotmail.com

Legkarmelittene
Gro Inger Rasmussen
976 56 923
Birgith E. Kalve, 926 10 471

Eritreisk gruppe
Henok K.Tsegai, 409 56 772
ericatbergen@gmail.com,

St. Paul pensjonistgruppe.
Gerd Albrektsen, 55 18 68 05
Edith H. Haugsøen, 55 34 08 19

Filippinsk kirkegruppe
Virginia Capati
53 50 06 51, 971 61 309
virginia.capati@yahoo.com

Caritas St. Paul.
Leder Øystein Bildt, 465 08 325
Sekr. Anneline Mellin-Olsen

Litauisk kirkegruppe
Sandra Heggernes
402 85 826
sandravada@gmail.com
Edita Jakubkiene
edita.jakubkiene@gmail.com,
Norsk gruppe
Anne-Britt Høibye
404 62 774, 55 300 309
Polsk kirkegruppe
Sylwia Sienkiewicz
966 75 253
sylviabergen@hotmail.com
Spansktalende gruppe
Isabel Muñoz, 986 89 979
isabel.muñoz@hotmail.com
Margarita Cerda, 932 57 367
Margarita39n@live.no
Gerardo Arauzo, 944 22 813
garauzo@hotmail.com

Fides studentgruppe
Leder Anja Zawadzka Persvold
977 415 70, anja.zp@gmail.com
http://bergen.katolsk.no/Fides.
html.
Studentprest P. Edm. Reginald Saveripillai OMI. 46775340
edmundreggie@gmail.com
BUK Bergens Unge Katolikker 15-18 år
Yen Nguyen, 480 09 736
yenthng@gmail.com
http://bergen.katolsk.no/BUK.
html.
NUK Norges Unge Katolikker Akersveien 16 a, 0177 Oslo,
23 21 95 40
St. Stefanus ministrantlag.
Thu Nguyen
vthun_@hotmail.com,
tlf 415 09 154
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BARNE- OG UNGDOMSKATEKESE
Barne- og ungdomsprest
Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg.
Katekesekoordinator
Stefan Bivand, 55 21 59 56
katekese.bergen@gmail.com
Mandag og tirsdag kl. 14-16 og
torsdag kl. 14-19.
Kateket Anne Samuelsen
anne.samuelsen@katolsk.no
55 21 59 56. (tirsdag og torsdag
mellom kl 10-14)
Kateket: Ragnhild Aadland
Høen (sykemeldt)
Nettside
bergen.katolsk.no/program.htm
Konfirmantkatekese 9.-10.
klasse
Ansvarlige: Erik Andvik, Mirza
Hernandes, Ines Hernandes,
Eirik Sukke, Ståle Kristiansen,
Johanne Lein, Erik Andreas
Holth, Theresa Robberstad.
Teens, 7.-8. klasse
Ansvarlige: Romina Salazar
92 41 78 20.
Tweens, 4.-6. klasse
Sunniva Kristiansen, 45 61 81 07
Førstekommunionskatekese, 3. klasse
Ansvarlige: Jofrid Kleppestrand
(leder), Astrid Strand, Anne Brit
Lund, Maryannes Rajeswaran.
Den gode hyrde katekese,
3-6 år
Reidun Jofrid Kleppestrand
Tlf: 40 88 54 89
reidunjofrid@hotmail.com
Sunniva Kristiansen, 45 61 81 07
sunnivabirgitta@hotmail.com
I samarb. med Mor Teresa søstr.
St. Paul Menighetsblad

HJERTENE FYLLES MED GLEDE
AV ANNE SAMUELSEN

Denne høsten kommer St. Olav med flere bøker
som er knyttet til vår Pave Frans. Blant annet
hans første Encyclica: Lumen Fidei. Den andre er
Andrea Torniellis biogfrafi: "FRANS - paven fra
den nye verden". Mens vi venter på disse, er Br.
WiIlfrid Stinissens siste bok, ”Det nya vinet – en
bok om Andens frukter” virkelig å anbefale for
dem som leser svensk. Under finner du utdrag
og betraktninger rundt et tema som går igjen i all
denne litteraturen: den kristne gleden.

de fangne og for de blinde, at de igjen skal få se;
og for å gi de undertrykte deres frihet tilbake, og
utrope et nådeår på Herrens vegne.» (Luk 4.1819) Ja virkelig, Kirken er i et slikt nådeår, og en
fordypning i Lumen Fidei vil hjelpe oss til å søke,
be om og få del i disse troens frukter!

Og hva kjennetegner så denne kristne gleden?
Her lar jeg br. Wilfrid Stinissen svare fra ”Det nya
vinet: ”Den kristne gleden veller fram av ditt indre dyp, der du er Guds elskede
I årene med lesning av Pave
barn, der du i Den Hellige Ånd
KRISTEN GLEDE sier ”Abba!” – Elskede Far (Gal
Benedikts skrifter, slo det meg
VELLER FRAM AV 4.6) Der, på dypet er du mye
at dette vesle ordet glede til stadighet dukket opp. Kanskje ikke
DITT INDRE DYP større enn i ditt ytre. Så snart du
så helt rart, siden hele vår tro
nærmer deg Gud får du noe av
har fått betegnelsen: Det glade
hans grenseløshet. Så har også
budskap? Stor var derfor gjenkjennelsen da jeg på den kristne gleden en helt annen bredde, lengde
nytt møtte dette ordet etter et dypdykk i Lumen
og høyde, og et helt annet dyp enn den verden
Fidei. Her skriver pave Frans med referanse til St
pleier å snakke om. Den kristne gleden står ikke
Justin Martyr:: ”Maria, da hun mottok engelens
i motsetning til lidelsen, den utsletter ikke nødbudskap, unnfanget ”tro og glede”. I Jesu Mor,
vendigvis sorg og smerte. Den er så vidstrakt og
viser troens fuktbarhet seg. Når våre åndelige liv
altomfattende at den rommer og omslutter selve
bærer frukter blir vi fylt med glede, som er det
lidelsen. Den kristne gledens hjerte er så stort at
klareste tegn på vår tros storhet…” (58)
det finnes plass for smerte i det.”
Vi må stadig minne oss selv på dette, slik vår
pave Frans gjør for oss i sine prekener. Det er
den ekte dyptfølte gleden i det personlige møtet
med Jesus Kristus som vil trekke mennesker til
Kirken: ”lange masker forkynner ikke Kristus”.
For fra det samme sted som gleden veller frem,
veller også den menneskelige nestekjærligheten
frem, de nestekjærlige handlingers mot.

Bøker og prekener kan vekke, undervise og inspirere oss til å søke videre, til kilden til all glede:
Det personlige møtet med Jesus Kristus i tro;
Ord og sakramenter. Men vi må aldri glemme
at gleden videreføres og spres i verden gjennom
Kirkens levende byggesteiner; deg og meg. På de
tunge dagene og i de vonde stundene er det nettopp et smil, et håndtrykk, et vennlig blikk, en
morsom kommentar, en nestekjærlig handling
som antenner og nører min
gledesflamme. Hvor ofte kan
vi ikke erfare at et besøk i Den
Hellige Messe og den vesle
praten i etterkant, gir oss alt
dette og mer til!

Mens det er fire hender og to hjerner som har
skrevet Lumen Fidei, er det i denne Åndens frukt,
gleden, at jeg så sterkt gjenkjenner dette ene
hjertet som banker bak ordene vi leser. Gleden
som sprer seg fra dem som er forenet med Kristus. Han som sier: «Han har sendt meg med
gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for
St. Paul Menighetsblad
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ST. PAUL MENIGHET
Menighetskontoret
Nygårdsgaten 3
5015 Bergen
Kontonr: 3624.07.60031
http://bergen.katolsk.no
Menighetssekretæren
May Bull Wingaard
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.
alois.brodersen@katolsk.no
Mobil 482 77 282
Kapellan P. Edmund Reginald
Saveripillai O.M.I.
Tlf. 55 21 59 68 Mob.467 75 340
Kapellan Dom Lukas LorfWollesen Can. Reg.
Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.
no Mobil 976 05 327
Kapellan P. Lukasz Gruchala
Lukasz.Gruchala@katolsk.no
Tlf. 55 21 59 57 Mob.990 98 456
Privat 55 24 41 13
Kapellan P. Tien Dang
Tlf. 55 21 59 65
Kapellan Piotr Gaçior
Tlf. 55 21 59 57 Mob.476 69 946
Kapellan Johan Dumandan
Mobil 968 46 690

Pater Aage Hauken O. P.
Finnesvegen 57, 5700 Voss
Tlf. 56 51 19 64 Mob.928 82 029
Diakon Gunnar WicklundHansen 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
Kateketvikar Stefan Bivan
katekese.bergen@gmail.com
Mandag og tirsdag kl 14-16 og
torsdag kl 16-19 Tlf. 55 21 59 56,
Mobil 97 95 39 68
Kateketvikar Anne Samuelsen
Tirsdag og torsdag kl 10-12
Tlf. 55 21 59 56
Kateket Ragnhild Aadland
Høen sykemeldt
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 Xaveriussøstrene, Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60
Søstrene av det Hellige
Kors, Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60
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Missionaries of
Charity
Nygårdsgaten 3
Tlf. 55 21 59 70
St. Paul skole
Tlf. 55 21 59 00

Menighetsrådet
Alois Brodersen, formann
Ewa Bivand, leder 41663848
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 Førde
Marcin Fojcik
Justin Bigwi
Jakub Frey
Dorota Mielnik
Fra Voss
Marisa Taylor
Pål Augland
Representant
i Pastoralrådet
Ewa Bivand

Kontonr: 3624 07 60031
Formgivning: Redaksjonen
Trykk: Molvik Grafisk AS. Opplag: ca 8000
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Redaktør: Kari Berle Nilsen
E-post: kariberl@online.no
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Ved flytting, husk å melde adresseforandring! Ettersendes ikke
ved ved varig adresseforandring, men returneres til avsender
med opplysning om den nye adressen.

SPILTE ORGEL
I GDANSK
16 elever med følge (til sammen 48), var 8.- 11. oktober i
Gdansk på orgeltur. Barna fikk prøve orglene i Mariakatedralen, Oliwakatedralen og i konserthuset.
Vi hadde også en dag med klokkespill og shopping, og veldig mange benyttet muligheten til hårklipp! Foreldrene til
Aleksandra og Mila, Jolanta og Robert Franaszczuk hadde
gjort en glimrende innsats med kontakter og hotell.
På bildet til høyre prøver Esbjørn Solberg orgelet i Gdansk
konserthus, mens kantor Amund Dahlen lytter.
På bildet under poserer glade orgelspillere på trappen
utenfor Oliwakatedralen.

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

