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Hvorfor katolsk skole?

Arbeidet med det nye orgelet går sin gang. Og
fremdeles trenger vi penger. Sett store eller små
beløp inn på konto nr 3624.27.59537.

Av Dom Lukas, skoleprest

Her er en av tegningene fra arkitekt Helland som
viser hvordan orgelet vil ta seg ut i kirken. Det blir
en omfattende prosess som kommer til å berøre
mange, men resultatet vil - etter alle solemerker
- bli fenomenalt. Arbeidet starter etter planen 1.
juni 2015. Instrumentet vil bli tatt i bruk i løpet
av sensommeren. Vigslingen vil finne sted søndag
1. november. Etter planen vil titulærorganisten i
Notre Dame de Paris,Olivier Latry spille, og biskop Eidsvig vil forestå vigslingen.
Amund Dahlen

Hybel/rom ønskes
Når orgelet skal settes inn i St.Paul kirke
trenger vi å låne/leie en hybel/leilighet i 4
uker. Det bør helst være plass til fire mann.
Fra 1. juni 2015.
Hvis det er noen som har mulighet –
ta kontakt med Amund Dahlen 92237635
amund.dahlen@gmail.com

Bestemors Minde blir ny bolig for våre prester
I bakken på veien opp til Marias Minde ligger et
gammelt trehus som kalles Bestemors Minde. Der
hadde St. Fransiskussøstrene en tid sitt novisiat
og søstrene har brukt det som gjestehus. Siden
menigheten vokser både i antall medlemmer og
antall prester, trenger vi boliger til prestene. Så
var planen å pusse opp Bestemors Minde og innrede to presteleligheter i 2. etasje. Underveis ble
det klart at det var svakheter i konstruksjonen
og syllstokken under huset var ganske råtten.
Dermed måtte vi gjøre om på planene og bygge
om både første og andre etasje. Dermed er ombyggingen blitt forsinket med kanskje inntil et
halvt år.
Det hele blir også dobbelt så dyrt som planlagt,
ca. 4,5 millioner vil det koste. Til gjengjeld får vi

fire små leiligheter pluss etter hvert også to gjesterom. For å klare utgiftene må menigheten ta opp
et lån på 2 millioner. Tanken er at vi kan leie ut to
av leilighetene og slik betjene lånet.
Det ombygde Bestemors Minde vil løse noen
av plassproblemene i menigheten, i hvert fall hva
angår boliger for prester.

Forsidebilde: Pontifikalmesse i katedralen i Rouen. Biskop Eidsvig til høyre, dom Alois bak alteret.
Se mer om pilegrimsturen på s 12 .

Jesus sier i evangeliet: ”Jeg er veien og
sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen
uten ved meg.” De som bekjenner seg til denne
troen, tror at i Kristus er både sannheten om
Gud og om menneskene åpenbart. Det er Kirkens
misjon å utfolde og forkynne denne sannheten. Å
akseptere den gir sann frihet og det fullkomne liv.
En viktig grunn til at Kirken har dannet og driver
skoler, er at de skal være del av Kirkens misjon
ved å plassere både Kristus og Den katolske kirkes
lære i sentrum av menneskenes liv. Dette målet
skal oppnås ved samarbeid med den lokale menigheten og med familiene.
Derfor er den katolske skoles nøkkeloppgave og
eksistensberettigelse å stille Kristus og Kirkens
lære i sentrum for hele utdanningsprosessen.
Kirkens mål med å gjøre dette, er å rotfeste menneskenes åndelige utvikling, læring og undervisning, danning av kultur og samfunn i Kristus.
Dette betyr at Kirken driver skoler med den
hensikt, at de skal være mer enn steder hvor
elever får kunnskap og dyktighet som forberedelse på arbeidslivet og for å være ansvarsbevisste
samfunnsborgere. Snarere skal en katolsk skole
være et felleskap hvor den åndelige, kulturelle og
personlige verden vi lever i, blir harmonisert. På
den måten kan den bli roten som våre verdier,
motiver, streben og det moralske imperativet som
opplyser våre valg og handlinger, vokser ut av.

menneskes reise til voksen alder samtidig være en
reise til en voksen, moden tro. Skolen skal tilby
en førsteklasses utdannelse for å hjelpe elevene til
å vokse til sitt fulle menneskelige potensial, men
skal også forme hele personen, slik at elevene kan
oppnå livets mening i Gud, og samtidig fremme
samfunnets felles gode.
Evangeliets verdier og Kirkens lære innebærer
mer enn å være god mot andre mennesker. Mens
Kirkens lære er oppsummert i Katekismen, som
jeg her ikke kan gå nærmere på, men jeg vil bare
kort definere evangeliets verdier som: tro og
integritet, verdighet og medlidenhet, ydmykhet
og mildhet, sannhet og rettferdighet, tilgivelse
og barmhjertighet, renhet og hellighet, toleranse
og fredsomhet, tjeneste og offer. Disse verdiene
baserer seg på Saligprisningene og skaper balanse
mellom personlig tro og moral på den ene side,
og adferd overfor andre mennesker på den annen side. Jeg vil imidlertid påstå at det er viktig å
hjelpe våre elever til først og fremst å finne sikkerhet i Gud og i sin tro og i en godt opplært samvittighet. Synet på omverdenen og andre mennesker
må bygges på en fast tro og en god forståelse av
hva den inneholder og impliserer. Med andre ord
skal elevene, etter noen år på en katolsk skole,
være seg sin tro bevisst og kunne forklare den
overfor seg selv og andre. Man kan også si at sosiallæren alltid må baseres på det katolske menneskesyn og Kirkens morallære. Ellers er det som
å bygge et hus på sand.
Avslutningsvis vil jeg gjerne gå tilbake til Jesu
ord: ”Jeg er veien, sannheten og livet.” Vår oppgave er – bortsett fra elevenes faglige utvikling - å
vise dem Kristus som deres
vei, og forklare og undervise
den katolske tro på en systematisk og overbevisende måte –
ikke bare teoretisk, men også
ved vårt personlige eksempel
– og dermed å sette dem i
stand å få evig liv i Kristus.

En katolsk skole skal tilby ”En helhetlig utdannelse av den menneskelige personen gjennom et
klart utdanningsprosjekt, der Kristus er grunnlaget”. I den katolske skolen skal Kristus altså
være sentrum for alt, idet evangeliets verdier
og Kirkens lære blir integrert i alle aspekter av
læring og undervisning – ja, i helheten av skolens
liv. Det er kanskje ikke lett, men heller ikke umulig, å integrere det kristne syn i alle relevante
fag, t.o.m. i naturfag, fremmedspråk, musikk- og
kunst, samfunnsfag og historie. Religionsundervisning kan ikke være begrenset bare på
kristendoms-faget. I en katolsk skole skal et ungt
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«Lær oss å kjenne dine
veier…»

NYTT MENIGHETSRÅD på plass

Av leder for menighetsrådet Ewa Bivand

Nytt menighetsråd er blitt valgt for de
nærmeste to årene. Vi går inn i denne tjenesten
med glede og med ydmykhet. Med glede, fordi vi
ser frem til oppgavene og fordi vi er «a band of
brothers»; med ydmykhet fordi vi vet at det ikke
er vi som bestemmer over menighetens fremtid.
Non nobis Domine.

er lett å be på et fremmed språk – det tar tid å
føle at Gud hører deg når du snakker norsk. Og
selv om vi etter hvert liker å synge de norske
melankolske salmene med melodier fra Hallingdal eller Åseral, banker hjertene fortere når man
hører sangene som ble sunget i barndommen i et
land på andre side av kloden. Vi har blitt vant til
å synge om «torsk og skreien» og føler høytiden
hver julenatt med Deilig er jorden. Det er St. Paul
som er vår kirke og vårt hjem, og den tar vi vare
på, bidrar til fellesskapet, stiller til dugnad og
andre oppgaver. Men samtidig er vi takknemlige
for at, i alle fall en del av, de som trenger det får
muligheten til å skrifte på eget språk.

De siste årene har menigheten vokst hvert år
med omtrent to tusen registrerte katolikker –
dette er en stor glede, et stort ansvar og samtidig
en stor utfordring. Nye messesteder etableres,
ikke nødvendigvis der vi hadde trodd at de skulle
komme. Våre prester reiser mye, ikke bare innen
menighetens grenser, men også for å hjelpe i nabomenigheter. Det betyr at selv om vi har mange
prester i St. Paul, er det allikevel ikke alle som er
i Bergen i helgene. Våre nye menighetsmedlemmer, trenger pastoral omsorg på flere språk, først
og fremst polsk. Polske katolikker utgjør over en
tredel av alle menighetsmedlemmer! Av 17.110
medlemmer, er nå 6539 født i Polen og 2339 i
Litauen, 3443 er født i Norge, (inkludert tamilske,
polske og andre barn født i her til lands), mens
f.eks. bare 350 tamiler er født på Sri Lanka.

Det er både gledelig, oppløftende og veldig
katolsk å være sammen med halvparten av verden
i høymesse på søndag. Samtidig kan det tenkes
at for noen det kan være nokså rart, og til og med
fremmedgjørende, å høre alle de nye «dialekter»
av det norske språk! Med alle mulige varianter i
uttale og intonasjon, for ikke å nevne grammatikken. For en utfordring må det være! Gud krever
mye fra oss alle. Ikke minst tålmodighet. Vi har
alle våre ønsker og tanker om fremtiden, men vi
vet ikke hvor Han vil at vi skal gå. Det nye menighetsrådet har også sine planer og drømmer.
Og dermed ber vi med ydmykhet:

Selv om mange av Norges nye katolikker deltar aktivt i menighetens liv, foretrekker de fleste
å praktisere sin tro på eget språk og blant sine
egne. Og det gjør de med iver – to polske messer
i St.Paul kirke hver søndag og en til annen hver
uke på Marias Minde vitner om dette. Dette er
nødvendig – kirken vår er ikke stor nok til å invitere flere til høymessen. En gang i fremtiden må vi
tørre å tenke at menigheten må deles geografisk,
nettopp for å oppnå enhet – vi ønsker ikke at den
i realiteten blir delt langs de språklige forskjeller.

Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig
skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt
er ditt.
Men vil din sterke hånd meg
lede,
jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her
nede,
får jeg et håp i himlen mer.

De av oss som kom til Norge og St. Paul menighet for ti, tjue eller tretti år siden vet, at det ikke
St. Paul Menighetsblad
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Vårt nye menighetsråd de neste to årene: P. Louis Đang Quang Tien, Ewa Bivand (leder), p. Reginald
Saviripillai, Marcin Fojcik (Sogn og Fjordane), Johan Falkenberg, Anne Kirsten Eek-Larsen, Erik Andreas
Holth (nestleder), Anne Samuelsen, Pål Augland (Voss), Eugene Sebastian, Knut Robberstad, Nguyen
Quoc Long, Rosa Quijada, Krzysztof Śledzki, Małgorzata Łukaszewicz, Traute Dvergsdal (Sogn og Fjordane), p. Piotr Gąsior og Dom Alois Brodersen (sogneprest og formann)

Gå inn på menighetens nye nettside!

Menigheten har fått ny nettside. Adressen er den samme som tidligere: bergen.katolsk.no
Her finnes mye informasjon om alt som skjer i menigheten, både messer og andre aktiviteter. Bilder og
referater fra ting som har skjedd er det også her.
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JULEMESSER I ST. PAUL
MENIGHET
Onsdag 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

Torsdag 1.1 2015
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 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

Søndag 4.1 2015
Epifani/Hellig tre kongers dag
09.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe

Fredag 26.12, 2. juledag, St. Stefanus
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Norsk messe
13.00 Litauisk messe
17.00 Tamilsk messe
19.00 Vietnamesisk messe

VOSS, St. Olavs Senter
Torsdag 25.12 2014 1. juledag
11.00 Høymesse
Søndag 28.12 2014 Hl. Familie
11.00 Høymesse
Torsdag 1.1 2015 Nyttårsdag
11.00 Høymesse
Søndag 4.1 2015 Epifani
11.00 Høymesse

Lørdag 27.12,
St. Johannes/Den Hellige Families Fest
10.00 Messe på Marias Minde
18.00 Filippinsk messe
Søndag 28.12, 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

Om få uker skal vi feire jul. Når vi tenker på
julen er det ofte julegavene, juletreet, julekortene
og julenissen vi har i tankene. Men handler julen
virkelig om julegaver, juletre og julenissen?
Enhver av oss er enig i at julen i dag er blitt svært
kommersialisert, og de fleste av dem som feirer
jul forstår ikke skikkelig hvor viktig og betydningsfull julen er for deres personlige liv. Mens vi
forbereder oss til å feire julen ennå en gang, la oss
stanse opp en stund og tenke over hvilken åndelig
betydning julen har for oss kristne.

Slik er julen en tid vi tenker nærmere over den
kjærligheten Gud har til oss mennesker. Dette
kan vi lese i Paulus brev til hebreerne 1.1: Mange
ganger og på mange måter har Gud i tidligere
tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i
disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Gud, som i det Gamle Testamentets historie
snakket til sitt utvalgte folk gjennom adskillige
profeter i århundrer, har nå åpenbart seg selv i
sin enbårne Sønns person, Jesus.
En tamilsk kvinnelig poet som bodde i SørIndia for mange hundre år siden, skrev i et av sine
dikt: For en velsignet og heldig erfaring det er å
bli et menneske. Ofte, kanskje på grunn av press
og vanskeligheter i våre liv, setter vi ikke pris på
det faktum og den gaven det er at vi er født som
mennesker.

For to år siden fikk jeg anledningen til å reise
på pilegrimstur til det Hellige Land. Blant mange
steder besøkte vi Fødselskirken i Betlehem,
kirken der Jesus ble født. I denne kirken fikk vi se
stedet i underetasjen der Mor Maria fødte Jesus,
Guds sønn. Stedet der Messias ble født er prydet
av en stjerne. Her kunne vi også knele ned og
kysse denne stjernen. Dette ble et veldig viktig
øyeblikk for meg til å reflektere over at Guds Sønn
Jesus ble født for nesten to tusen år siden. Og jeg
er sikker på at dette ikke bare er noe jeg opplever,
men alle kristne som besøker Betlehem.

Jesus, Guds sønn, ble et menneske for å
frigjøre oss fra syndens grep. Det er veldig viktig
å forstå at Jesus, ved sin fødsel, sitt liv, sin død
og oppstandelse, har gitt en ny og dypere mening
til menneskelig liv. Å lete etter julens mening er
egentlig på en måte forbundet med den eksistensielle søking etter meningen med vårt liv i denne
verden.
La oss derfor, mens vi nå gjør oss klar til å
feire jul igjen dette året, anstrenge oss for å gjøre
denne tiden åndelig meningsfull for hver og en
av oss. En av de beste måtene å feire jul på en
meningsfull måte er å forsøke å bringe glede inn
i livet til noen som har lidd av sykdom, av rusavhengighet eller av ensomhet etc.

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står
noe annet.
Stjernen i kirken der Jesus ble født.
Julen er altså en tid vi bruker til å tenke over
mysteriet at Gud ble menneske. Julen er en tid
når vi minner oss selv på at Guds Sønn ble født
inn i denne verden i menneskeskikkelse. Men
hvorfor bestemte så Gud at han skulle bli et menneske? Vi finner svaret på dette spørsmålet i Johannes evangelium 3.16: For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for
at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt,
men da evig liv.

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

St. Paul Menighetsblad

Julens åndelige betydning
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Måtte Jesus, Guds nyfødte Sønn, velsigne oss
alle med fred og glede i hjertene våre og gi oss et fornyet
kall for livet.
Edmund Reginald
Saveripillai Omi
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Regnskapet: flere medlemmer ga økt inntekt

St. Paul menighets regnskap 2013 og 2012
2013

2012

Kommunale tilskudd

3914896

3160715

Kollekt

1322834

1293451

Kirkebidrag

600248

582144

Kirkemaling

417290

-

Gaver, bryllup, dåp konfirmasjon etc.

234000

56263

Inntekter ved arv, gaver, katekese etc.

150140

194395

Salg av lys, bøker og krusifiks

81800

122783

Kirkekaffe m.m.

22389

34867

Leiekirke/krypt/prestegård

98310

106660

588686

596781

1500

26980

7432093

6175039

Inntek

Refusjon Parkveien
Andre inntekter
Sum tilskudd, inntekter og gaver
Kostnader

2178590

2060677

Telefon, porto, kontorutstyr og rekvisita

Lønnskostnader

440526

315306

Bilhold og prestereiser

356634

281182

Vedlikehold kirke og prestegård

1989179

1639102

Leielokaler

437160

398739

Kommunale avgifter, forsikring, varme etc.

642180

622558

Liturgi, katekese,barne- og ungdomsarbeid

288087

260621

Menighetsblad

139050

165097

Menighetsaktiviteter og diverse

425578

442560

6896984

6185842

57011

19358

592120

(8555)

-

8555

Sum kostnader
Finansinntekter/kostnader
Bankrenter, gebyrer
Åretsresultat-0verskudd
Disponert:
Underskudd dekket v/overførsel fra egenkapital
Overskudd overført til egenkapital

(592120)

Sum disponert

St. Paul Menighetsblad

(592120)
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Regnskapet i fjor gikk ut med et pent overskudd. Dette skyldes først og fremst at inntektene
har økt med kr 750.000 fra året før. Det meste
av denne økningen kommer av at vi blir flere i
menigheten. Den delen av inntekten som kommer fra kommuneskatten, er den største del av
inntektene. Vi avgir stadig mer av disse pengene til bispedømmet, men til gjengjeld betaler
bispedømmet prestenes lønn. I tillegg kan vi søke
om tilskudd til bygg og oppussing fra bispedømmets byggefond, noe som er aktuelt nå med
ombyggingen av Bestemors Minde og den kommende ombyggingen av orgelgalleriet og ventilasjonsanlegget i kirken.
De økte inntektene gjenspeiler at det er blitt
flere av oss og flere som går i kirken og gir kollekt
eller betaler kirkebidrag, men det ser ikke ut til
at den enkelte, til tross for gode lønnsøkninger,
gir noe mer. På samme måten viser økningen av
katekeseinntektene at det er flere barn i katekesen. De pengene som kommer inn her går i sin
helhet ut igjen til katekesen. Det koster mye å
drive katekese, selv om lærerne underviser gratis – en stor takk til dem for det! Men buss og
overnatting på leirer koster mye, likeså mat og
forskjellige rekvisitter. Økningen i gaver henger
sammen med gaver til Orgelfondet.

økninger over hele linjen på utgiftspostene. Telefon, data, kopimaskinen brukes stadig mer og av
stadig flere. I summen for vedlikehold finner vi de
kr 475.000 til kirkemaling innbakt. Menighetsbladet er blitt billigere. Det skyldes at vi bare
har to utgivelser i året og at vi har funnet et nytt,
pålitelig og billigere trykkeri.
Et overskudd i regnskapet på kr 592.120 er ikke
noen stor pengesekk som vi kan hvile på. Disse
pengene er disponert til byggefondet med tanke
på utgifter til orgelgalleri og ventilasjons-anlegg.
Det ser ut som veksten i antall medlemmer
bare fortsetter. Det vil si at inntektene også vil
vokse jevnt og trutt fremover. Men samtidig vil
utgiftene øke – for det koster å drive kirke. Som
nevnt vil vi måtte ta opp lån for å betale ombyggingen av Bestemors Minde og også for ombygging i kirken, orgelgalleri, ventilasjonsanlegg og
nytt orgel. Men dette vil allikevel være relativt
små kreditter, som vi vil klare å betale tilbake.
Større utgifter vil komme om noen år, når vi må
tenke på å utvide kirken på Marias Minde og kanskje bygge barnehage – og kanskje en ny barneskole på det området. Det blir store utfordringer
som vi trenger å møte med tanke på den stadige
veksten i menigheten. Det vil kreve innsats av oss
alle.

På utgiftssiden har vi klart å holde lønnsutgiftene noenlunde i sjakk. Det er relativt små

Dom Alois

ny polsk prest: ti prester fra tarnóv er nå i norge
I september ankom p. Janusz Batko Bergen, som
den tiende prest i Norge fra bispedømmet Tarnów
i Polen.
P. Janusz er utdannet ved presteseminaret i
Tarnów med mastergrad i teologi og særinteresse
i bioetikk og kristent menneskesyn i møte med
den moderne utilitarisme og naturalistisk perspektiv.
P. Batko kom til Norge på oppfordring fra sin
biskop for å hjelpe med pastoral omsorg for polsktalende katolikker, men et møte med søstrene i

Tromsø for et par år siden var
også en motiverende faktor.
Han feirer allerede messe på
norsk på Marias Minde og går
på norskkurs. Han ser frem
til Verdensungdomsdagene
i Polen i 2016 og håper at
mange unge norske katolikker deltar og kanskje besøker
hjemstedet hans.
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Legfransiskanerne er 60 år
Av Guro Mette Bagge

Frans av Assisi, noen har kalt ham en profet
for vår tid. Da vi fikk ny pave tok han overraskende navnet Frans. Med det viser paven hvilken
retning han ønsker at Kirken skal ta i vår tid. En
moderne pave som søker inspirasjon for Kirkens
ledelse og misjon fra en liten mann fra 1200 tallet.
Det sies at fransiskaneren kardinal Claudio
Hummes satt ved siden av jesuitten kardinal
Jorge Bergoglio under den avgjørende opptellingen i konklavet. Da det ble klart at Bergoglio
ville bli valgt omfavnet han ham og sa «Ikke glem
de fattige». Bergoglios tanker før han ble endelig
valgt og tok sitt navn kan stå som en overskrift
over den fransiskanske spiritualitet.
Paven forteller: « Ordene satte seg fast her
(paven slo seg på pannen), de fattige, de fattige.
Så, umiddelbart i tilknyttning til de fattige, tenkte
jeg på den hellige Frans av Assisi. Deretter tenkte
jeg på krigene mens opptellingen fortsatte. Og
Frans var en fredens mann, slik kom navnet til
hjerte mitt, Frans av Assisi. For meg er han en
fattigdommens mann, en fredens mann, en mann
som elsket og beskyttet skaperverket. Men akkurat nå går det ikke så bra med vårt forhold til
skaperverket, ikke sant? Han er mannen som gir
oss en ånd av fred, den fattige mannen... Å som
jeg ønsker meg en Kirke som er fattig og for de
fattige!» ( Sitat fra A. Torniellis bok Frans- paven
fra den nye verden.)

og behov for forløsning.
Frans ville leve enkelt, fattig som den fattige
Kristus. Mange sluttet seg til ham i dette nye livet
i bot og paven godkjente den fattige flokken som
en orden. Kvinner søkte til den hellige Klara som
grunnla kvinneordenen på Frans`spiritualitet.
Etterhvert forsto Frans at han måtte gjøre noe for
alle de menn og kvinner som ville slutte seg til,
men var bundet av forpliktelser som ekteskap og
annet.
Den tredje orden ble dannet ca 1215, den første
bevarte regel er fra 1228. Tærtiærene, eller legfransiskanerne som vi sier idag, valgte en enkel
livsstil i omsorg for familie og de fattige, nært
knyttet til Kirken.
Vi skal gjøre et hopp ca 800 år frem i tiden.
I 1954 kom fransiskanerpater W. Hertman til
Bergen, full av entusiasme og glede over det fransiskanske liv som han ønsket å dele med andre.
Allerede høsten 1954 samlet interesserte seg i
en gruppe og de første legfransiskanerne avga
løftene i 1956. Siden den gangen har det vært legfransiskanere i St Paul Menighet, idag er det syv
medlemmer med avlagte løfter. Detter har vi lyst
til å feire på St Frans`dag 4.oktover!
Det ligger i løftene våre at vi skal hjelpe til å
bygge Kirken med de evner og muligheter den
enkelte har. Fellesskapet leves i menigheten, men
vi har også et fast møte en gang i måneden hvor
vi tar opp emner som kan hjelpe og styrke kallet
vårt. Hvis en av oss trenger å snakke om noe spesielt så gjør vi det. To ganger i året har vi retrett
sammen med broder Bjarne Falkanger OFM på
Marias Minde.
I disse 60 årene har vi hatt mange og forskjellige oppgaver i menigheten. Vi hjalp til med
opprettelsen av Fransiskus Senter, og da Seletun
ble innviet i 1966 hadde vi sydd sengetøyet (!)
og samlet penger til el-anlegget. Vi samarbeidet
med ulandsgruppene og det begynnende arbeidet
for Moder Theresa, og vi hadde brevkontakt med

Som rik ung mann levet Frans av Assisi (11821226) et liv i sus og dus, opptatt av fest men også
av tidens ridderidealer. Etter å ha opplevet krig
og sykdom forandret han seg, han søkte Gud og
en dypere mening med livet. Med en erkjennelse
av at Gud hadde skapt alt levende begynte han å
se seg om, planter og trær, fugler og dyr fikk en ny
betydning. Midt i skaperverket står mennesket,
skapt i Guds bilde for å være Gud lik. Men mange
mennesker hadde tapt veien av syne og Kirken
som bygger på Kristi evangelium levet på mange
måter sitt eget liv uten å se menneskenes lidelse
St. Paul Menighetsblad
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Legfransikanerne
Marit Karaskiewitcz
og Arvid
Eriksen tar
gjerne en
prat under
kirkekaffen i
Krypten.

vietnamesiske båtflyktninger. Loppemarkeder,
innsamlinger, menighetsdager, Luciafester, hjelp
til eldre, undervisning, kirkekoret, sakrestiet ,
likeså i menighetsråd og skolestyre har det vært
legfransiskanere.

det vil si at vi støtter menigheten på den måten
hver enkelt kan, at vi tar oss av hverandre og
viser kjærlighet.Vi møter Gud i våre medmennesker. Vi ser at naturen er Guds skaperverk
og må bevares, vi har respekt for alt som lever.
Fransiskanerne, også legfransiskanerne, er spredt
over hele jorden og arbeider for fred og forståelse
mellom forskjellige trosretninger.
Men det må være noe mer, noe dypere. Fattigdomsidealet, hva er det egentlig. Frans hadde
et mål, for det strippet han seg naken for Gud.
At han også kledte seg naken for sin biskop og ga
tøyet tilbake til sin far er mer uttrykk for tiden
han levde i og hvor fattigdomsbevegelser florerte.
Meget vanskeligere må det ha vært å gi sinn og
tanker helt til Gud uten forbehold og la Gud styre
livet fullstendig. Med det tror jeg vi er ved kjernen
i den fransiskanske spiritualitet. I det dagelige
må vi skape rom for Jesus i våre hjerter og våre
liv. Vi har ikke plass til å imot dersom vi ikke gir
avkall på noe. Men fattigdom er ikke bare å gi fra
seg noe, det er også evnen til å ta imot. La det som
stenger fare og åpne oss for Guds frelse i Jesus.
Den Fransiskanske Legorden i Bergen er kanonisk opprettet og Marit Beate Karaskiewicz er
vår leder.
Hvis noen har lyst på en prat er vi i bokhjørnet
under søndagskirkekaffen!

Idag synes vi tydeligst i søndagsbokhandelen i Krypten. Den ble startet i 1982 av Guro
Mette Bagge, og overtatt som legfransiskanerne
bokhjørne i 1991. Det var på et tidspunkt veldig stor aldersspredning i legordenen og et lite
bokhjørne var noe alle kunne hjelpe til med. Det
føles riktig og godt at vi kan tilby menigheten god
katolsk litteratur og alle de fine katolske småtingene som vi liker så godt! Men bokhandelen er
noe mye mer, et godt sted for en god prat, et kontaktsted for nye i menigheten. Bøker er viktig men
det er også viktig at noen lytter når vi har noe
på hjertet. Marit Karaskiewicz er vår hovedansvarlige i bokhjørnet som er våres alles hjertebarn.
Det er kjekt å tenke på all glede og vennskap
som vårt arbeide i menigheten har gitt og gir oss.
Men aktiviteter er ikke kjernen i det fransiskanske
liv. Kristi etterfølgelse, dette litt gammelmodige
uttrykk, var Frans` vei. Vi har en lengsel i oss som
gjør at vi gripes av helgner som Frans og andre
som har levet et liv som gjør at vi lettere ser Jesus. Det er jo ikke helgnene vi etterfølger, det er
den de viser til med sin livsførsel: Jesus Kristus.
Vi er kalt til å leve etter evangeliet i vår hverdag,
og Frans viste en vei som er gyldig også idag. Et
nært samfunn med Kirken i bønn og sakramenter.
Villighet til å være med « å reparere mitt hus»,

Hellige Fader Fransiskus,
husk alle dine sønner og døtre
som bare på avstand følger i dine fotspor...
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Pilegrimsturen

En gruppe på 35 kvinner og menn fra menigheten med dom Alois og
p. Tien i spissen reiste i oktober på pilegrimstur til Rouen i forbindelse
med 1000 års jubileet for Olav den helliges dåp. Gruppen var også
noen dager i Lisieux og besøkte den hellige Therese av Lisieux.
Slik opplevde deltaker Anne-Britt Høibye Olavsfeiringen i Rouen:
Vi har opplevd en enestående nåde, for vi har sett Olavsrelikviet bli båret
inn i katedralen i Rouen. Til trompeters fanfare kom de gående, mens en
bortimot fullsatt katedral bøyde hodet i respekt mot den ørlille biten av den
norske helgenkongen.
Det ble et tilnærmet Simeonsk øyeblikk, en sterk opplevelse av å være med
på noe helt spesielt. Det var tre Olavsfeiringer i katedralen i Rouen; dåpsmessen den 16. Den økumeniske gudstjenesten den 18. Og så tilslutt den
store festmessen søndag 19.oktober, med overrekkelsen av Olavsrelikviet.
Det var spesielt å oppleve oppmerksomheten Olav fikk i Rouen, at de
gjorde en så stor begivenhet ut av det, med TV og radio-opptak med simultanoversettelse av biskop Eidsvigs preken, avisjournalister og store
Olavsplakater i selve katedralen, og dessuten i de omkringliggende kirkene.
Det var merkelig å komme fra det tildels Olavsfattige norske miljøet, hvor
endatil katolikker kan ha problemer med å ta inn over seg Olavs storhet som
apostel, konge og martyr, til denne storslåtte og selvsagte omfavnelsen av
oss som pilegrimer og av vikingkongen som ble martyr og helgen. Aldri før
har noen opplevd at kirkevakten, og det var faktisk bare èn der i den enorme
katedralen, har spurt oss om nasjonalitet da vi kom inn i kirken, for så å
henvise oss fremover og oppover mot høyalteret, hvor alle de fremste radene
var reservert for nordmenn! Ikke bare for de innbudte representanter for
politikk og samfunn, men for oss generelt, norske pilegrimer.
På den måten ble Olav løftet frem, som en begivenhet i byen og for landet
Frankrike, med kirkeklokkene rungende utover som konsentriske sirkler av
tung vellyd, om at noe spesielt var på gang. Det var Olav Haraldsons relikvie
som ble gitt til byen Rouen. Det betyr at det med tid og stunder vil bli et
Olavsalter i katedralen.
Øverst t.v. Hele pilgrimsgruppen samlet foran kirken i
Lisieux
Lengst t. v. Økumenisk gudstjeneste i katedralen i
Rouen lørdag 18. oktober
Midten t. v. Dom Alois og p. Tien feirer messe i Lisieux
Under t. v. I krypten under katedralen i Rouen. St.
Olavs dåpsvann ble sannsynligvis hentet i brønnen
her.
Øverst t. h. Monstransen med Olavsrelikviet
Midten t. h. Hans August Wade bærer inn hostier i
pontifikalmessen i katedralen i Rouen søndag 19. oktober.
Under t. h. Olavsrelikviet bæres inn i katedralen i
Rouen.

Helgener for vår Tid
Av Anne Samuelsen

” Så sier Herren: Himmelen er min trone og jorden en skammel for mine føtter. Hva slags hus
kan dere bygge for meg, hvilken bolig kan dere
gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd,
slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser
nådig til: De hjelpeløse som kjenner seg knust og
som skjelver for mitt ord.” (Jes 66, 1-2)
Kalt til å bli helgen
Ingen har salig- og helgenkåret flere enn vår forrige pave Johannes Paul II. I løpet av sitt pontifikat saligkåret han1338 mennesker og helgenkåret
483, hvorav omtrent 1/4 av disse er legfolk.
Denne iveren blir tolket som et bevisst ambisjon
om å sette fokus på det som er alle døpte kristnes
endelige mål: Hellighet! I anledning kallsøndag i
2002, skriver han: «Det er hver troendes nåde og
mål som tredje mosebok minner oss om: "Dere
skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er
hellig." (3. Mos 19,2)

oss, ”hvite martyrer” ganske så usynlige, ganske
så nedbrutte. Kirkens hengivenhet til helgener
begynte med martyriet – de som gav sitt liv for
Kristus... Men kirken snakker også om hvite martyrer: Kristne som lever sine liv og med sine vanskeligheter dag etter dag, som skjøtter sitt arbeid,
tar seg av sine familien, ofte heroisk - er sanne
martyrer. (Erkebiskop Nowak) Kanskje møtte jeg
en, den gangen jeg i 1986, som ung idealist med
at arrogant og nedlatende forhold til kristen tro,
var på kaffebrigade for å hjelpe Sandinistene i Nicaragua? Han gikk forbi meg på plazaen, utenfor
kirken en søndags formiddag, gammel, barbeint,
tannløs, med filler til klær. Han befant seg utenfor
kirken (de med pene klær satt inne)… Men som
med sin rosenkrans og det bønnen bevirket i ham,
bare med sitt blikk, vekket mitt gudsavvisende
sinn til å tro at det måtte finnes en Gud, til å
skjønne at det var noe mer, til å begynne å lengte
etter dette ”NOE MER”.

Ikke mist motet!
Og for at dette ikke bare skal forbli utilgjengelige
ord – og for at vi ikke alle sammen hele tiden skal
si til oss selv:” Dette gjelder da ikke meg, jeg er
bare en helt vanlig kristen som gjør så godt jeg
kan, men helgenaspirasjoner? Nei!” – så må vi
prøve å se litt nærmere på hvilke ”smutthull” vi
har.

Kirkens vakreste perler
Kanskje møter jeg dem i min egen menighet?
Disse menneskene - fra så mange forskjellige
spiritualiteter og verdenshjørner, mange med et
utålelig intimt forhold til sorg og forskjellige former for smerte, men som samtidig også kan stråle
av glede, lyse av fred og tillit når de overgir seg og
sine til Herren i messen.

Vi kan så lett miste motet når vi ser på de store
helgenene, med i våre moderne øyne overmenneskelige krav til dyder. Selv ikke den Lille
Therese av Lisieux, er liten nok for mange av oss,
hun som tross alt allerede fra ung alder ønsket å
vie sitt liv til Herren, og som sier at hun allerede
fra ung alder aldri nektet Gud noe. Finnes det i
det hele tatt noen helgener i vår samtid? Som kan
inspirere også oss ”vanlige”?

Det er hos disse ”små”, fattige, lidende, med
alvorlig sykdom og svakheter, gjennom deres trofasthet og overgivenhet, at jeg finner de vakreste
av de vakre perlene som kirken i denne tiden
kan smykke seg med – inspirasjon til hellighet i
hverdagen. Og jeg undrer meg i dag sammen med
avdøde karmelittbroder Wilfrid Stinissen, (19272013) som skriver følgende:
En ny hellighetstype?
"Kan det ikke være slik at Gud i denne stormfulle
og utrygge tid lar oss oppdage en ny hellighetstype? En hellighet der svakhet og nederlag ikke

Hvite martyrer
Jeg tror at Gud har helgener for alle tider, vi
må bare øve oss i å se dem. Jeg tror de er blant
St. Paul Menighetsblad
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nødvendigvis overvinnes, men frivillig aksepteres
og ønskes velkommen med kjærlighet? Guds
fremste attributt i sitt forhold til oss, barmhjertigheten, møter jeg hovedsakelig ut ifra min egen
svakhet og fattigdom. Om jeg stiller meg selv midt
i min svakhet og derfra roper om barmhjertighet,
er jeg absolutt sikker på å møte Gud.

han har for hånden. Han har ikke forandret sine
planer for menneskeheten. Han ønsker fortsatt at
vi skal bli hellige. Han er klar til å gi dispensasjon
fra heroiske dyder, men ikke fra vår lengsel og
stadig nye forsøk. Kanskje er det akkurat vår tids
karisme å trenge dypere inn i hellighetens vesen;
at den ikke består av heroiske dyder, men av en
umettelig tillit til Gud.»

Der finnes mennesker med misbruksproblemer
eller alvorlige psykiske lidelser, som de kanskje
aldri skal komme ut av. Men hvis de fortsetter
med å lengte og begynne på nytt, uten noensinne å gi opp, er hellighet mulig også for dem:
en hellighet som ikke inneholder fantastiske
gjerninger og synlige frukter, men som består av
grenseløs tillit til Gud og tro på hans kjærlighet.»

Ja, la oss gå mot hellighet sammen med den
største av alle helgener, vår mor Maria. La oss gå
inn i denne adventstiden med et åpent hjerte og
med Maria, ta imot denne grenseløse Guds nåde
og barmhjertighet for oss i undring: «hvordan
skal dette kunne skje?» La oss vente i vårt eget
mørke, lytte til Guds ord så han kan nøre vår
lengsel etter Ham, så også vi kan si: «La det skje
med meg som du har sagt». I Kirken, kan vi alle
la oss bære under Marias hjerte, forene oss med
det elskede Jesusbarnet og sammen med Ham få
overgi oss til Guds kjærlige vilje med oss! Amen.

Han skriver videre: «Jeg tror at Gud i denne kaotiske tiden er tilbøyelig til å gi dispensasjon fra
det gamle helgenidealet. Kanskje tiden er moden
for dispensasjonshelgener? Kirken kan ikke annet enn å holde fast ved de høye kravene når det
gjelder heroiske dyder i en helligkåringsprosess.
Den indre holdning kan ikke Kirken måle. Men
Gud ser menneskenes hjerte og vil tydeligvis i
større grad enn noensinne la sin barmhjertighet
strømme ned over oss. Han kommer vår tids
medtatte og svake mennesker i møte der de
befinner seg. Han arbeider med det materiale
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Tre st. fransiscus Xavier-søstre jubilerer i år
Den 16. juli feiret Sr. Astrid Merl at det var 50
år siden hennes første løfter. Sr. Astrid er født i
Bergen i 1936, og kom i kontakt med St Fansicus
av Xavier søstrene mens hun jobbet på kontoret
på Florida sykehus. Fra et intervju i Bergens Tidende har vi klippet en hilsen fra henne til oss
alle: «Ikke vær så snar til å dømme andre. Gud
elsker alle mennesker, uavhengig hvor eller hva
de kommer fra. Det er den viktigste lærdommen
jeg har tatt med meg.»
15. oktober ble det igjen feiret; Denne gangen
60 årsjubileum for sr. Angeline Menting og sr.
Maria Rosa Höfling. Sr. Angeline kom til ordenen
som ferdig utdannet lærer, og har undervist på St
Paul skole frem til hun ble pensjonist. Sr Maria
Rosa var utdannet førskolelærer og hun jobbet
ved St Fransikus Xavierus - kongregasjonens egen
barnehage i Nylandsveien 26 inntil den ble nedlagt. Begge søstre tilbragte aktive pensjonistår i
katekesen i Haugesund, og kom senere til Marias
Minde for en roligere pensjonisttilværelse.
St Paul menighet gratulerer alle tre!

St. Paul gymnas takker
søstrene for innsatsen
18. august 2014 ble det første katolske gymnaset på norsk jord siden middelalderens katedralskoler, høytidelig åpnet i Bergen. I skrivende stund
myldrer det av elever, 178 i tallet, i de stilrene og
splitter nye lokalene som befinner seg innenfor
murene til den bygningen Ole Landmark tegnet
som hospital for Fansiscus av Xaviersøstrene.
I løpet av noen få år vil gymnaset ha inntil 270
elever.

Sr Astrid bakerst til høyre med sr Angeline ved
hennes side, sittende foran til høyre sr Maria
Rosa med sr Sylvia til venstre. Sr Ane bak t.v.
Bildet er tatt på Marias Minde i juletiden i fjor.

Seljumannamesse i Selja og bergen
Menigheten i Ålesund sto bak feiringen av Seljumannamesse
på Selja i sommer. En dele-gasjon på rundt ti personer fra Bergen
og en del andre var også med på feiringen.
Vi startet med prosesjon fra kaien på Bø og gikk stien til klosterruinene. Pater Ole Martin Stamnestrø ledet an i rosenkrans, andre bønner og salmer mens vi gikk. Da vi kom frem gikk vi direkte
i gang med messen som ble feiret i ruinene etter Albanuskirken.
Etter messen var det tid for mat og gode muligheter for å se seg
om før båten returnerte til Selje. Vi hadde en flott dag med fin
messe i nydelig sommervær.
I 2015 er det 1000 år siden St. Olav returnerte til Norge etter at
han ble døpt, og det første stedet han gikk i land var nettopp på
Selja, kanskje en grunn for flere å ta turen til Selja i juli neste år?

kvadratmeterkostnad på drøyt
15.000 kroner. (Se: www.bygg.
no, St. Paul gymnas.) Ingen kan
bygge gymnas til den prisen i
dag! Men vi hadde både tomt og
råbygg, takket være St Fransiscus av Xavier søstrene!
Vi vet at det har krevet mye å
starte opp et nytt gymnas. Men
Gjermund er meget tydelig på at Gjermund Høgh, prosjektleder for det nye gymnaset
dette blekner sammenlignet
med de forhold de katolske pionerer arbeidet
under. -Det tette samarbeidet mellom sogneprest
Mgr. Snoeys og søstrene bar store frukter i sin
samtid, både når det gjaldt skole og sykehus.
Nå lever deres innsats for Guds ære videre gjennom lærere og elever. -Gymnaset er en skole for
utdanning og kunnskap, samt holdninger som
tjener fellesskapet – samfunnet og Guds Kirke på
jorden.

- Det er med stor takknemlighet for søstrenes
utrettelig innsats vi tar i bruk disse lokalene,
sier skoleråd i OKB og prosjektleder, Gjermund
Høgh. Denne takknemligheten strekker seg langt
utover katolikkenes rekker, til mange av byens
innbyggere. Men for oss katolikker er det viktig
at vi aldri glemmer at det er søstre av forskjellige
kongregasjoner som har lagt grunnvollen for hele
kirken i Norge i dag.
Han er glad over at det som startet som samtaler da biskop Bernt Eidsvig ennå var kapellan
i Bergen, nå er realisert. -Hele prosjektet har en
kostnadsramme på 75 millioner kroner. Med
et bruksareal på 4.602 kvadratmeter gir det en

Gjermund understreker at denne dype forankringen i Guds Kirke skal ligge under alt som
skjer på gymnaset. Bygget, som bispedømmet fikk
vederlagsfritt fra søstrene, hadde som klausul at
det skulle benyttes til «noe fromt». -Vi vil hedre
søstrene ved å ta dette på alvor, sier prosjektleder,
som sammen med styringsgruppen (Tore Ludvig
Olsen, leder, Tom S. Skare, Leif Waage, Kristian
Maubach og Hai Nam Vy fra OKB) overtok bygget
i 2012. Med Norconsult som arkitekter og konsulenter, og Skanska som totalentreprenør, er
Florida forvandlet fra å være et nedslitt sykehjem
til en innbydende, funksjonell skole.
av Anne Samuelsen
Monsignore Hendrik Snoeys var sogneprest i St.
Paul menighet fra 1923 til 1938. Hans første innsats
i Bergen var å ta hånd om St. Paul skole. Etter vanskelige år sikret han at skolen ble utvidet med høy
pedagogisk kvalitet. Mgr. Snoeys var direktør for
Franciskussøstrene da Florida sykehus ble bygget.
Maleriet henger på St Paul gymnas.

I Bergen ble det feiret høytidelig Seljumannamesse i St. Paul
kirke tirsdag 8. juli. Dom Alois feiret messen, kirkekoret sang,
og Alf Tore Hommedal sang Sunnivahymnen. Denne høytidelige
feiringen startet i fjor, noe menigheten planlegger å fortsette med
også framover i tid.

Pilegrimer på vei till klosteret på Selja
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livets gang
Døpte
Nikola Kaczmarek
Lena Christina Mendy
Marcus Olavian Marchong
Kjærland
Lena Andrzejewska
Valentina Idalia Antonelli
Haugan
Emely Britt Pineda Villados
Sirevåg
Izabela Mroczkowska
Nikola Czarny
Kevin Vy Nguyen
Marc Johan Juanillo Stjerne
Pedersen
Linus Steen- Olsen Luedy
Samuel Olai McKevitt
James Edward Cash
Szymon Ryzner
Ludvine Elisabeth Rousseau
Oskar Jan Orlof
Knut Sjøen
Benjamin Sjøen
Naomi Sjøen
Leon Sjøen
Saron Bereket Hagos
Rian Weals Ronydemel
Ludivine Elisabeth Rousseau
Oscar Hool
Susanna Petra Hool
Lillian Joseph
Mica Gia Bao Nguyen
Odin Estorque Sulen
Mhikyla Jazz Padayo Convento
Gavin Avery Que Chua
Isabel Strand
Adrian Gottwald-Prestegård
Alexis Santo Sanchez Mejias
Povilas Vaitekunas
Yonas Redi Gebrerebi
Mikael Slosar
Henrik Festin Strømme
Johanna Kinfe Kidane
Christina Felician Midttun
St. Paul Menighetsblad

Katekesen i menigheten vokser

Oskar Jeremi Franaszczuk
Maja Anieszka Mrozik
Line Høgh Eknes
Savannah Asta Bergmann-Issa
Anna Szczesny
Elisabeth Christine Attwood
Maria Aadland Høen
Auguste Stanikunaite
Leif Vincent Andong Sandø
Maria Victoria Teclaf
Filip Tkaczyk
Olivia Williams
Ella Mejia Mellingen
Casler Charlyoes Cruz Gatus
Evaline Bao Thi Nguyen
Ai My Thai Nguyen
Jonathan Junior Ramirez Boge
Max Vijayan Hanuren
Tiana Monique Lawan Folkestad
Miguel Andre Quinalayo Garvik
Anna Szczesny
Michal Auguscik
Ritabell Yousef-Hanna
Jonathan Junior Ramirez Boge
Szymon Kowalczyk
Andrea Haugen Strand
Marcus Hidray Zeray
Monika Liliana Bak
Anthon Grythe Hoff
Elias Tesfamichael
Mathias Aramburo Fammestad
Elisabeth Amirthanathan
Thomas Folsche
Gwen Marielle Dato Gordo
Theo Demski
Liliana Michalkova
Tatt opp i kirken
Mikalina Handeland
Kaia Herleiksplass
Knut Sjøen
Kamilla Sjøen
Benjamin Sjøen
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Leon Sjøen
Naomi Sjøen
Øystein Engen
Arnt-Viktor Perol Pettersen
Hege Askvik
Ekteskap
Dominika Izabela Orlof og Per
Henrik Mikael Wikström
Malgorzata Anna Ozimek og
Asgeir Tveit
Christopher Ortega Sæthre og
Kine –Lise Madsen Skjeldal
Zoiren Arianna Betancourt Girotto og Danilel Fanavoll
Vivian Nguyen og
Tommy Thanh Nguyen
Kari Janson og Mattis Litlere’
Line Andreassen og
Royce Hilliaran Joseph
Hang Thuy Thi Le og Kien
Giang Nguyen
Geraldine Monmolin og
Sebastus Jesuthasan
Døde
Astrid Seim
Franck Kagabo
Zbigniew Henryk Kwiecien
Anne Hurlen
Kurt Andre’ Jørgensen
Clara Oyarzun
Do Chau Hoang
Remigijus Kajeta
Gerd Wallace
Beate Karin Tvedt
Halina Maria Wilhelmsen
Liv Hess Haugsøen
Jesus Joaquin Correras Pernigotti
Anna Maria Bui Thi Rinh

For vært år vokser antallet barn som går til
katekese i vår menighet. Nytt av året er at konfirmasjonskatekesen har begynt i 8. klasse. Vi
har dermed så mange som nesten 200 unge som
forbereder seg til å motta fermingens sakrament.
I tillegg til dette har vi nesten 80 barn som forbereder seg til å motta sin første hellige kommunion, og mellom 20 og 30 barn i to gruppene, juniorgruppen og tweens-gruppen, for barn mellom
forberedelsene til de to sakramentene.

seg av mellomgruppene og så er det 12 kateketer
som har ansvar for konfirmantene samt flere
unge assistenter.
Konfirmantene i 8. og 9. klasse startet undervisningen med å dra på en bli-kjent-helg i september, som har gjort at de har kunnet bli bedre
kjent med hverandre og gjennom dette håper
vi de får enda større utbytte av undervisningen.
Hvis du kunne tenke deg å bli kateket i vår menighet er det bare å ta kontakt
med katekesekoordinator
Stefan Bivand. Menigheten
vokser, så vi kommer nok til å
trenge flere kateketer i fremtiden.

Undervisningen startet opp i august/september og forventningsfulle barn og unge har nå
flere kateketer som følger dem på veien mot mottagelsen av sakramentene. Det er 12 kateketer
som er med førstekommunionsbarna, blant dem
søstre fra begge kongregasjonene som er tilknyttet vår menighet. Det er 3 kateketer som tar

Stefan Bivand

Menighetsfesten 2015

Katolsk Forum

Søndag 25. januar, på festdagen for apostelen
Paulus’ omvendelse, inviterer vi til den årlige
menighetsfesten. Vi feirer vår skytshelgen, nasjonenes apostel, Paulus både i høymessen og
andre messer, og med program og kirkekaffe etter
høymessen i skolens gymsal.

Tirsdag 20/1-2015
"Hva vet vi om Olav den Hellige ?"
v/prof. Sverre Bagge, leder for Senter for middelalderforskning ved Universitetet i Bergen.
Møtene er på personalrommet, St. Paul skole
Inngangspenger pr. foredrag kr. 30

Det er en av de få dagene da menigheten prøver
å samles selv om det ikke er plass til alle i
kirken. Og vi samles i Paulus’ ånd: vi «har alle
den samme Herre, som er rik nok for alle som
påkaller ham».

Styre: Thor Chr. Skavlem, Erik Andreas Holth
Hjørdis Danbolt, Erik Andvik
Kontakt: erik.andvik@katolsk.no

!

				

Hjertelig velkommen til festen – det er en viktig
dag for å bygge menighetens samhørighet.

Husk

Bli fast Caritas-giver!

å melde adresseforandringer til menighetskontoret ved flytting.
Mange blad kommer i retur på grunn
av ukjent adresse.
Adresseendring i folkeregisteret
kommer ikke frem til menigheten.

			

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

19

St. Paul Menighetsblad

Messer og liturgier i st. paul menighet - grupper
ST. PAUL KIRKE
Søndag
Kl 09.00 Messe på norsk.
Kl 11.00 Høymesse på norsk
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
sommerferien.
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 Messe på norsk med
kirkekaffe i Birgittakjelleren.
Onsdag
Kl 18.00 Tilbedelse på vietnamesisk (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
St. Paul Menighetsblad

og tilbedelsen på polsk. Det er
tilbedelse og skriftemål fra
kl 18.00. Messe kl 19.00
Lørdag
Kl 18.00 Messe på latin (søndagens messe).
2. lørdag i måneden: Filippinsk
messe kl 18.
Messer for førstekommunionsbarna kl 13.15 og for konfirmantene kl 12.00 kunngjøres i
katekeseplanen.
2. lørdag i måneden: vietnamesisk messe kl 15.00
4. lørdag i måneden: eritreisk
messe kl 16.00
Messeplanen legges ut på menighetens hjemmeside hver
måned.
Rosenkransbønn
Fredager kl 18.30 i oktober og
mai, dessuten kl 18.00 tirsdager
hele året unntatt i sommerferien.
Korsveiandakt
i fastetiden på fredager kl 18.30.
Åpen kirke
Kirken er åpen (sidedøren
fra kirketunet/skoleplassen) i
skoletiden, dvs. hverdager mellom ca. kl 08.30 - 14.00.
Skriftemål
Det er anledning til skriftemål
i kirken hver fredag under
sakramentstilbedelsen (ca. kl
19.40-20.20), lørdag fra ca. en
halv time før aftenmessen, og
søndag ca. kl 10.00-10.45 (ta
kontakt i sakristiet) og en halv
time før engelsk messe. Presten
er i skriftestolen i kirken eller i
sakristiet.
Skriftesamtaler er mulig etter
avtale, på prestens kontor.
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MARIAS MINDE
Nylandsveien 31, 5038 Bergen.
Messetider: Lørdag, søndag,
mandag: kl 10.00. Tirsdag- fredag: kl 09.00.
2. og 4. søndag kl 12: 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 kl. 11:
Messe på engelsk og norsk
3. søndag i måneden kl 11:
Messe på polsk og norsk
4. søndag i måneden kl. 11:
Messe på norsk.
OEN BEDEHUS
4. søndag i måneden: messe på
engelsk og filippinsk kl 18.00
AUSTERHEIM,
KYRKJELYDSHUSET
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-russiskslovakisk,
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 Fjordane legges ut på Internett:
www.forde.bergenpol.com.
Messene i Førde finner sted i
Bedehuset, Prestebøen 21, 6800
Førde.

Spansktalende gruppe
Isabel Muñoz, 986 89 979
isabel.muñoz@hotmail.com
Astrid Strand, 913 64 354
astridmindaas@hotmail.com
Gerardo Arauzo, 944 22 813
garauzo@hotmail.com

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

Vietnamesisk kirkegruppe
Nguyen Quoc Long, 991 62 326
longquocnguyen@hotmail.com
Do Chau Son, 406 42 200
cha-d@online.no

Eritreisk gruppe
Miriam I. Araya, 900 95 441
ericatbergen@gmail.com

Legfransiskanerne
Marit Karaskiewicz, 906 33 019

Filippinsk kirkegruppe
Kontakt Kapellan José Johan
Dumandan
Johan.Dumandan@katolsk.no
474 74 176
Leder: Virginia Capati
53 50 06 51, 971 61 309
virginia.capati@yahoo.com
Litauisk kirkegruppe
P. Oskaras Petras Volskis
St. Svithuns gt 6, 4005 Stavanger 51 51 70 20, 977 52 528
oskaras.volskis@katolsk.no
Kontakt:
bergeno.kunigas@gmail.com
Norsk gruppe
Anne-Britt Høibye
404 62 774, 55 300 309
Polsk kirkegruppe
P. Piotr Gąsior, 479 75 712
Piotr.gasior@katolsk.no
Małgorzata Łukaszewicz
463 61 456
mal.lukaszewicz@gmail.com

Tamilsk kirkegruppe
Robert Dayanandan, 920 84 353
robertd@broadpark.no

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
Fides studentgruppe
Leder Anja Zawadzka Persvold,
977 415 70, anja.zp@gmail.com
Studentprest P. Edm. Reginald
Saveripillai OMI, 467 75 340
edmundreggie@gmail.com
BUK Bergens Unge Katolikker 15-18 år
se nettsider.
NUK Norges Unge Katolikker
Akersveien 16 a, 0177 Oslo,
23 21 95 40
St. Stefanus ministrantlag.
Thu Nguyen, 415 09 154
vthun_@hotmail.com
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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 10-14, onsdag 09.3013.30 og torsdag kl. 14-18/20.
Kateket: Ragnhild Aadland
Høen (permisjon)
Konfirmantkatekese 9.-10.
klasse
Ansvarlige: Erik Andvik, Mirza
Hernandes, Ines Hernandes,
Eirik Sukke, Ståle Kristiansen,
Erik Andreas Holth, Torbjørn
Larsen, Daniel Garces og Pål
Augland.
Tweens, 6.-7. klasse
Sunniva Kristiansen,
456 18 107
Junior, 4.-5. klasse
Reidun Jofrid Kleppestrand
Førstekommunionskatekese, 3. klasse
Astrid Strand, Anne Brit Lund
og Maryannes Rajeswaran, i
sammarbeid med Søstrene av
det Hellige Kors av Nha Trang
og Mor Teresa søstrene.
Den gode hyrde katekese,
3-6 år
Reidun Jofrid Kleppestrand
408 85 489
reidunjofrid@hotmail.com
Sunniva Kristiansen,
456 18 107
sunnivabirgitta@hotmail.com
I samarbeid med Mor Teresa
søstrene.
St. Paul Menighetsblad

St. Paul Menighet

To unge spansktalende kvinner har
nettopp oppsøkt infosenteret, og
frivillig Stefan Bivand (t.v.) og daglig
leder Gunnar Solheimsnes sitter klar
for å gi dem hjelp til å få jobb.

Menighetskontoret
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Kontonr: 3624.07.60031
http://bergen.katolsk.no

Caritas
Infosenter
trenger
frivillige

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

Hver mandag og torsdag sitter daglig leder
Gunnar Solheimsnes og andre frivillige på Caritas
Infosenter Bergen klar til å gi europeiske arbeidsinnvandrere hjelp til å finne seg arbeid i Bergensområdet. Nå trenger senteret flere frivillige.

brukeres arbeidskraft, sier Gunnar. Han forteller
at en rekke arbeidssøkere på denne måten har fått
arbeid i distriktet.
Infosenteret har nå vært i funksjon i nær ett og
et halvt år, som er prosjektperioden for driften av
senteret. Caritas St. Paul startet senteret 2. september i fjor, da med tilskudd fra statens tiggermidler. I år har støtten kommet fra Bergen kommune og Hordaland fylke, og fra en privatperson.
For neste år har allerede Bergen Kommune foreslått å støtte senteret, og flere søknader om støtte
er også sendt.

- Har du et hjerte for å hjelpe personer i en vanskelig situasjon, ber vi deg kontakte oss. Du må
beherske engelsk godt, samt være vant til å skrive
dokumenter i Word og bruke Internett. Da mange
av våre brukere ikke snakker engelsk, er vi interessert i frivillige som snakker språk som spansk,
rumensk og polsk, sier Gunnar.
Når vi er innom på kontoret i 3. etasje i Robin
Hood huset i Magnus Barfotsgate 22, har to unge
spansktalende kvinner nettopp oppsøkt kontoret
for å få hjelp. Ellers er det mest menn som tar
turen opp trappene for å få gode råd på infosenteret. Her gis informasjon om rettigheter og plikter for europeiske arbeidsinnvandrere, som etter
EØS-reglene har rett til å søke arbeid i Norge.
Caritas St. Paul og infosenteret deltar også i et
nettverksamarbeid med de frivillige humanitære
organisasjonene Bergen Røde Kors, Kirkens
Bymisjon, Frelsesarmeen, SEIF og Robin Hood
Huset.

Interesserte i å arbeide som frivillig kan kontakte
daglig leder Gunnar Solheimsnes, mobil 971 93
805 eller gunnar.solheimsnes@gmail.com.

- I tillegg til å gi informasjon om arbeidsmarkedet
og rettigheter, tilbyr vi hjelp til å skrive CV, vi gir
veiledning om muligheter på arbeidsmarkedet,
og vi fungerer som døråpnere inn mot bedrifter
og bemanningsbyråer som har behov for våre

Søndag 28. september hadde styremedlemmer
i Caritas St. Paul bakt kaker og stod for salg av
kaffe og kaker etter høymessen. Vel kr 1500 kom
inn på salget. Pengene er sendt til Caritas Norge,
som også mottok all kollekt denne dagen.

St. Paul Menighetsblad

Strikkeklubben

Hver torsdag kl 17-19 samles strikkeglade damer
i Birgittakjelleren. Det vi strikker gir vi organisasjoner til utdeling til trengende.
Ta gjerne med strikkepinner og kom. Kontaktperson: Kari Berle Nilsen, mobil 993 70 202.

Caritassøndag
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Kapellan i Førde p. Marek
Zur Mobil 474 69 946
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

Sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen Can Reg.
alois.brodersen@katolsk.no
Mobil 482 77 282

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

Kapellan P. Edmund Reginald
Saveripillai O.M.I.
Tlf. 55 21 59 68 Mob.467 75 340

Kateket Ragnhild Aadland
Høen i permisjon

Kapellan/skoleprest Dom
Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg.
Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.
no Mobil 976 05 327
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 Janusz Batko
Tlf.: 55 24 41 13
Mobil 99098456
Pater Aage Hauken O. P.
Finnesveien 57, 5700 Voss
Tlf. 56 51 19 64 Mob.928 82 029

Menighetsmedarbeider
Anne Samuelsen
Tirsdag og torsdag kl 10-14
Tlf. 55 21 59 56
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

St. Paul Menighetsblad

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
Erik Andreas Holth - nestleder
Quoc-Long Nguyen - PRO representant
Anne Kirsten Eek-Larsen
Małgorzata Łukaszewicz
Anne Samuelsen
Krzysztof Śledzki
Rosa Quijada
Eugene Sebastian
Johan Falkenberg
Knut H. Robberstad
Nguyễn Quốc Khánh,
Stanisław Kulczyk
Saúl Garcez
Fra Førde
Marcin Fojcik
Paweł Mielnik
Traute Dvergsdal
Fra Voss
Pål Augland
Marisa Taylor
Damian Kalawski
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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.

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

Tur til Klosterneuburg

St. Paul barnekor med
noen voksne pluss tre barn fra
Orgelklubben Ferdinand var i
Klosterneuburg i juni. Barna
deltok i den store familiemessen
15. juni. Vi hadde «høye skuldre»
alle sammen- et tv-team fra ORF,
tre fotografer – to journalister og
smekkfull kirke, men barna klarte
seg utmerket! Resten av dagen
var det masse aktiviteter for
barna på hele klosterområdet. En
strålende dag. Vi bodde hos dom
Benno i Kierling og han hadde
sørget for fulle kjøleskap med alle
varianter spise som både barn og
voksne kunne ønske seg.

Over: Hele gruppen samlet med vår guide dom
Ägidius opp trappen til «Keiserfløyen»
Til v: På vei ned i kjelleren i Klosterneuburg
Under: Spente før messen!

