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og grunnlag for sitt arbeide. Og slik er det frem-
deles, om enn i noe avsvekket form.

Slik sett henger jubileet for Olavs dåp sammen 
med Grunnlovsjubileet. Begge har de tilknytning 
til den kristne tros innførelse og oppholdelse i 
vårt land; og uten Kristendommen kunne vi ikke 
tenke oss hverken vår rettsstat, vår velferdsstat, 
Menneskerettserklæringen eller demokratiet.
Vi har mye å takke dem for, både Eidsvollsfedrene 
og Olav den Hellige. Det verk de begynte og førte 
videre har dannet grunnlaget for at vi i dag kan 
leve i et fritt land med gode velferdsordninger – 
og hvor vi har frihet til å leve og utbre vår tro.

Derfor er det viktig at vi, som katolske kristne, 
slutter opp om Olavsjubileet, om vi deltar i feir-
ingen i Rouen i oktober eller reiser til Olavs grav i 
Trondheim eller deltar i Olsokfeiringen i vår egen 
menighet. Likeså er det viktig at vi slutter opp om 
Grunnlovsfeiringen og forsvarer de kristne ver-
dier, som ennå preger Grunnloven og mye av vårt 
lovverk, slik at de fortsatt kan være den grunn vi 
bygger vårt liv på. Det er viktig at vi ber for dette 
landet som Gud har gitt oss, for dets politikere 
og lovgivere, for hele vårt samfunn, slik Herren 
lar profeten Jeremias skrive til de jødene i eksil i 
Babel: «Bygg dere hus og bo i dem; plant frukt-
trær og spis av frukten … dere skal fremme fred 
for byen som jeg har ført dere til i eksil, og be for 
den. For når den har fred, har også dere fred.» 
(Jer 295.7) 

Vi takker Gud for at han lar oss bo i et fritt og 
godt land. La oss ta ansvar 
ved vårt arbeid, våre hold-
ninger og våre bønner for at 
det må forbli slik.

Dom Alois

 i jubileenes tegn

Kjære troende!

I år feirer vi to viktige jubileer i vårt land. 
For det første er det ett tusen år siden Olav den 
Hellige, vår norske nasjonalhelgen, ble døpt i 
Rouen i Frankrike. Det andre jubileet gjelder at 
Norge fikk sin grunnlov for to hundre år siden. De 
to har ikke nødvendigvis – men dog allikevel – 
noe med hverandre å gjøre.

Olavsjubileet markerer en av de aller viktigste 
hendelsene i vår nasjons historie og i Kirkens 
historie i Norge. For idet den ville vikingekon-
gen, Olav Haraldsson, bøyde kne for Kristus 
kongen, og tok imot dåpen, da var han med å 
pense Norges historie inn på et nytt spor, som 
vi merker virkningen av den dag i dag, bort fra 
hedenskapens brutale seder og hen til å være et 
kristent folk som lot seg lede av Evangeliets lys og 
Kirkens milde lære. Olav ble overbevist om den 
kristne tros sannhet gjennom møtet med kristne 
i de mange europeiske land hvor han herjet som 
viking, og ikke minst, fikk han trosopplæring av 
biskopen av Rouen, da Olav tilbrakte vinteren 
2016/17 ved hoffet til hertugen av Normandie. 
Olavs dåp betød et vendepunkt for Norge. At han 
mente det alvorlig med sin dåp, ser vi av hvordan 
han senere setter alle krefter inn på å innføre 
den kristne tro blant nordmennene og gi den nye 
troen feste i folkets lover og gjennom et skifte i 
sedene.

For to hundre år siden, da Eidsvollsfedrene gav 
Norges rike sin selvstendighet og sin grunnlov, 
kunne de bygge videre på den grunn som Olav 
hadde lagt åtte hundre år tidligere. All euro-
peisk tenkning og filosofi, også moderne tanker 
om mennesket friheter og rettigheter, har sitt 
utspring i den kristne tro. Selv de tenkere, som 
avviste troen, var påvirket av den gjennom utdan-
ningssystemet. Så var det klart for Grunnlovens 
fedre, at de tok den kristne tro som utgangspunkt 

Av soknepresten

Det nye orgelet i kirken vår vil bli et forholds-
vis stort instrument med en veldig klangrikdom. 
Orgelet er opprinnelig bygget 1919. Dette vil bli 
restaurert i Canada, sendt til Bergen og satt opp i 
St.Paul av Åkerman & Lund. Vi håper og ber om 
at flere glade givere vil være med å bidra til dette 
fantastiske prosjektet.
Det gamle orgelet vil lagres. Når den nye kirken i 
Førde står klar om noen år vil orgelet bli satt opp 
der.

Det vil bli tatt opp ekstra - kollekt til inntekt for 
nytt orgel den tredje søndagen hver måned.

Orgelaksjonens konto er: 3624 27 59537 - alle 
bidrag mottas med stor takk.

Klikk deg inn på på: orgelklubbenferdinand.no 
eller Facebook med søkeord PIPEJEGERNE, der 
vil du finne masse informasjon om det nye orgelet 
i St. Paul kirke.

Nytt orgel på vei til St. Paul. Menigheten (Dom Alois) og Orgelklubben Ferdinand (Amund 
Dahlen) underskrev (i samforstand med biskop Eidsvig) i begynnelsen av mars kontrakt med 

orgelbyggeriene Casavant i Canada og Åkerman & Lund fra Sverige. 

nytt orgel på galleriet

Av orgAnisten

st. pauls nye 
orgel kommer 
fra Canada, 
og er et stort 
instrument 
med en veldig 
klangrikdom.

Forsidebilde:
noen av ung-
dommene 
spiller på 
paulusfesten 
26. januar.

Den store korkonserten 24. mai
Lørdag 24. mai vil den store korkonserten finne 
sted i St. Paul kirke. Ceciliakoret, St. Paul aspi-
rantkor, St.Paul barnekor, St. Paul ungdomskor 
og StPaulkoret vil alle bidra denne dagen. 
Korkonserten begynner kl 14.00.
Sett av denne dagen! 

Barnedag i Klosteneuburg 15. juni
Klosterneuburg feirer 900 år i år. I den anled-
ning vil St. Paul barnekor delta på klosterets 
store barnedag  15. juni.Tre elever fra 
Orgelklubben Ferdinand vil også delta under 
messen.  Amund Dahlen vil spille orgelkonsert i 
Stiftskirken dagen før, 14. juni.

Digitalt øvingsorgel
Orgelklubben Ferdinand har til sammen 30 
elever. Det er ikke enkelt for alle å få øve på ett 
orgel. Vi får nå et digitalt øvingsorgel i sideka-
pellet. Her vil elevene kunne øve med øreklok-
ker og dermed ikke forstyrre annen virksomhet. 
Dette vil bli en stor forbedring i øvingssituas-
jonen.

I vår vil orgelet i St. Jakob være på plass igjen. 
Etter avtale med Bergen domkirke menighet 
skal alle orgelklubbens elever som er over 15 år 
ha sin undervisning og aktivitet der. St. Jakob 
vil også bli et sted for andre musikalske og kun-
stneriske uttrykk og ikke minst det vil bli bygget 
et nytt lydstudio for opptak og lydbearbeiding.
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munikasjonsmulighetene i den stadig voksende 
menighet.  

Menigheten vår vokser – bare i løpet av de to 
siste årene er vi over tre tusen flere katolikker 
i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi har flere 
prester og flere messesteder. Vi har flere barn og 
ungdom som mottar katekese og flere par som 
forbereder seg til ekteskapets sakrament. Me-
nighetsrådet er ikke direkte involvert i dette, men 
det er klart at økt aktivitet krever nye tanker om 
organisering av aktiviteter og større ressurser, 
både menneskelige og økonomiske. Dermed opp-
fordrer menighetsrådet til større bruk av faste 
kirkebidrag og til bruk av betalingsterminalen i 
kirken!

Menighetsrådet er initiativtaker til de 
ovennevnte oppgavene, men arbeidet delegeres til 
mange frivillige fra alle grupper som viser sitt en-
gasjement og ønsker å bidra og å jobbe sammen 
som et team, ja, som en stor familie. Hjertelig 
takk til alle!

Nå skal menigheten velge et nytt råd som skal 
fungere frem til våren 2016. Det er en ære og et 
privilegium å være menighetsrådsmedlem og 
bidra til menighetens og Kirkens utvikling og 
velvære. Det er viktig å ta ansvar. Som det står i 
Lumen Gentium, det er lekfolkets ”spesielle opp-
gave å kaste lys over og ordne de jordiske forhold, 
som de er sterkt engasjert i, slik at alt utvikler seg 
og stadig vokser med Kristus som mål og blir en 
lovprisning til Skaperen og Forløseren.”

På vegne av det nåværende menighetsrådet   
oppfordrer jeg alle til å vise 
engasjement, og alle konfir-
merte til å delta aktivt ved 
valget, både som kandidater 
og ved å avgi stemme.  

Vi er alle kalt til arbeid i Her-
rens vingård!

menighetsrådet - arbeidere     
i herrens vingård

Snart er det to år siden det nåværende me-
nighetstrådet ble valgt. Nå er det på tide å finne 
nye kandidater som skal velges i juni for de neste 
to årene. I denne sammenheng er det på sin plass 
å presentere menighetsrådets oppgaver og hva 
som er i løpet av den siste perioden.

Men først – hva er egentlig et menighetsråd i 
den katolske kirke? I samsvar med kirkeretten 
(canon 536) kan den lokale biskopen bestemme 
at et menighetsråd etableres i hver menighet. 
Og dette er tilfellet i Oslo Katolske Bispedømme, 
som har egne statutter for menighetsråd. Det er 
sognepresten som er formann i rådet og rådet er 
bare et rådgivende (konsultativt) organ. Altså, 
menighetsrådet skal bistå Dom Alois og de andre 
prestene i menigheten i deres pastorale arbeid. 
Bistå både med gode råd og med organisering av 
praktisk arbeid der det trengs. 

Hva har så menighetsrådet i St.Paul menighet 
gjort i løpet av de siste to årene? Oppgavene 
har vært mange og varierte.  Først og fremst ble 
kirken vår malt sommeren 2013. Både forbere-
delser og gjennomføring krevde stor organisa-
torisk innsats og innsamling av midler. Nå står 
utskiftning av ventilasjonsanlegget for tur – kost-
bart, men absolutt nødvendig når man ser på kon-
densen som renner nedover de nymalte veggene!  
Maling av kirken gir et synlig resultat, oppgavene 
knyttet til den daglige driften ser vi ikke så klart, 
men de finnes - kirkekaffe hver søndag, kirkevak-
ter/brannvakter, vask av kirken, bruk av krypten 
og lokalene på skolen. Her hjelper menighetsrå-
det til å holde disse oppgavene i gang, minne om 
datoer, reglementer, organisere dugnader og kurs.

Hvert år har vi bl.a. menighetsfest, fasteretrett 
og Corpus Christi prosesjon, og i fjor høst invit-
erte menighetsrådet til Evangeliseringsuken for 
hele menigheten. I høst planlegges det en pi-
legrimstur til Rouen. Frem til høsten håper man 
å lage en fornyet webside for å forbedre kom-

Av leDer for menighetsråDet ewA BivAnD

Søndag den 16. februar var St. Paul 
kirke mer enn vanlig stappfull, og de 
som fikk plass innenfor dørene kunne 
glede seg over feiende hornmusikk og litt 
uvante salmetekster og melodier. Det var 
Frelsesarmeens hornmusikk fra 1. Korps 
i Bergen som spilte til høymessen i vår 
kirke. Og korpsleder, kaptein Flemming 
Baunø, preket.

Vi har jo hørt Frelsesarmeens horn-
musikk spille nesten hvert år i den 
økumeniske gudstjenesten på Kristkir-
ketomten på Bergenhus, og sist sommer 
talte Kaptein Baunø. Mange av våre 
menig-hetsmedlemmer var begeistret for 
både spill og tale at de spurte meg om 
vi ikke kunne invitere dem til vår kirke. 
Og slik gikk det til at Frelsesarmeen kom 
til St. Paul den 16. februar, til glede for 
sognepresten – og tror jeg – for alle frem-
møtte.

Noen har innvendt at vi står som to 
ytterpunkter på den teologiske skala, men 
slik føltes det ikke denne søndagen. Jeg 
tror alle som var til stede, både katolik-
ker og mange fra 1. Korps, opplevde at 
vi kan stå sammen – og be sammen – til 
tross for at ikke enheten mellom oss er 
fullkommen. Slik ble vår høymesse til en 
økumenisk opplevelse, til styrking i troen 
og til oppmuntring på veien videre fre-
mover mot kristen enhet.

Frelsesarmeen 
på besøk

I det siste har jeg fått flere meldinger om misforhold 
under kommunionen i messene i vår kirke.

En helg ble det funnet en hostie i kirkebenken etter 
en av messene. Og flere ganger er mennesker, både barn 
og voksne blitt observert mens de lekte med hostien et-
ter at de var gått tilbake til sin plass. En gang er det også 
blitt meldt at en mann har tatt Hostien med seg ut av 
kirken. Slike ting skal ikke skje!

Hvis du ønsker å motta Eukaristien, skal du komme 
frem sammen med de andre og,

- enten med foldede hender og åpen munn ta imot 
Herrens Legeme på tungen, 

- eller du strekker hendene frem mot presten, den 
venstre oppå den høyre. Presten legger hostien på din 
venstre hånd og du tar den med din høyre og fører den til 
munnen. 

I begge tilfeller svarer du «Amen» når presten sier: 
«Kristi Legeme». Du skal spise Hostien med en gang.

Ha ikke hansker på hendene hvis du vil motta Kom-
munionen i hånden; heller ikke skjerf eller rosenkranser 
eller bøker eller solbriller … Gutter og menn skal ikke ha 
luen på i kirken og slett ikke når de mottar Den Hellige 
Kommunion.

Man skal ikke ta Hostien, Kristi Legeme, med seg 
tilbake til plassen i kirkebenkene og slett ikke ta den med 
hjem. Det er strengt forbudt. Det er en meget alvorlig 
synd å ikke vise Sakramentet respekt.

Jeg oppfordrer alle troende til å følge med hva som 
skjer omkring dem i kirken. Dette viser seg dessverre å 
være nødvendig. Prestens øyne kan ikke følge med i hva 
300 mennesker gjør i kirken og derfor ber jeg dere passe 
på. Hvis dere ser noen som ikke spiser Hostien eller sit-
ter og leker med den eller prøver å skjule den for å ta den 
med seg, så vær modig og si ifra. Hvis de ikke spiser Her-
rens Legeme, skal de gi den tilbake til presten eller til deg 
– og så kan du bringe den til presten.  

Dom Alois

misbruk ved mot-
takelsen av den 
hellige kommunion
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Men i Guds tanke var det ikke nok at Jesus ble 
født. En forsoning måtte til, og vår kjærlige Gud 
sørget også for offeret. Det er Jesu vandring fra 
inntoget på et esel i Jerusalem, hans siste måltid 
med disiplene, korsfestelsen på Golgata, hans 
offerdød på korset og oppstandelsen fra graven 
som er innholdet i påsken. Hvis ikke Jesus hadde 
gått gjennom denne vandringen mot oppstan-
delsen, hadde han ikke vært noen frelser. Og vi 
mennesker hadde fremdeles levd i håpløshetens 
mørke. Uten mulighet til forsoning med Gud.

Ennå en gang grep Gud inn i historien. På 
pinsedagen sendte han sin hellige ånd slik Jesus 
hadde lovet før himmelfarten. Nå kunne kirken 
dannes av åndsfyllte kristne som vitnet slik at 
tusener på kort tid valgte ‘veien’. Påskedramaet 
hadde gjort det mulig for Gud å ta det siste 
skrittet mot dannelsen av den kristne kirke. 

Påsken er en viktig høytid slik pater Rieber 
Mohn hevdet i Aktuell. Gjen-
nom påsken får Jesu fødsel en 
mening, uten påsken heller 
ingen pinse og dermed ingen 
kirke. Vi har god grunn til å 
delta i påskedramaet også i 
dag. 

St. Paul KIrKE
Lørdag 12. april
Kl 18.00 Filippinsk messe 

Søndag 13. april, Palmesøndag
Kl 09.00 Messe 
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 13.00 Vietnamesisk messe 
Kl 15.00 Polsk messe
Kl 18.00 Engelsk messe
Kl 19.30 Polsk messe

Skjærtorsdag, 17. april
Kl 16.00 Vietnamesisk messe
Kl 17.00 Krypten, Filippinsk messe
Kl 18.00 Messe til minne om innstiftelsen av Eu-
karistien
Kl 20.00- 24.00 Tilbedelse
Kl 20.00 Norsk
Kl 20.45 Vietnamesisk
Kl 21.30 Tamilsk
Kl 22.15 Polsk
Kl 23.00 Filippinsk

langfredag, 18. april
Kl 11.30 Tamilsk korsvei
Kl 12.00 Krypten. Filippinsk. Jesu 7 ord på korset
Kl 15.00 Langfredagsgudstjeneste 
Kl 17.00 Vietnamesisk korsvei
Kl 18.00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 19. april
Kl 09.00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
Kl 10.00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
Kl 11.00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
Kl 12.00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
Kl 18.00 Vietnamesisk påskevigil
Kl 22.00 Påskenattsliturgi

1. påskedag, søndag 20. april
Ingen messe Kl 9.00
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 13.00 Tamilsk messe

Kl 15.00 Polsk messe
Kl 16.30 Vietnamesisk messe
Kl 18.00 Engelsk messe
Kl 19.30 Polsk messe

2. påskedag, mandag 21. april
Ingen messe Kl 9.00.
Kl 11.00 Norsk messe
Kl 13.00 Litauisk messe
Kl 15.00 Vietnamesisk messe
Kl 18.00 Tamilsk messe.

MarIaS MINDE
Palmesøndag, 13. april
Kl 10.00 Høymesse
Skjærtorsdag, 17. april
Kl 15.30 Tamilsk messe
Kl 18.00 Norsk messe til minne om innstiftelsen 
av Eukaristien
Mulighet til polsk skriftemål
Kl 20.00 Polsk messe
langfredag, 18. april
Kl 15.00 Langfredagsgudstjeneste
Kl 16.00 Polsk skriftemål
Kl 17.00 Polsk langfredagsgudstjeneste
Påskeaften, lørdag, 19. april
Kl 18.00 Påskevigil
Kl 20.00 Polsk påskevigil
1. påskedag, søndag, 20. april
Kl 10.00 Høymesse
Kl 11.30 Filippinsk messe
2. påskedag, mandag, 21. april
Kl 10.00 Norsk messe
Kl 12.00 Polsk messe

St. OlaVS KaPEll På VOSS
Palmesøndag, den 13. april
Kl 11.00 Engelsk/filippinsk messe
langfredag, 18. april
Kl 15.00 Langfredagsgudstjeneste
1. påskedag, søndag 20. april
Kl 11.00 Polsk/norsk messe

den stille uke og påsken
 i st. paul menighet er påske vår viktigste høytid?

På 70-tallet var dominikanerpater Hallvard 
Rieber Mohn ennå spaltist i arbeiderbevegelsens 
ukentlige bilde- og reportasjeblad Aktuell. I et av 
innleggene hans var temaet påsken. Pateren hev-
det her at påsken desidert var vår viktigste kristne 
høytid, og at han ikke for noen pris ville gå glipp 
av å denne høytiden i den katolske kirken. 
Så overbevisende skrev han om påsken at under-
tegnede bestemte seg for å undersøke om dette 
virkelig var sant. Min reise mot den katolske 
kirken tok en ny vending, selv om jeg i mange år 
ble en aktiv og glad statskirkegjenger i Sandnes. 

Men er så påsken vår viktigste høytid? Kan vi 
ikke heller glede oss over Jesu fødsel i desember 
og kirkens fødsel i pinsen, og så tone ned dette 
bloddryppende og lidelsesfylte påskedramaet som 
alltid kommer når våren er på sitt mest intense og 
løfterike? 

Oftest tenker vi at et liv starter ved fødselen 
(egentlig ved unnfangelsen), og Jesu liv på jor-
den startet også med at Maria fødte ham. Likevel 
kan vi si at hans jordeliv på en måte startet ennå 
tidligere. Hans fødsel startet i Guds tanke. Det 
var Gud som i sin kjærlighet ga sin sønn, den en-
bårne, for at de som tror på han ikke skal gå for-
tapt, men ha evig liv. Jesus eksisterte i evigheten, 
men han ble født for å redde oss. 

Av kAri Berle nilsen

alle våre støttespillere er helt avgjørende for 
Caritas’ arbeid, men spesielt viktig er våre faste 
givere. Faste givere gir oss forutsigbare inntekter 
og gir oss mulighet til å legge langsiktige planer 
for fremtiden. 

Å være fast giver til Caritas gjennom avtalegi-
roordningen er også gunstig for deg. Avtalegiro 
er:
- Enkelt: Banken din sørger for at ditt bidrag be-
tales på riktig dato og med riktig beløp. Dermed 

slipper du også bryderiet med å foreta betalingen.
- Oversiktlig: Før forfall får du – hvis du ønsker 
det – en skriftlig oversikt som angir beløp og dato 
for ditt neste bidrag, slik at du har full oversikt. 
Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kon-
toutskrift kan du etterpå kontrollere at ditt bidrag 
er betalt.

Ta kontakt med Caritas Norge på telefon         
23 33 43 60 om du ønsker å bli fast giver, eller les 
mer på www.caritas.no.

bli en av de Faste giverne til Caritas norge!
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kristi legemsFest Feires søndag 22. juni med 
høymesser i st. paul kirke og johanneskirken 

«Se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med 
meg som du har sagt» (Luk 1.38)

Jeg har i mange år grunnet på noen erfaringer 
en karmelittnonne delte med meg: Legg merke 
til dette: Det er når du følger din egen vilje at du 
blir utslitt og utbrent, følger du Guds vilje skal du 
alltid ha krefter. og: Av alle dyder som man søk-
er når man lever et liv i Kristus, er det lydigheten 
som mest tydelig har ført med seg mest nåde, 
særlig når jeg tenkte med meg selv at den som 
krever dette av meg tar feil. 

Dette er vanskelige ord for meg, jeg som er 
vokst opp i et samfunn der lydighet tolkes som 
svakhet, feighet, tegn på manglende selvsten-
dighet, eller som tegn på patriarkalske og under-
trykkende strukturer. Dette må da kunne sees 
på som et utdatert kirkelig tankegods vi med god 
samvittighet kan gi slipp på? Hver fiber i meg 
protesterer. Det må da være et gode at jeg kan 
tenke selv, at jeg kan handle selvstendig, at jeg 
får til noe på egen hånd? Det kan da ikke være 
verken forsvarlig eller sunt å legge sitt liv over i 
tilfeldige menneskers hender? Dette kan da bare 
gjelde i klosterlivet der lydigheten er overfor en 
person som allerede lytter til Guds røst? Den kan 
da ikke gjelde meg i mitt liv? Jeg er jo ikke prest 
eller nonne? Hvem skal jeg lye? Mine foreldre, 
min ektefelle, mine barn, min skriftefar, bis-
kopen, paven? Dette blir unektelig litt komplisert. 
Min liste over ulydige protester er allerede som 
leseren skjønner lang.

Men, et sted langt bak i hodet synges en sang, 
hviskes noen ord. Jo, dem har jeg jo hørt, men 
ikke hørt likevel. Jeg må lytte om igjen: Enda han 
var Sønn, lærte han lydighet ved å lide (Hebr 
5.8). Slik det ene menneskets ulydighet gjorde 
de mange til syndere, skal nå den enes lydighet 
gjøre de mange rettferdige (Rom 5.19). Dette er 

Pauli ord om Kristus som vi kristne skal etter-
følge. Ennå hører jeg mine protester: Men jeg skal 
da vel ikke klare det som Jesus Kristus gjorde? 
Han har jo allerede gjort det for meg. Jeg kan vel 
bare følge mine egne tanker og Han inspirerer 
meg jo i bønnen. Mon det? Kan jeg vite hva som 
inspirerer? Er det Gud, meg selv, min forfenge-
lighet, mine drømmer, eller kanskje heller for-
trengt angst for å bli glemt, oversett, foraktet?

Men så har vi altså noen dødelige mennesker 
med sine feil og svakheter - og med Guds nåde-
gaver - som har gått forut for oss, og som kan 
kaste mer lys over saken. For eksempel mystik-
eren og klosterreformatoren Teresa av Avila. Her 
er hva svenske biskop Anders Arborelius  skriver 
om temaet i innledningen til Teresa av Avilas bok 
«Klosterstiftelserna», en bok hvor hun for øvrig 
skriver om lydighet i hele forordet!: «Allerede i 
februar 1570 hadde hun i bønnen fått høre at hun 
skulle skrive om sine klosterstiftelser. … Men selv 
om Teresa fikk ordre fra Høyeste hold om å gjøre 
noe, foretok hun seg ingenting før hun hadde fått 
medhold fra sin skriftefar. Hun var helt gjennom-
syret av respekten for Guds vanlige og ordinære 
veg, som alltid går gjennom Kirken og hennes 
sakramentale struktur, og hun ville aldri ha fulgt 
det hun trodde var Guds røst i sitt indre, uten å ha 
innhente Kirkens velsignelse gjennom sin skrift-
efar. Det fantes ingen tilbøyelighet til individual-
isme og illuminisme hos henne.» «Teresa hadde 
alltid helheten for øyet: Kirkens altomfattende, 
katolske mysterium, som er helt innrettet på 
Kristus. De individuelle søstrenes helliggjørelse 
er alltid føyet inn i dette pers-
pektivet.» Bønnen, stillheten, 
dydene og lydigheten, er for å 
hjelpe søstrene til ikke å «sitte 
fast i den dødsfelle som er det 
kontemplative livets bakside: 
selvopptattheten». Men den 

fellen er kanskje ikke kun forbeholdt det kon-
teplative livet? 

Hjelp! … det blir ikke bedre. Hør hva Teresa 
skriver: «I tillegg til det jeg har lest så mange 
steder, så har jeg av egen erfaring innsett hvilken 
store velsignelse det innbærer for en sjel å ikke 
unndra seg lydigheten: det er dette som avgjør, 
slik jeg forstår det, hvorvidt hun skal gjøre frem-
steg i dydene og vokse i ydmykhet, det er dette 
som avgjør om hun skal finne trygghet i usik-
kerheten. For om de virkelig har underkastet seg 
denne hellige lydighet og gitt avkall på sitt eget 
omdømme for dennes skyld, og ikke vil følge noen 
andres enn skriftefarens mening – og sine fore-
satte, om de er ordensmedlemmer – da kommer 
djevelen til å opphøre med å besette dem med sin 
stadige uro og forvirring.» Og hun hadde virkelig 
erfart dette, som for eksempel den gangen hun 
fikk befaling fra sin skriftefar om å skrive denne 
boken, og mente seg for syk og svak. «Men da sa 
Herren til meg: Min datter, lydighet gir krefter». 
Sta.Teresas verk, erfaring og hellighet, bygger 
på hennes vilje til å etterfølge Kristus også, og 
kanskje heller særlig, når det medførte ubehag og 
lidelse. I slutten av forordet avslører hun sitt pers-
pektiv på det hun gjør: «I alt underkaster jeg meg 
det som vår moder, den hellige Romerske Kirken 

lærer, og jeg er fast besluttet på at lærde og ån-
delige personer skal få granske dette verk, innen 
det kommer i deres hender, mine søstre og døtre. 
Jeg begynner i Herrens navn og søker hjelp hos 
hans ærerike Moder, hvis drakt jeg bærer, selv 
uverdig til å gjøre det, og hos min ærerike far og 
herre Sankt Josef, i hvis hus jeg befinner meg».

Nå er det jo slik at fromhet og lydighet, nødven-
digvis må anta forskjellige former, alt ettersom 
hvor på Kristi Legeme man lever sine liv i Kirken. 
Jeg, som mor og ektefelle, er i dag sjeleglad at jeg 
alltid har vært omgitt av skriftefedre og søstre 
som har støttet meg urokkelige på det faktum at 
min praktiske lydighet og prioritering, først og 
fremst gjelder familie og barn. Dette har vært av 
stor betydning, særlig i faser der man kan være 
fristet til å tenke at dette fokus går kraftig ut over 
karrierevei, selvrealisering og pensjonspoeng – 
også aktiv tjeneste i menigheten. I dag mener jeg 
bestemt at en av de største katastrofer som i vårt 
samfunn rammer både familiene og Kirken, er at 
vi har forkastet lydighet som et bærende prinsipp 
i våre praktiske og åndelige liv, og derved frarøvet 
hele generasjoner muligheten til å få oppleve, og 
øve den selvinnsikt, selvbeherskelse, fred, glede, 
og kjærlige offervilje, som følger i lydighetens 
kjølvann. 

lydighet gir kreFter
Av Anne sAmuelsen

I år faller feiringen av Festen for Kristi Hellige 
Legeme og Blod på søndag den 22. juni. Vi har 
fått lov å bruke Johanneskirken, men selv den 
største av Bergens kirker er blitt for liten til 
å romme alle som vil være med på feiringen. 
Derfor vil vi i år som i fjor, måtte dele oss for å 
plass til alle.

I Johanneskirken blir det norsk høymesse i 
Johanneskirken kl 14.00, og samtidig blir det 
polsk høymesse i St. Paul kirke.

Etter messen starter prosesjonen med Kristi 

Legeme fra St. Paul kirke opp til Museums-
plassen, hvor det polske alteret vil være. Der 
venter de på prosesjonen fra Johanneskirken 
og så går vi videre sammen til de andre al-
trene.

Kristi Legemsfest kommer like etter at 
skolen er slutt. Vi håper at folk fremdeles er i 
Bergen og kan delta tallrikt i messene og pros-
esjonen, som et vitnesbyrd om vår tro i det 
offentlige rom.
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Vi er en gruppe damer fra forskjellige deler av 
verden som møtes for å strikke og hygge oss sam-
men hver torsdag i Birgittakjelleren mellom kl 17 
og 19.  Vi strikker til ulike formål, så som Krise-
senteret, Robin Hood huset og Strikk for livet til 
Tanzania. Nå i vinter har vi strikket til  utlodnin-
gen vi skal ha i forbindelse med fasteaksjonen til 
Caritas.  

Vi er mer enn en strikkeklubb, vi lærer mye om 
hverandres land og kulturer.  Vi forsøker å snakke 
norsk sammen, men tar både tegn og andre språk 
i bruk for å forstå hverandre, noe som ofte resul-
terer i latter og moro. Etter hvert er vi blitt en 
kjerne med faste medlemmer, som holder klub-
ben sammen.  Vi synes selv at dette er en fin måte 
å være sammen på, og håper at flere kommer 
til.  Du trenger ikke være flink til å strikke, men 
bare ha lyst til å lære, eller evt. bidra med annet 
håndarbeid.  

Vi har også behov for mer garn, så om det er noen 
som har godt restegarn hjemme tar vi gjenre 
imot. Noen av oss har denne vinteren lært å strik-
ke hæl, votter til toving, skjerf, lue og babytøy.  De 
to siste vårene har vi  reist på dagstur til landst-
edet til en av medlemmene i klubben, en svært så 
populær tur. Kom med da vel!!

kAri melBerg

Caritas St. Paul er vår menighet sin lokale Cari-
tas-gruppe. Derfor er det opp til menigheten, dvs. 
deg og meg hva Caritas skal være - og bli i Bergen. 
Du oppfordres med dette til å ta kontakt og en-
gasjere deg.

Caritas skaper møteplasser
Caritas St. Paul driver en håndarbeidsklubb.  
Dette er en møteplass hvor kvinner i alle aldre og 
med flere nasjonale bakgrunner kommer sammen 
for å strikke, hekle etc, enkle klesplagg som klub-
ben gir bort til noen som trenger det. Tirsdagskaf-
fen er kirkekaffe etter tirsdagsmessen, og finner 
sted i Birgittakjelleren. Som søndagskirkekaffen 
er dette et møtested for hygge og samvær, bare i 
mindre målestokk. De som kommer på Tirsdag-
skaffen er norske og folk med innvandrerbakg-
runn. Felles for de som kommer er at de liker å 
treffes etter messen. Det er enkel servering med 
kaffe og te. 

Caritas St. Paul ønsker å tilrettelegge for å 
skape sosiale arenaer for samvær og nettverks-
bygging, slik Håndarbeidsklubben og Tirsdagskaf-
fen også fungerer, men tenker også ut over denne 
‘plattformen’. Caritas St. Paul ønker å være tilst-
ede i menigheten og i byen, der det er behov for 
oss. For sentralt for Kirken og Caritas står men-
neskets ukrenkelige verdighet, som pålegger oss å 
respektere mennesket som den det er, uavhengig 
av ytre omstendigheter. Pave Frans sier i sin en-
cyclica Lumen Fidei at Gud kaller oss til brorskap, 
og at "...tro lærer oss å se at hver mann og kvinne 
representerer en velsignelse for meg..." I møtet 
med folk i nød, er det substansen som er felles for 
alle mennesker, det at vi er mennesker, som gir 
oss denne ukrenkelige verdigheten. Derfor har 
alle mennesker også rett på kjærlighet, og Caritas 
betyr nettopp kjærlighet. I møtet med hjelpetren-
gende er det først og fremst vår tid  vi kan gi av, 
som frivillige i Caritas St. Paul, i andre sammen-
henger i menigheten, eller som medmenneske 
i sin alminnelighet. Se også den katolske kirkes 
sosiallære og pastoral handlingsplan for OKB 
(2013) som er grunnlagsdokumenter for Caritas 
sin virksomhet.

Det er mange arbeidsinnvandrere i Bergen, som 
trenger hjelp til å orientere seg i det norske sam-
funnet, for å kunne fatte beslutninger om eget liv; 
om de skal bli for å etablere seg her, eller om de 
skal reise hjem. Caritas Infosenter Bergen hjelper 
til i denne prosessen, ved å gi veiledning og infor-
masjon. Noen ganger skal det bare litt drajhelp til 
før det er opprettet kontakt med en arbeidsgiver 
og jobb er i sikte. Andre ganger resulterer det i at 
vedkommende returnerer hjem. 

For de som har besluttet å bli her, er norsk-kurs 
en nøkkelfaktor for å komme videre i samfunnet. 
Caritas St. Paul har to parallele begynnerkurs er 
begynnerkurs, organisert i små grupper. Under-
visningen utføres av frivillige, og foregår i Robin 
Hood Huset, hvor også infosenteret holder til.

Alle våre tiltak er åpne for alle mennesker uan-
sett etnisk, religiøs bakgrunn. Vi har frivillige i 
og utenfor Kirken. Våre besøkende representerer 
hele det flerkulturelle Norge, inkludert nord-
menn. 

Bygge broer
Når forskjellene i kultur er store, bygger felles 
aktiviteter bro over forskjellene, og samvær og 
kommunikasjon oppstår. 

I Caritas St. Pauls flerkulturelle fellesskap har vi 
opplevd at felles aktiviteter fører folk sammen. I 
vår menighet som reint overfladisk sett kan virke 
nasjonalt fragmentert, ønsker Caritas å ikke bestå 
av representanter fra nasjonale grupper, men 
være et felleskap av enkeltindivider, uavhengig av 
egentlig opprinnelsesland. 

Samarbeid om oppgavene
Styrets oppgave er å utvikle organisasjonen Cari-
tas St. paul. Når store samfunnsmessige oppgaver 
står forran oss, bør frivillige organisasjoner som 
oss være en del av løsningen. Vårt grunnlag på pt. 
15 tusen medlemer i St. Paul menighet, innebærer 
et enormt potensiale for hjelp til selvhjelpsaktiv-
iteter og likemannsarbeid. 

Styrets oppgaver består i stor grad av å organisere 
aktivitetene, søke om midler, merkantilt arbeid, 
kommunikasjon med kirken lokalt,   Forts. s. 10 

i juni reiser 
klubben 
på øytur til 
lygrepol-
len (bildet 
øverst).

vi strikker til 
mange for-
mål, og i vår 
har vi hatt 
utlodning 
til inntekt 
for Caritas 
norge. 

st. paul håndarbeidsklubb

Caritas i bergen - bli med!

Forts. fra s. 11: Caritas sentralt og lokale organ-
isasjoner som driver med lavterskeltilbud for 
innvandrere, som Kirkens Bymisjon, Røde Kors 
og Robin Hood Huset. Vi deltar i flere nettverk i 
Bergen.

Caritas St. Paul trenger frivillige til våre 
nåværende og fremtidige tiltak. Dersom du vil 
høre mer er det bare å ta kontakt.

ØYstein BilDt
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menighetsFesten

st. paul skoles gymsal var fyllt til siste plass til festen på 
paulus-dagen. på bildene ser vi noen av ungdommene og 
en del av barnekoret som sto for underholdningen. anne 
britt høibye (nederst t.h.) hadde stått for planleggingen av 
programmet, og ledet festen,

St. Paul menighet feiret 26. januar apostelen Paulus’ Om-
vendelse med høymesse og fest i skolens gymsal. I sin preken 
sa sognepresten at det et sterkt vitnesbyrd om vår tro å se 
ned i St. Paul kirke om søndagen og se hvordan mennesker 
fra Sri Lanka til Eritrea, fra Vietnam til Chile, fra Philip-
pinene til Polen er samlet i én Kirke for tilbe den éne Gud. 
Likesom vi alle er blitt norske, hva enten det er ved fødsel 
eller erhvervelse av statsborgerskap, så er vi all ved vår dåp 
blitt Guds barn dvs. Jesu Kristi brødre og søstre. Da har vi 
alle borgerrett i et og samme rike: Guds rike, fremholdt han.

I den Hellige Messe sang barne- og ungdomskor, og repre-
sentanter fra de forskjellige gruppene bar frem offergavene. 
Deretter forsatte man i gymsalen med utsalg av mat: vårrul-
ler, empanadas, curry, kaker, te og kaffe. Mange fant veien 
til gymsalen og hadde det gøy sammen! Hovedtyngden av 
programmet, som ble ledet av Anne Britt Høibye, handlet om 
Apostelen Paulus’ omvendelse. Dette var forberedt av ung-
doms- og studentgruppen, et kort Paulus-spill fremført med 
stort engasjement. Også barnekoret gledet oss med sang.

kommunions-
utdelere 

Biskop Bernt Eidsvig har 
utnevnt/gjenoppnevnt følgen-
de medlemmer av menigheten 
til ekstraordinære kommu-
nionsutdelere:

Hjørdis Danbolt 
Anne-Kirsten Eek-Larsen
Anne Britt Høybye
Ton Nguyen
Ewa Siarkiewicz-Bivand
Jan Wilhelm Werner
Elisabeth Encinas
Willem von Erpecom, 
Erik Andvik
Albert Capati
Ronaldo Estrada  
Angela Hasselgren 
Benthe Haukaas 
Carol Husby
Józef Gorczycki
Jan Pajchel
Zbigniew Sieczkowski 
Ewa Wierzbicka  
Tore Ludvig Olsen
Charles Sebastian

Caritas St. Paul starter nytt kurs 
i norsk for arbeidsinnvandrere 
27. april. 
Kurset er et begynnerkurs, og 
det er gratis. 
Tid: søndager kl. 13 og kl 15. 
Sted: Robin Hood Huset.
Påmelding til: mellinolsen@ho-
tmail.com
Norskkurset arrangeres i samar-
beid med Kristelig Studiefor-
bund.
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ingen Fest uten Faste
Den som ikke tar sitt kors opp og følger etter 
meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, 
skal miste det. Men den som mister sitt liv for 
min skyld, skal finne det (Matt 10,38-39). 

Å ta sitt kors opp for å følge Herren er et dåp-
sprosjekt. Det er bare det livet Herren gav oss 
i dåpen som er liv laga! I dåpen begynner en 
livsprosess som først ender etter at jordelivet avs-
luttes. I dåpen innledes kampen mot synd, død og 
djevel som først krones når man får «fullført løpet 
og bevart troen».  Hele livet er derfor viet livet 
med og i Kristus. Uten dette liv kan vi ei heller 
vinne kampen mot døden.  

Grunnleggende element i kristenlivet
Hver søndag markeres kampens seier ved å feire 
Herrens oppstandelse! Hver søndag er en påske-
fest.  Hver dag må kampen kjempes. Fastetiden 
og de andre periodene i kirkeåret konkretiserer 
det som er og bør være grunnleggende elementer i 
et kristenliv. Det kan være de grunnleggende sider 
ved troen vår; de høytider og fester som markerer 
at Gud har gitt seg til kjenne i og ved vår histo-
rie, som Herrens bebudelse, julefeiringen eller 
påskefeiringen. Eller det kan være markeringer 
av sider ved Kirkens troslære, som feiringen av 
Treenighetssøndagen eller festen for Herrens 
legeme og blod, Corpus Christi.  Endelig kan disse 
dager hjelpe oss å fokusere på kristenlivet som et 
liv i Kristi etterfølgelse i kamp mot synd, djevel 
og død, som når Kirken markerer helgen- og mar-
tyrdagene gjennom kirkeåret.
Faste- og pasjonstiden frem mot påskefesten 
kom til å inneholde alle disse elementene. Som 
av jødene, ble også påsken feiret først og fremst 
som en befrielsesdag, men der det jødiske 
påskelammet ble erstattet av eukaristifeiringen 
av forløsningen ved og i Jesus Kristus. Jødenes 
forberedende faste ble overtatt, i utgangspunktet 
avgrenset til én dag.  

Sorg og bot
Det kan se ut til at to forhold var med på å gi den 
kristne forberedende faste et større preg av sorg 
og bot. Det kan på den ene siden være påvirknin-
gen av Jesusordene, gjengitt i Markus 2,20: Men 
det skal komme en tid da brudgommen blir tatt 
fra dem, og på den dagen, da skal de faste. På den 
andre siden var en økende historisk realisme med 
på å knytte sammen faste og forberedelse til Jesu 
lidelse og død.

Økende uniformering
For å gjøre en lang historie noe kortere, kan vi 
si at det i de første århundrer skjedde en økende 
uniformering av Kirkens markering av påskefeir-
ingens forberedelsestid. Da påskefesten ble fast-
lagt til søndagen, kunne en også fokusere mer på 
bestemmelser rundt forberedelsestiden. I Roma 
var fasten fra først av knyttet til Langfredagen, 
der motivasjonen fra Markus 2,20 helt sikkert må 
ha spilt en viktig rolle. Hos Tertullian beskrives 
en førti timers helfaste (adskilt fra de såkalte stas-
jonsdagenes halvfaste).                               
I skriftet Didaskalia beskrives en faste som om-
fatter både fredag og lørdag, mens på slutten av 
200-tallet finnes en syrisk forordning om en faste 
på 6 dager - som innledes mandag ettermiddag i 
det vi i dag kaller Den stille uke. Temaet for hver 
av disse seks dager er knyttet til ulike etapper av 
Jesu lidelseshistorie; fra Herren eter påskelam-
met med sine disipler til hans korsfestelse.

Faste i 40 dager
Førtidagersfasten (quadragesima) oppstår på 
overgangen mellom 200- og 300-tallet, besluttes 
av fedrene på kirkemøtet i Nikea i 325, men er 
likevel ennå ikke allmenn kirkeskikk. Omfanget 
av fastetiden ble bestemt ved å vise til Jesu førti 
dager i ørkenen etter at han ble døpt av Johannes 
i Jordan, men navnet gjenspeiler også de førti 
dagene før påske da dåpskandidatene skulle for-

berede seg på bli døpt og bli innlemmet i Kirken 
påskenatten.
Vestkirkens seks ukers faste tilsvarte 36 dager, for 
søndagene skulle det ikke holdes faste. Derfor ser 
vi i vest at en innleder fasten allerede fire dager 
før første fastesøndagen - det vil si Askeonsdagen. 
Fra midten av 800-tallet var å regne disse dagene 
til fasten en skikk som var i allmenn bruk i Vest-
kirken. På den måten fikk fastetiden 40 dager.
Hva fasten skulle innebære av ulike forsakelser, 
hadde derimot ingen ens regler, slik jeg også tror 
at det i det store og hele også er tilfelle i dag. 

Førfasten
Det som ble Førfastens tre søndager, Septuag-
esima, Sexagesima og Quinquagesima, hadde sin 
opprinnelse allerede fra før år 600. Dette var en 
urolig tid, og Roma var truet av ulike fiendegrup-
per. Én sannsynlig teori er at søndagene før faste 
ble anordnet som bønnedager for Romas beskyt-
telse. Til støtte for en slik teori hevdes både at 
stasjonskirkene disse søndagene lå på utsiden av 
bymurene. Prosesjonen fikk nærmest form av et 
beskyttelsesopptog der en ba om Guds beskyttelse 
over by og folk. De tradisjonelle introitusvers og 
gradualesalmer handler også om Guds vern mot 
ytre og indre fiender - et faktum som også kan 
støtte denne antakelsen.
Regnet fra søndag Seputagesima (3. søndag før 

Askeonsdag) til påskefesten er det 70 dager, noe 
som ble knyttet opp til gudsfolkets babylonske 
fangenskap.  
Ved de liturgiske endringer etter siste konsil, 
var Førfasten én av de perioder som ”ble slanket 
bort”. Motivet var nok at fastetiden uten førfaste 
fikk tydeligere fokus. 

Kirkeårsperiode og livsprogram
Vi har sett at fastetiden inneholder ulike aspe-
kter ved kristenlivet: Bønnen om Guds vern og 
beskyttelse (dersom vi i denne sammenhengen 
kan få ta med oss førfastens tema), kampen mot 
synd, død og djevel i eget liv gjennom bønn, faste 
og nestekjærlighetens gjerninger og vandringen 
i Kristi fotefar, i troen på Hans lidelse og offer til 
vår frelse. 
Derfor er hverken bønn, kamp eller tro begrenset 
til faste- og pasjonstiden, men denne perioden i 
Kirkens år skal være med på å prege det liv som er 
gitt oss ved dåp og tro og som ikke bare har dette 
liv for øye, men også det kommende! Det er verdt 
å kjempe for, er det ikke?
 

erik AnDreAs holth
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sunnivaFest i juli og september 
I år planlegger menigheten å feire både Selje-
mannamesse tirsdag 8. juli og translasjonfest for 
Sta. Sunniva tirsdag 9. september.

Seljemannamessen 8. juli ble feiret over hele 
landet fra omkring 1100-tallet og fram til refor-
masjonen i 1537, og var den gang en av de viktig-
ste helgendagene i Norge. En stor mengde bilder 
og utskjæringer av Sunniva vitner om hennes 
betydning for vårt land. Alterskapet fra Austevoll 
kirke, som i dag finnes på kulturhistorisk muse-
um, viser Sunniva med en stein i den ene hånden 
og en bok i den andre. På dette alterskapet er hun 
et av de tre hovedmotivene, og er i tillegg avbildet 
på yttersiden av fløydørene.

Etter år 1170, da Sunnivaskrinet med levnin-
gene etter Sunniva ble flyttet til dværende Bergen 

Domkirke ved Håkonshallen, ble translasjons-
dagen 7. september feiret i Bergen. I St. Paul 
menighet planlegger vi dette året å feire dagen 
tirsdag 9. september, av praktiske grunner. 

Ved å ta opp igjen feiringen av disse gamle 
katolske tradisjonene i Bergen, ønske vi å knytte 
våre menighetsfeiringer nærmere til de tradisjo-
nene som var levende i den første katolske tiden 
her i landet. 

I vel tre hundre år var katolisisme forbudt i 
Norge, men den katolske troen var levende ved 
reformasjonen, og faktisk var Sunnivadyrkningen 
økende fram til den tid. En regner at dyrkningen 
av henne var på sitt høyeste inntil all helgen-
dyrkning ble forbudt da danskekongen innførte 
den protestantiske tro i Danmark og Norge. 

Det er bare det at vi mennesker ser på dem 
som selvfølgeligheter og åpner ikke våre øyne for 
dem.Vi er rett og slett ikke til stede i hverdagen, 
i den verden vi lever i, og derfor opplever vi ikke 
skaperverkets undere på andre måter, enn sløvt 
og på avstand. En øyeåpner for meg i forhold til 
dagens tema var, da jeg var invitert til en middag 
og vertinnen sa beklagende: “Til drikke har jeg 
bare vann!”

Som dere sikkert vet, vannet 
er bygget opp av to gasser: hy-
drogen (H) og oksygen (O). 
Vannmolekylet består av to 
hydrogenatomer bundet til ett 
oksygenatom H-O-H, (eller 
H2O).  Hvis vi nå våger å tenke 
at H er den kvinnelige part i 
dette “ekteskapet”, så er det åpen-
bart at denne lykkelige forening av 
to stk. H-er og ett O, er bigami. Og det 
er dette vi kaller VANN. Alt liv på Jorden og vi 
mennesker er vannets barn. Uten vann, intet liv! 
(Fostervannet har en kjemisk sammensetning 
som urhavet hadde i klodens ungdom. Mindre 
salt). Men dermed stopper ikke det underet som 
Vannet er. For vannet har, (blant flere andre), to 
spesielle fysikalske egenskaper som også er en 
grunnforutsetning for at levende organismer i det 
hele tatt kan fortsette å leve:
[1] Flytende og isolerende is. Det flytende 
vannet er tettest (tykkest og tyngst/volum) ved 
+40 C., men ved synkende temperatur skjer 
noe unormalt: vannet blir lettere, dets densitet 
minker! Og når den fryser til solid is ved 00C, 
da er isen adskillig lettere enn flytende vann, 
slik at isen blir flytende på overflaten. Dersom 
is var tyngre enn flytende vann, ville den synke 
til bunns og stadig nye islag fra overflaten ville 
fortsette å synke til bunns. På denne måten ville 
innsjøer bunnfryse og alle levende organismer 
der ville bli drept. I tillegg til dette, når isen flyter 
på toppen av en innsjø, isolerer isen, og hindrer 

at de dypere vannlag fryser til.
[2] Egenskaper som hjelper transport. Van-
net evner å gå over til gassform uten at det blir 
skilsmisse i “ekteskapet”: det vil si at H2O forbin-
delsen går ikke i stykker når vannet fordamper 
til usynlig gass, (altså ikke damp som er synlig 
og flytende vann i form av mikrodråper). De tre 
atomene skiller ikke lag. Da atmosfæren er i bev-

egelse, transporterer den dette gassformige 
vannet innover landmassene til glede 

for alt levende der, som trenger 
vann. Når luften med “vanngass” 

i, blir nedkjølt, felles vannet ut 
som mikrodråper (skyer) og 
skyene gir regn, hagl og snø.

to tredjedeler eller mer av 
menneskekroppen består av 

vann, en forening av to gasser i 
oss “oppblåste” mennesker, slik vi 

innbilder oss å være skapelsens herrer. 
Vi har ikke engang nådd vaktmesternivået. Jeg 

svømmer ofte i Sentralbadet og tenker i blant på 
det rare at jeg egentlig flyter, svever der, i “ektes-
kapet” av to gasser. Hvis disse bestemte seg for 
en øyeblikkelig skilsmisse og gikk spontant over 
til gassform, da ville jeg falle fem meter til bas-
sengbunnen i løpet av et halvt sekund. Men jeg 
kan likevel ikke å la være å beundre mirakelet 
vann, og skulle gjerne bytte mitt zodiac-tegn fra 
Tvillingene til Vannmannen.

Selv om Gud ikke lenger gjør undergjerninger 
(for hva jeg vet), har Han etterlatt oss en god del 
mirakler. Slike som vannet, et av Hans vakreste 
fotspor i alle dets former og 
faser det kan opptre i. Gud 
mener sikkert at disse spor 
etter Ham må være nok for 
oss som påminnelser på Hans 
skapermakt og gavmildhet. Og 
ikke minst: Hans eksistens!

miraklenes tid er ikke Forbi
Av gABor szilvAY

i missale nidrosien-
sis ser vi på fjerde 
linje nedenfra 
(bildet over) at fest-
dagen for de hellige 
selja-martyrene 
(sanctorum in se-
lio martyrum) ble 
feiret 8. juli (viii julii 
(øverst)). Feiringen 
var av nest høyeste 
grad (maius du-
plex).

Velkommen til Solstrands Begravelsesbyrå

Solstrands begravelsesbyrå hjelper deg med alle 
de vanskelige gjøremål som dukker opp i forbin-
delse med gravferden. I den vanskelige tiden når 
en av ens nærmeste er gått bort, velger de fleste 
å overlate de nødvendige gjøremål til begrav-
elsesbyrået. 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
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Dåp
Nathalie Duke
Hunter Matthew McKenzie 
Dresel
Divora Merhawi Terke
Elias Candido Tjore
Amalie Grundseth Børsheim
Alexandra Sande
Mathias Sawczuk
Noah Brhane Gorbu
Jadon Rodrigo
Yuvan Rajappu
Aris Christian Mejia
Maria Amelia Lewandowska
Nicolas Zbigniew Dudek
Elida Simon Hasselgren
Sigrid Litlere’
Oliwia Faszczona
Damian Adomas Okika
Vango Idar Szpakowski
Ruth Noemi Borngia-Garcia
Leander Ernest
Edvard Emil Turøy
John Manguilimutan Erstad
Celine Victoria Gerong Wiberg
Alvin Tongun Lako-Swaka
Anna Maria Zejmo

Malwina Rejman
Eva Varne
Anna Dang
Oliver Sandvik
Simon Oscar Fretheim 
Filip Windak
Christian Eric Luciano Gonzales
Giulya Andree Baciu
Emilie Mia Janissek
Francis Isaac Hails Gjelsten
Cecilia Kalembwe
Lena Andrzejewska
Chuong Antonio Hoang Nguyen 
Nguyen
Erik Vinh Tan Nguyen
Martin Gibala Brodwall

Døde 
Anna Thi Thien 
Gunnar Bucher Johannessen
Wiodzimierz Fijalski

tatt opp i kirken
Vilde Agatha Hobæk
Stig Frode Samnøy
Anders  Jarnæs
Pål Gunnar Nes

Ekteskap 
Katrine Karol Kjørlaug og Stig 
Kjørlaug
Irmelin Skaathun Nilsen og Ste-
fan Strand
Danuta Bogun og Grzegorz 
Bogun

Førstekommunion
159 barn forbereder seg til å 
motta Den første hellige kom-
munion. 92 deltar i den norske 
katekesen, 43 i den polske og 13 
i den litauiske katekesen. I Sogn 
og Fjordane mottar 11 barn 
førstekommunionskatekese. De 
norske førstekommunionsmes-
sene blir: Lørdag den 26. april 
kl. 11.00 og kl 13.00 og søndag 
den 27. april kl. 13.00. Denne 
dagen blir det også førstekom-
munion i den polske messen kl. 
15.00. For litauiske barn blir det 
førstekommunion søndag den 
4. mai kl. 13.00. 

livets gang konFirmasjon 
i domkirken og 
i johanneskirken
Den 10. og 11. mai i år kommer igjen biskop Eids-
vig til Bergen for å meddele Fermingens sakra-
ment til 76 ungdommer. De har forberedt seg til 
dette gjennom de siste to årene. På grunn av feir-
ingen av Grunnlovsjubileet er Johanneskirken litt 
mer opptatt enn vanlig i denne helgen og så har vi 
fått følgende steder og tidspunkter for konfirmas-
jonen i år:

Lørdag den 10. mai blir konfirmasjonsmessen i 
Domkirken kl. 10.30. Merk sted og klokkeslett!

Søndag den 11. mai skal konfirmasjonen være i 
Johanneskirken kl 14.00.

I Sogn og Fjordane er det i år 12 konfirmanter. 
Vi har fått oppgitt søndag den 14. september som 
dato for biskopens fermingsmesse, men denne 
kan bli forandret.

endringer i konFirmant-
katekesen i 2014/2015
Fra og med skoleåret 2014/2015 vil St. Paul me-
nighet påbegynne prosessen med å få ned fermi-
ngsalderen i menigheten. I praksis betyr dette at 
der til neste skoleår blir kalt inn to nye årskull til 
konfirmantundervisningen, både dem født i 2000 
og 2001, altså de som begynner i 8. og 9. Klasse.
Menigheten ser at mange andre menigheter i 
bispedømmet har endret fermingsalder til å være 
den samme som konfirmasjonsalder i statskirken. 
Samtidig ønsker katekesen på sikt, etter en toårig 
overgangsperiode med tre parallelle kull, å starte 
en egen katekese/ledertrening for dem som er 
over konfirmasjonsalder. Det vil være lettere å 
fange dem når de går i 10. Klasse og ikke bytter 
skole samtidig.

Årsaken til at endringen kommer nå er at kul-
lene blir stadig større. Vi ser fra sogneprestens 
statistikk at hele 159 barn skal motta sin første 
hellige kommunion i vår menighet i år. Samtidig 
er det kun 75 konfirmanter. Hvis vi skal ha kapa-
sitet til å gjøre endringer så må de gjøres kvikt. 
Samtidig vil det å kjøre tre parallelle kull gjøre oss 
bedre rustet til å ha større kull senere.

Hvis du er interessert i å bidra i katekesen er det 
bare å ta kontakt med Stefan Bivand eller Anne 
Samuelsen. Kontaktinformasjon finner du i me-
nighetsbladet.

eritreiske messer 
En gladnyhet for våre eritreiske trosfeller i St. 
Paul menighet. Ved nyttår kom det en eritreisk 
prest til Norge, P. Teklehaimanot Asfaha, kort 
gjerne omtalt som P. «Tekle», fra Asmara. Han 
skal være sjelesørger for eritreiske katolikker i 
hele bispedømmet. Han vil komme til Bergen den 
4. lørdagen i hver måned og da vil han feire mes-
sen i St. Paul kirke kl. 16.00. Vi har en aktiv er-
itreisk gruppe i vår menighet 
og vi gleder oss med over at 
de nå også får muligheten til å 
feire messen og sakramentene 
på deres eget språk. Mer om 
P. Tekle finner man på «ka-
tolsk.no» under «personer» 
og «innenriksgalleri».

elektronisk kollekt
«Enhver katolikk har rett til å gi kollekt», sa en 
eldre medbror i Klosterneuburg en gang til meg, 
- vi snakket om kollekt i hverdagsmessene. Det 
er en rettighet, ikke bare en plikt – og de fleste 
blant oss støtter med glede opp om menighetens 
drift. Men i vår moderne tid blir det flere og flere 
som ikke har kontanter på seg; alt ordnes med 
kort. Så har vi i menighetsrådet funnet ut at også 
vi katolikker må følge med tiden og bli elektroni-
ske. Allerede i høst gikk vi til anskaffelse av en 
betalingsterminal, men så har det tatt en god 
stund til vi fant noen som kunne forklare hvordan 
man skal få den til å virke. Men nå er vi så langt, 
at betalingsterminalen ligger bak i kirken under 
søndagsmessene, så sant vi har kirkevakter som 
kan passe på og vise brukere til rette.

Så nå er det klart for «elektronisk kollekt» og 
alle, som enten mangler kontanter eller som synes 
det er greit å bruke kort, er hjertelig invitert til å 
ta betalingsterminalen i bruk. Fortrinnsvis skal 
den benyttes etter messene, for at det ikke skal bli 
for mye forstyrrelser under messen.

Vi gratulerer disse 15 katolske kvinner og menn 
som hadde sin første kommunion 29. april 1984! 

I år, 30 år etter, har vi 159 førstekommunions-
barn. - Av navnelisten for i år kan vi se hvor mye 
St. Paul menighet har vokst de siste 30 år, skriver 
tidligere menighetssekretær Hildegard Misje, som 
har sendt oss listen fra 1984.  

Og hun har rett, antall førstekommunionsbarn er 
som vi ser mer enn tidoblet på disse 30 årene, et tall 
som svarer til menighetens vekst. I dag har vi 15.840 
medlemmer, og i 1984 ca 1500.

30 årsjubileum For 15 Førstekommunionsbarn 

18 19 St. Paul MenighetsbladSt. Paul Menighetsblad



i Florø på norsk, polsk, tamil, 
i Nordfjordeid på tamil, 
i Vangsnes/Vik på polsk, 
i Sogndal på engelsk, norsk, 
3. lørdag i måneden: messe på 
engelsk kl 12.30
i leirvik på polsk 
og i Øvre årdal på polsk.
Messelister for Sogn og Fjorda-
ne legges ut på Internett: www.
forde.bergenpol.com. Messene 
i Førde finner sted i Bedehuset, 
Prestebøen 21, 6800 Førde. 

GruPPEr

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

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

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

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 

tamilsk kirkegruppe 
Robert Dayanandan 920 84 353 
Rober@broadpark.no 

Vietnamesisk kirkegruppe 
Nguyen Viet Ha, 958 57 452

legfransiskanerne
Marit Karaskiewicz, 906 33 019

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

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

Caritas St. Paul. 
Leder Øystein Bildt, 465 08 325
Sekretær Stefan Bivand

Fides studentgruppe
Leder Anja Zawadzka Persvold 
977 415 70, anja.zp@gmail.com
http://bergen.katolsk.no/Fides.
html.
Studentprest P. Edm. Regi-
nald Saveripillai OMI. 46775340 
edmundreggie@gmail.com

BuK Bergens unge Katolik-
ker 15-18 år 
Yen Nguyen, 480 09 736
yenthng@gmail.com, http://
bergen.katolsk.no/BUK.html. 

NuK Norges unge Katolik-
ker Akersveien 16 a, 0177 Oslo, 
23 21 95 40

St. Stefanus ministrantlag. 
Thu Nguyen
vthun_@hotmail.com, 
tlf 415 09 154 

BarNE- OG uNGDOMS-
KatEKESE 

Barne- og ungdomsprest 
Dom Lukas Stefan Lorf-Wol-
lesen 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

Førstekommunions-
katekese, 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 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 aug.) 
Kl 19.00 Norsk messe med 
kirkekaffe i Birgittakjelleren de 
fleste tirsdager 

Onsdag  
Kl 18.00 Tilbedelse på vietna-
mesisk (Rosenkrans i oktober 
og mai. Korsvei i fastetiden) 
Kl 19.00 Messe på vietnamesisk 

torsdag  
Kl 19.00 Messe på norsk 

Fredag   
Kl 10.20 Skolemesse (unntatt 
skoleferien og ved skolefri) 
Kl 19.00 Messe på norsk  
(1. fredag i måneden: polsk). 
Ca. kl 19.40 Sakramentsandakt. 
(Unntatt juli og august).  
Anledning til skrifte.

1. fredag i måneden er messen 
og tilbedelsen på polsk. Det er 
anledning til skriftemål fra 
kl 18.00. 

lørdag  
Kl 18.00 Messe på latin (sønda-
gens messe). 
2. lørdag i måneden: Filippinsk 
messe kl 18. 
Messer for førstekommunions-
barna kl 14.30 og for konfir-
mantene kl 12.00 kunngjøres i 
katekeseplanen. 
2. lørdag i måneden: vietname-
sisk messe kl 15.00 
4. lørdag i måneden: eritreisk 
messe kl 16.00
Messeplanen legges hver må-
ned ut på menighetens hjemme-
side: http://bergen.katolsk.no/
kalender.htm

rosenkransbønn 
fredager kl 18.30 i oktober og 
mai, dessuten kl 18.00 tirsda ger 
hele året unntatt i sommerfe-
rien. 

Korsveiandakt 
i fastetiden på fredager kl 18.30. 

åpen kirke 
Kirken er åpen (sidedøren fra 
kirketunet/skoleplassen) i sko-
letiden, 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. 
Messetider: Lørdag, søndag, 
mandag: kl 10.00. Tirsdag- fre-
dag: kl 09.00. 
Søndag kl 11: Messe på polsk

St. OlaV SENtEr 
Finnesveien 57, 5700 Voss. 
Messe søndag kl 11.00.
1. lørdag i måneden kl 16: messe 
på polsk 
2. søndag i måneden: Messe på 
engelsk og norsk kl 11.00
3. søndag i måneden kl 11: Mes-
se på polsk og norsk

OEN BEDEHuS
4. søndag i måneden: messe på 
engelsk og filippinsk kl 18.00

auStErHEIM, KyrKJE-
lyDSHuSEt
4. søndag i måneden: messe på 
engelsk kl 13.00

alVErSuND
3. søndag i måneden: Messe på 
polsk kl 11.

NOrHEIMSuND
2. lørdag i måneden: Messe på 
polsk kl 17.

SOGN OG FJOrDaNE
Det feires messe 
i Førde på norsk og polsk,
3. søndag i måneden: messe på 
engelsk og filippinsk kl 12.00
i loen på norsk, polsk-russisk-
slovakisk, 

messer og liturgier i st. paul menighet - grupper
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Menighetskontoret
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Kontonr: 3624.07.60031
http://bergen.katolsk.no

Menighetssekretær 
May Bull Wingaard, 55 21 59 50 
may.bullwingaard@yahoo.no 
Mand., tirsd., torsd. og fred. kl 
10.00 -15.00. Onsd. 14.00-1800

Sogneprest Dom Alois Arn-
stein 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/skoleprest Dom 
Lukas Lorf-Wollesen 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 Mob.954 09 125

Kapellan Piotr Gaçior           
Tlf. 55 21 59 57 Mob.476 69 946

Kapellan Johan Dumandan 
johan.dumandan@yahoo.com 
Mobil 474 74 176

Kapellan i Førde p. Marek 
Zur Mobil 474 69 946

Pater Aage Hauken O. P. 
Finnesveien 57, 5700 Voss 
Tlf. 56 51 19 64 Mob.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

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 10-14
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 Xaverius-
søstrene, Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60

Søstrene av det Hellige 
Kors, Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60

Missionaries of 
Charity 
Nygårdsgaten 3
Tlf. 55 21 59 70

St. Paul skole 
Tlf. 55 21 59 00

Menighets-
rådet 
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
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pilegrimstur til rouen og      
lisieux 15. - 20. oktober

St. Paul Menighets Pilegrimstur  til Rouen og 
Lisieux  arrangeres 15.- 20. oktober 2014.

Pilegrimsturen organiseres i forbindelse med 
1000-års jubileet for den hellige Olavs omven-
delse og dåp i Rouen domkirke som fant sted 
16. oktober 1014. I middelalderen var Nidaros 
(Trondheim) et av de viktigste pilegrimssteder i 
Europa – nå reiser vi til Rouen hvor St. Olav ble 
døpt. Samtidig besøker vi Lisieux – hjemstedet til 
den hellige Teresa, den unge karmelittnonnen og 
en av de mest betydningsfulle helgenene i vår tid. 
En pilegrimstur er ikke bare en tur, den gir oss 
mulighet til å avsette tid til bønn og fornyelse. Til 
meditasjon, men også til fellesskap når vi ber, når 
vi feirer eukaristien og når vi besøker de hellige 
steder. Og selvfølgelig også til å bli bedre kjent 
med hverandre og oppleve Normandie sammen. 

Det er fortsatt ledige plasser - muligens kan 
vi utvide antallet, men det er viktig å melde seg 
snarest (før påske) og betale depositum.

Praktiske opplysninger
Kostnader: 7000 kr (£689) inkl. transport, 
overnatting med frokost og middag, inngangs- 
billetter o.l.  Depositum kr 1850,- betales til 
menighetens konto: 3624.07.60031 (merkes - 
ROUEN). Restbeløpet betales 2 mndr før avreise. 
Overnatting: 3 netter i Lisieux Hermitage St 
Therese og 2 netter i Rouen, 3 stjerners hotell; 2 
eller 3 manns rom. For enkeltrom betales ekstra 
£90. (Det er få enkeltrom tilgjengelig)
Vi reiser med PAX Travels. 

Foreløpig program
Dag 1:  Onsdag 15. oktober  kl. 9.20  med SAS 
fra Bergen til Paris, reise  med buss til Lisieux;  
messe i St. Thérèse-basilikaen.
Dag 2: Torsdag 16. oktober – festdagen for 
St.Olavs omvendelse. Dagstur til Rouen – vi feirer 
1000-års jubileum for Olav den Helliges omven-
delse og dåp – messe med Dom Alois i Rouen-

katedralen. Sightseeing i Rouen.
Dag 3: Fredag 17. oktober. Messe i Karmel-
klosteret i Lisieux. Besøk i den hellige Teresas 
familiehus og sognekirke. Ettermiddag – tur til 
Bayeaux.  Domkirken og museet med det berømte 
Bayeux-teppet  
Dag 4: Lørdag 18. oktober. Messe i et benedik-
tinerkloster - på veien mot Rouen. Kulturelle 
arrangementer i Rouen i regi av Rouen og Trond-
heim kommune.
Day 5: Søndag 19. oktober. Fritid i Rouen. 
Kl.18.00  Fransk-norsk katolsk messe i katedralen 
i Rouen. 
Day 6: Mandag 20.oktober Avreise til Paris.  Fly 
til Bergen kl. 14.05. 

Den offisielle feiringen i Rouen organiseres av 
Trondheim Stift og Trondheim kommune – pro-
gram for dette er publisert i St.Olav kirkeblad. 
Pilegrimer fra vår menighet skal delta i den store 
katolske messen i Rouen søndag 19. oktober, men 
skal ellers ha eget program. Det er selvsagt også 
mulig å reise på egen hånd og melde seg direkte 
på det offisielle programmet i Rouen.

KatoLSK ForuM
Tirsdag, 8. april, kl. 19.45
"Sorg og lidenskap. Filosofiske refleks-
joner"
v/Nina Karin Monsen, filosof og forfatter

 Tirsdag, 6. mai, kl. 19.45
“Forståelsen av ‘sannhet’ i nyere katolsk 
tenkning”
v/Ståle Johannes Kristiansen,
universitetslektor v/Universitetet i Bergen

Møtene er på personalrommet, St. Paul skole
Inngangspenger pr. foredrag kr. 30

Styre: Thor Chr. Skavlem, Erik Andreas Holth
Hjørdis Danbolt, Erik Andvik
Kontakt: erik.andvik@katolsk.no
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Returadresse: ST. PAUL KATOLSKE KIRKE,
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jesusbarnet i krybben 
Mange feiret julens liturgier i St. Paul menighet også i 
2013, og gledet seg over det store under: at Jesusbarnet 
ble født i en stall og i en krybbe. 

På bildet viser unge fra den vietnamesiske gruppen sin 
tolkning av det som skjedde for Maria og Josef julenatt for 
mer enn 2000 år siden.


