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gi "Stille" Kollekt
Igjen må sognepresten skrive om penger.
Grunnen til det er at vi nå er inne i et økonomisk
veldig vanskelig år. Det går tilbake på «registreringssaken». For et år siden drev vi og ryddet
opp i de mange som var registrert enten på ulovlig vis eller på utilstrekkelig vis. Selv om vi fikk
en tidsfrist til 1.april for å rydde opp, så vil ikke
myndighetene anerkjenne de mange tusen som
i denne tiden bekreftet sitt medlemskap i Den
Katolske Kirke, som medlemmer for 2015 (selv
om de bodde her fast, arbeidet og betalte skatt,
gikk i St. Paul Kirke til messe, døpte sine barn
her, sendte barna på katolsk skole … men det
hersket usikkerhet omkring registreringen og
bekreftelsen kom først i 2015 – og da sier myndighetene, gjelder det først fra neste år). Derfor
utløser de ikke statlig eller kommunalt tilskudd
før i 2016. Dette fører til at vi i år bare får tilskudd
for 11.500 medlemmer i St. Paul Menighet mens
det reelle tallet ligger på over 17.000. Dvs. at vi
får en tredjedel mindre tilskudd fra det offentlige
enn vi skulle ha. Bispedømmet fører denne saken
videre men det vil uansett ta år før saken finner
sin avslutning.
Følgen av dette er at menigheten har en akutt
svikt i inntektene på 1 million i forhold til 2015.
Forventet samlet inntekt for menigheten vil i
dette året bli 6.435.000 mot fjorårets 7.482.000,
og det til tross for at vi nå er minst 2000 flere
enn i fjor. Selv om jeg prøver å kutte utgifter der
det er mulig, har vi en del ting som vi ikke kan
stoppe, f.eks. ferdigstillingen av orgelet og det nye
ventilasjonsanlegget (som når dette leses, vil være
ferdigstilt og forhåpentlig sørger for god og frisk
luft i kirken også etter de best besøkte messene
på søndag). Dermed vil dette året gå ut med et
underskudd på minst en halv million. Og derfor
trenger menigheten at dere støtter opp om driften
økonomisk.
Den største inntektskilden er det kommunale
tilskuddet, som for inneværende år vil være på ca.
3,2 millioner for vår menighet. Menigheten beholder 276 kr per medlem. Det er jo ikke så veldig

mye, men det kommer sikkert og for hvert eneste
medlem. Den nest største inntekten er søndagskollekten som er på ca. 1,4 millioner. Så har vi
kirkebidraget (med eller uten skattefradrag) som
er på 600.000.
Etter en aksjon for «kirkebidrag med skattefradrag» i fjor vår, så vi en gledelig økning i denne
formen for kirkebidrag. Det er nå 133 medlemmer av menigheten som gir kirkebidrag på denne
måten, noen gir 50 kr, andre 1000 kr i måneden,
alt etter hva deres økonomi tillater. Tusen takk til
alle dere som bidrar til menighetens drift.
Men så har vi fått en ny bekymring av en helt annen natur. Det blir stadig vanskeligere for oss å få
satt penger inn i banken. Vår gamle bank henviste
oss til å bruke natt-safe, og da måtte vi for det
første telle alle pengene, sedler som mynter, (og
det er et stort merarbeid) og de krever 10% av alle
myntene (og de utgjør halvparten av kollekten)
dvs. at de tar 5% av søndagskollekten og i tillegg
gebyrer for hver pose med sedler. Nå har jeg funnet en ny bank, som tar imot våre penger, og jeg
håper de vil fortsette med det, men det er å frykte
at vi over tid får stadig større problemer med å
levere kontanter og særlig da mynter.
Så da ber jeg dere om å gi «stille» kollekt for
fremtiden: La det knitre i innsamlingsposene
fremfor at myntene klinger – eller dra kortet i
kortterminalen, som under de store søndagsmessene befinner seg ved hovedinngangen og ellers i
sakristiet.
Vi vil også begynne å se på muligheter til å gi
søndagskollekt ved hjelp av mobiltelefonen. Da i
hvert fall en av disse mulighetene synes å være litt
usikker mht. datasikkerhet, vil vi trenge noe tid
på å søke og vurdere mulige former for «mobilkollekt». Det vil bli godt kunngjort når vi engang
er kommet så langt.
Til slutt vil jeg sammenfatte:
Menigheten trenger ekstra finansiell støtte fra
medlemmene for å komme igjennom et økonomisk særdeles vanskelig år.

Forsidebilde: Erik Andreas Holth ble inkardinert og innsatt som kapellan i pontifikalmessen i St Paul kirke
7. februar. Mer om dette på side 3, 8 og 9.

Du kan hjelpe menigheten, ved f. eks. å gi
«stille (knitrende) kollekt» i stedet for klingende
mynt.

Gud velsigne dere alle,
Deres Sogneprest

Og å opprette en avtalegiro for å gi «kirkebidrag med skattefradrag» er også en god måte å
støtte Kirken på.

Dom Alois

Den nye kapellanen, p. Erik

Den som var i høymessen den 7. februar,
biskopens visitasmesse, fikk med seg at
menigheten og bispedømmet fikk en ny prest.

Erik Andreas Heyerdal Holth ble incardinert
som prest i Oslo Katolske Bispedømme og
samtidig innsatt som kapellan i St. Paul
menighet.
Erik Holth er født og oppvokst i Halden. Fra
1990 har han vært gift med Solveig Dåvøy Holth
og de har tre voksne barn, Sigrid, Christopher og
Hallvard. Etter teologistudium på Menighetsfakultetet ble han i 1994 ordinert til prest i Den
norske kirke hvor han gjorde tjeneste som sjøforsvarsprest i Trøndelag og sogneprest i Bjørnør
prestegjeld i Nidaros. I 2001 gikk han over til og ble viet til prest i - Den nordisk-katolske kirke
hvor han har gjort tjeneste i 10 år i Fredrikstad
og i Bergen.
I 2012 ble Erik og Solveig opptatt i Den
Katolske Kirkes fulle fellesskap. Erik har senere
tatt katolsk videreutdanning med tanke på å
kunne gjøre tjeneste som katolsk prest. I denne
tiden har han deltatt bl. a. i konfirmantkatekesen
og Katolsk Forum og som nestleder i menighetsrådet.

Biskop Eidsvig sammen med Solveig og Erik Andreas
Holth

På vegne av menigheten og meg selv ønsker
jeg den nye kapellanen hjertelig velkommen
med ønske om et velsignelsesrikt virke i Herrens
vingård her under de syv fjell.

Erik underviser som lektor på Sotra videregående skole og vil i nærmeste fremtid ha
mest å gjøre i helgene med messer, skriftemål og
katekese. I samarbeid med biskopen vil vi søke
en løsning for at han etter hvert kan ha en større
stillingsprosent i menigheten.

Sogneprest Alois A. Brodersen
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«Spør heller hva du kan gjøre»
Av leder for menighetsrådet Ewa Siarkiewicz-Bivand

Når man forsøker å lese kirkeretten virker det
som om det den sier om menighetens og sogneprestens oppgaver er skrevet med tanke på en
liten menighet. Alle de troende bor tett sammen
og snakker samme språk. Dette passer ikke helt
til vår virkelighet. Det er mange områder i verden
hvor de troende bor spredt og prestemangelen er
stor, men at katolikker fra over 120 land, og nesten like mange språk, bor i én menighet er ikke så
vanlig. I mange andre land i Europa får etniske
minoriteter en egen pastoral sjelesorg i form av
egne menigheter i langt større grad enn hos oss. I
Norge er vi katolikker bare 4 % av befolkningen,
og dermed er det en velsignelse at vi kan stå sammen og ikke splittes opp. Dette gjør ikke utfordringene mindre og det setter store krav både til
sognepresten, de andre prestene våre, ordensfolk
og til oss alle. Kirkeretten sier bl.a. at det forventes at de troende tar ansvar for sognemenigheten,
og at de skal føle seg tilknyttet og bidra til både
sitt lokale bispedømme og det katolske fellesskapet i verden.

enn til å be eller skrifte. Heldigvis hører Gud i sin
barmhjertighet på det vi ber om og bekjenner og
ikke på våre språklige feil!
Vi er svært stolte over at sognekirken vår er
godt besøkt, at den er overfylt og at folk kneler ute
på trappene på lørdager og søndager. Likevel er
det faktisk ikke så mange som deltar i søndagsmessene. Siste kirketelling viser at det bare er
12 prosent. Det er trist, men ganske forståelig
fordi avstandene er store og offentlig transport
fungerer ikke på søndager. For noen, særlig for
de eldre og for barnefamilier, kan det være et ork
bare å tenke på den overfylte kirken hvor man må
komme minst en halv time før messen for å få sitteplass - i alle fall til polsk messe kl. 15 hvor over
500 deltar. Å holde barna i ro under messen er
ikke så enkelt under slike forhold, man kan ikke
bare ta et urolig barn ut i regnværet. Da blir messen redusert til søndagsplikt, - ikke noe mer. Det
er ikke plass nok til folk, til barnevogner og ingen
plass til å parkere i nærheten uten å betale.
Hvis vi ønsker at enda flere skal komme til
Eukaristien, må noe gjøres. I Sogn og Fjordane
og i Nord-hordland leier vi kirker og bedehus. I
Bergen er det ikke mulig å plassere flere messer i
sognekirken. Vi trenger flere messesteder i byen.
Og vi trenger også flere lokaler til katekesen.
St. Paul skole er allerede overfylt i helgene, og
vi har stadig flere barn og ungdom som kommer til katekese. Og det er stadig vanskeligere å
gi dem denne undervisningen og den trivselen
man kunne ønske seg. For 15 år siden feiret vi en
1.kommunionsmesse og en fermingsmesse i St.
Paul kirke. I år skal vi i år ha fire 1.kommunionsmesser og biskopen skal feire tre fermingsmesser
i Johanneskirken.

St. Paul menighet er et godt eksempel på dette.
Det er synlig at vi er en verdenskirke, og vi er
samtidig også et lokalt fellesskap som arbeider
sammen, forenet i Kristus. Det gjør vi godt og
med glede. Menigheten er levende og vokser stadig. Nå er vi nesten 17 500 i Hordaland og Sogn
og Fjordane og er den største katolske menigheten i landet. Det kan være lett å være så begeistret at man overser alle vanskelighetene og det
som kunne og burde ha blitt gjort bedre.
Sett fra andre menigheters ståsted har St.
Paul veldig mange prester men menighetens størrelse, geografi og mangfold gjør at vi med glede
kan finne oppgaver til enda flere. Det er bare
de største språkgruppene som regelmessig har
muligheten til å feire messen og gå til skrifte på
sitt eget morsmål. De fleste av oss må leve med
fremmedspråk - norsk eller engelsk. Og selv om
vi rasjonelt sett vet at «en messe er en messe»,
kan det følelsesmessig være noe som mangler.
Det er lettere å bruke norsk som fagspråk på jobb
St. Paul Menighetsblad

I årene som kommer venter menigheten videre vekst
og mye arbeid. Derfor: «ikke
spør hva kirken kan gjøre for
deg – spør heller hva du kan
gjøre for din kirke».
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Valg av nytt menighetsråd
I år er det valg av nytt menighetsråd. Rådet velges for en periode på to år. Årets valg holdes
helgen 11. og 12. juni, med mulighet for forhåndsavstemning uken før.
Sognepresten har oppnevnt en valgkomite bestående av:
Leder: Bente Braza
bente.braza@uib.no 		
94350199
Andreas Christiansen
andreas.christiansen@hsh.no
97685503
Chau-Son Do		cha-d@online.no 			40642200
Kan du tenke deg å være med i Menighetsrådet, eller har du forslag til noen som burde være der,
så ta kontakt med ett av medlemmene i valgkomiteen innen 1. mai. Alle menighetens medlemmer
over 16 år som har mottatt fermingens sakrament kan stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt
inn i menighetsrådet og bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet.

Hva gjør menighetsrådet?
Sognepresten er menighetsrådets formann.
Menighetsrådets arbeid videreføres og organiseres av rådet selv, ved sognepresten eller gjennom en valgt menighetsrådsleder.

menigheten, de nasjonale- og de andre gruppene
og sognepresten. For å utføre sine oppgaver i
samarbeid med alle de store språkgruppene i menigheten, innkalles det til et utvidet menighetsrådsmøte minst to ganger i året, eller til et møte
med gruppelederne.

Menighetsrådet har til oppgave å hjelpe sognepresten med oppgaver som fremmer pastoralt
arbeid i menigheten. Det er viktig at menighetsrådets arbeid er forankret i bønn og ledes av Den
Hellige Ånd, slik at arbeidet alltid fremmer det
beste for hele menigheten.

Mer om statutter og menighetsrådets oppgaver
finner du på hjemmesiden.

Oppgaver som
gjelder hele menigheten og fremmer
enhet, prioriteres
fremfor gruppenes særinteresser. Samtidig må
det, for å kunne skape
åndelig vekst også
skapes rom for omfattende pastoral omsorg
på forskjellige språk.
Det er viktig at
menighetsrådet er et
bindeledd mellom
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Den stille uken og påsken i
st. paul menighet, hordaland
ST. PAUL KIRKE
Lørdag 19. mars
Kl. 18:00 Filippinsk messe

Kl. 16.30 messe på tamil
Kl. 18:00 messe på engelsk
Kl. 19:30 messe på polsk

Søndag 20. mars, palmesøndag
Kl. 09:00 Messe
Kl. 11:00 Høymesse
Kl. 13:00 messe på spansk
Kl. 15:00 messe på polsk
Kl. 18:00 messe på engelsk
Kl. 19:30 messe på polsk

2. påskedag, mandag 28. mars
Ingen messe kl. 9:00.
Kl. 11:00 messe på norsk
Kl. 13:00 messe på litauisk
Kl. 15.00 messe på vietnamesisk
Kl. 18:00 messe på tamil
MARIAS MINDE
Palmesøndag, 20. mars
Kl.10:00 Høymesse
Kl.13:00 Messe på tamil
Skjærtorsdag, 24. mars
Kl. 15:30 messe på tamil
Kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av
Eukaristien
Mulighet til polsk skriftemål
Kl. 20:00 messe på polsk
Kl. 21.30 Tilbedelse på polsk
Langfredag, 25. mars
Kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
Kl. 16:00 Polsk skriftemål
Kl. 17:00 Langfredagsgudstjeneste på polsk
Påskeaften, lørdag, 26. mars
Kl. 18:00 Påskevigil
Kl. 20:00 Påskevigil på polsk
1. påskedag, søndag, 27. mars
Kl. 10:00 Høymesse
Kl. 11:30 messe på filippinsk
2. påskedag, mandag, 28. mars
Kl. 10:00 messe på norsk
Kl. 12:00 messe på polsk

Skjærtorsdag, 24. mars
Kl. 16:00 messe på vietnamesisk
Kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
Kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av
Eukaristien
Kl. 20:00- 24:00 Tilbedelse
kl. 20:00 Norsk
kl. 20:45 Vietnamesisk
kl. 21:30 Tamilsk
kl. 22:15 Filippinsk til kl. 23.00
Langfredag, 25. mars
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, 26. mars
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

St. Olavs kapell på Voss
Lørdag 19. mars
Kl. 17.00 messe på polsk
Palmesøndag, den 20. mars
Kl. 11:00 messe på engelsk/filippinsk
1. påskedag, søndag 27. mars
Kl. 11:00 messe på polsk/norsk

1. påskedag, søndag 27. mars
Ingen messe kl. 9:00
Kl. 11:00 Høymesse
Kl. 13:00 messe på vietnamesisk
Kl. 15:00 messe på polsk
St. Paul Menighetsblad
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DET LEVENDE HÅPET
På Epifanifesten, den 6. januar, døde en god
venn av meg. Vi hadde vært sammen i ulike sammenhenger, spesielt fra den tiden jeg gjorde tjeneste i Den norske kirke. Han var et forbilde for en
ung mann i starten av sin tjeneste. I ham møtte
jeg et menneske som kombinerte en vid og dyp
teologisk kunnskap med en barnlig tiltro til Guds
makt og barmhjertighet.

nom bekjennelse og bot. Han er dertil presten
som bærer seg frem som sonofferet som på ny
skal gi oss tilgang til nærhet med Gud. Det er slik
vi mang en gang har sunget i offertoriet under
høymessen;
Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne
som herlig prest og blodig offerlam,
deg Herre Jesus, deg vil prise
for det som er vår egen dype skam.

Da jeg snakket med ham like før jul, følte
han seg ikke bra. Like etter nyttår var det slutt,
sett med jordiske øyne. Men min venn levde i
en tro om at han ikke gikk mot avslutningen av
et liv, men mot fortsettelsen, intensiveringen
og forklarelsen av det liv han allerede mottok
den dagen han ble båret til dåpen litt over 70 år
tidligere. Det var denne troen som bar livet hans
og gav tjenesten hans et mål og en mening. Troen
var dypt personlig, men langt fra privat: Denne
delte han med alle Kristustroende mennesker
til alle tider og på alle steder, en tro bygget på to
fakta: For det første det faktum at Jesus i sannhet
er Guds Sønn, født som menneske. For det andre
det faktum at denne Guds Sønn stod levende opp
etter sin lidelse og død!

Du gikk til grunne for våre hender
vi dømte deg, og dette er vår dom.
Men brødet brytes, og vinen skjenkes,
og dine hender gjør vår gjerning om.
Du tolket korset, du tydet døden,
du gjorde pinen til din kongevei,
for da du viet deg selv til offer,
da måtte våre hender tjene deg.
Og som du gav deg i våre hender
da vi i tross fullbyrdet dine ord,
slik har du gitt deg i våre hender
som vin og brød på dette offerbord.
Deg Herre Jesus vil vi bekjenne
som blodig lam og herlig offerprest!
Vi bryter brødet, vi skjenker vinen,
vår dype skam er blitt vår høye fest!

På Epifanifesten feiret vi Gud med oss, Jesus
Emmanuel, som ble født i en stall, døpt i Jordan,
tilbedt av Østens vismenn og som gjorde vann til
vin i bryllupsfeiringen i Kana. Fokus var på hvem
som kom!

Så skal vi feire påske! Jesus Kristus viser seg
som profeten som taler sannhet, presten som
ofrer et for Gud gyldig offer og Kongen som har
beseiret synd, djevel og død. Vi feirer påske! Vi
feirer livet! Ringen er sluttet. Igjen er fokus rettet
mot hvem: Påskenatten viser at han som ble født
i stallen, døpt i Jordan, tilbedt av Østens vismenn
og som gjorde vann til vin i
sannhet er Gud av Gud, lys av
lys, sann Gud av den sanne
Gud! Å få sovne inn i troen på
Ham vil være å våkne opp til
Livet uten grenser!

I fastetiden fokuserer vi på hvilket oppdrag
Herren kom med. I møte med kampen mot egen
svakhet, fristelse og synd blir Jesu tilbud om
barmhjertighet og tilgivelse høyaktuelt. Han vil
ikke ha deler av livet vårt, men han vil ha alt. Han
vil ikke pusse på fasaden og dekke til stygge sår,
men lege sårene og å fjerne årsaken til elendigheten. Han tilbyr ikke et nytt ytre, men et nytt
indre!
Nå går vi inn i pasjonstid og påskefeiring, er
fokuset rettet mot hvordan Herren oppfyller oppdraget sitt. For det første er han profeten som
tilbyr oss Ordet fra Gud. Han refser synden, men
tilbyr synderen tilgivelse og oppreisning gjen-

p. Erikandreas
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festhelg med Bispevisitas
og vietamesisk nyttår

Helgen 6. og 7. februar var biskop Bernt Eidsvig på visitas i menigheten vår. Lørdagen var han
med på forskjellige møter med menighetsrådet,
prestene og kateketene. Han fikk også vært med
på feiringen av vietnamesisk nyttår som også ble
markert denne dagen.

Søndagen var det store høydepunktet pontifikalmessen i kirken. Kirken var fullsatt. Erik
Holth ble inkardinert og innsatt som kapellan i
menigheten vår. Det var en fin messe med mange
prester til stede og gode musikalske innslag, blant
annet med St Paulkoret. Biskopen holdt preken
hvor han blant annet fortalte om noen av inntrykkene han hadde fått så langt i visitasen.

Etter messen var det stor kirkekaffe i skolens
gymsal med mange gode kaker, fine taler og
mange gode samtaler.

Midten til v Møte med menighetsrådet og vietnamesisk nyttår
Under til venstre. Vietnamesisk nyttårsfeiring
Over: Det var mange prester i pontifikalmessen
Til høyre: Dom Alois og p Øystein Lund hjelper Erik med påkledningen
Under til høyre: Det var kake til alle
Midten under: Hilsen fra prost Asle Dingstad i Den nordisk katolske kirke
Under til høyre: Vår nye kapellan, Erik A Holth er klar til tjeneste
og forberedt til Bergensværet. Her avbildet sammen med QuocLong Nguyen

Den siste uken i september 2016 venter vi et uvanlig besøk i St. Paul menighet –
en kopi av bildet av den Barmhjertige Jesus kommer til Bergen!

Bildet av den barmhjertige Jesus

– dets kult og vandring
P. Piotr Gąsior

I dette året viet til Guds Barmhjertighet er det
spesielt nyttig å reflektere over barmhjertighetens
mysterium som er åpenbart i Skriften. I bullen
«Misericordae Vultus» nevner pave Frans at
mange hellige og salige har gjort barmhjertighetens mysterium til sin livsmisjon, og blant dem
peker paven på barmhjertighetens apostel, den
hellige Faustina Kowalska. I sr. Faustinas dagbok
kan vi lese at Jesus ga henne noen nye bønner og
synlige tegn på hans barmhjertighet. En av disse
bønnene er den Guddommelige Miskunns rosenkrans, mens det mest synlige tegnet på denne
kulten som Jesus ga til sr. Faustina er bildet av
den Barmhjertige Jesus.

Den 22.februar 1931 i klosteret i Płock fikk sr.
Faustina beskjed fra Jesus om å få dette bildet
malt. Hun beskriver dette i sin dagbok: «Da jeg
var på min klostercelle om kvelden så jeg Herren, Jesus i hvite klær. Den ene hånden hadde
han reist opp til velsignelse og den andre hvilte
på hans bryst. Fra kjortelen, ut fra brystet
sprang to enorme stråler frem, den ene var rød
og den andre var lys. Jeg betraktet Herren taust,
min sjel var full av frykt og av stor glede. Etter
en stund sa Jesus: « Mal dette bildet som du ser
det nå med underskriften - Jesus jeg stoler på
deg. Jeg ønsker at man skal be foran dette bildet,
først i deres kapell og senere over hele verden».

Essensen i denne billedkulten ligger i troen på
Jesus Kristus, Han som er den eneste Frelseren.
Men Jesus vet at mennesket trenger noe konkret,
noe som kan sanses og derfor vekker Han troen
blant mennesker gjennom synlige tegn, - tegn
på troen som er nøkkelen til Jesu Barmhjertige
Hjerte. Det spesielle med dette bildet er ikke bare
at det at utformingen minner oss om Jesu barmhjertighet men først og fremst det at Jesus ga oss
dette bildet til mennesker i vår tid - fordi det er
bilder som har størst formidlingskraft i dag. Det
første bildet ble malt av Eugeniusz Kazimirowski i
Vilnius under direkte instruksjon fra sr. Faustina.

Den hellige Faustina ønsket å virkeliggjøre
dette budskapet, men siden hun ikke kunne male,
hadde hun ikke mulighet til å gjøre det selv. Da
hun kom til Vilnius i 1933, spurte hennes skriftefar Michał Sopoćko kunstmaleren Kazimirowski
om å male bildet etter søster Faustinas instruks.
Sr Faustina fikk se bildet da det var nesten ferdig
men fortsatt i malerens atelier, og hun ble meget
trist, selv om hun ikke sa noe. Men da hun gikk i
kapellet begynte hun å gråte og fortalte Jesus at
Han var ikke så vakker på dette bildet som Han
var i virkeligheten. Og da sa Jesus disse svært
viktige ordene til henne: ”Dette bildets storhet
ligger ikke i fargenes skjønnhet eller kunstnerens
ferdigheter, men i min nåde alene”.

Bildet som er mest kjent i dag er imidlertid
malt av Adolf Hyła fra Łagiewniki. Nettopp dette
bildet er kjent for mange nådegaver, og kopier
av det er spredt verden over. Vi kan si at i dette
bildet blir Jesu ord til sr. Faustina i oppfylt «Jeg
ønsker at man skal be foran dette bildet, først i
deres kapell og senere over hele verden».

St. Paul Menighetsblad

På et annet sted sier Jesus til sr. Faustina:
«Jeg gir mennesker et kar de skal komme med
til barmhjertighetens kilde. Dette bildet med
påskriften «Jesus jeg stoler på deg» er dette
karet» (Dagbok 327). I dag får disse ordene en
spesiell betydning fordi vi kan se at dette bildet
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blir til et instrument for Guds barmhjertighet over
hele verden.
Det er interessant at det ikke er bildet som
ble malt av Kazimirowski som ble mest populært, men det som ble malt av Adolf Hyła fra
Łagiewniki. Adolf Hyła kom til Łagiewniki kloster
og ønsket å male noe for søstrene for å takke Gud
for at hans familie overlevde vanskelige tider under Andre verdenskrig. Bildet som den dag i dag
henger i søstrenes kapell, ble malt og velsignet i
1944 og ble raskt kjent over hele verden.
Det at den troverdige kopien av bildet fra
Łagiewniki reiser er et svar på Jesu ønske. Kopien
ble velsignet av pave Benedikt XVI den 14. september 2011. Det er verdt å reflektere over målet
med denne reisingen. Det er helt naturlig at vi undrer oss over hvorfor en kopi av et bilde, så stort
som 2,5 x 1,2 m og 110 kg tungt, skal reise i en bil
bygget for dette formålet, til menigheter i Polen,
Tyskland – og nå snart til Norge. Erfaringen fra
denne reisingen hittil viser imidlertid at det store
bildet, når det «besøker» menighetene rundt
omkring i verden vekker troen på Jesu miskunn
hos mange mennesker. Man er vitne til mange
omvendelser og mange nådegaver som resultat av
dette.

”Dette bildets storhet ligger ikke i fargenes
skjønnhet eller kunstnerens ferdigheter, men i
min nåde alene”.

Vi ønsker at vår tro på Jesu barmhjertighet i
enda sterkere grad skal røre også våre hjerter og
føre til mange nådens tegn også i vårt katolske
fellesskap. Derfor ønsker vi å ta imot en kopi av
dette bildet i St Paul menighet i slutten av september 2016. Sammen med kopien av bildet kommer også relikvier av to store barmhjertighetens
helgener – et fragment av et ben av den hellige
Faustina, og blod av Den hellige Johannes Paul II.
På den måten ønsker vi å legge til rette for stadig sterkere
erfaring av Guds godhet i
dette Barmhjertighetens år.

Les mer:
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/
fkowalsk

Grasrotandelen

La din grasrotandel gå til Caritas Bergen,
som har organisasjonsnummer 812 273 442
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Feiret Pauli omvendelsesfest
Søndag 24. januar feiret menigheten Pauli omvendelsesfest med høymesse og fest i gymsalen.
Sognepresten talte til forsamlingen – om Paulus
og om at vi alle som er sendt i hans fotspor. Det
var salg av spennende matretter og et stort utvalg
av kaker.
Underholdningen var som alltid på topp – Samba
Brasil skapte stor stemning og latter, mens
barnekorene stod for vakre innslag. Elever fra
St Paul skole fortalte om apostelen Paulus, det
var Paulusquiz og Caritas-lotteri. Som den ekte
katolske menigheten vi er, var det også bidrag fra
mange verdensdeler. I år var det afrikansk sang
fra Burundi og Rwanda, samt noen fantastiske
danser fra Filippinene – til stor begeistring fra
publikum. Bergens varaordfører Marita Moltu
var til stede i messen og på festen – takk for at du
kom!
Takk til alle som bidro til festen!
Øverst t.h Dans
med kokosnøttskall
Midten t. v. Elever
fra skolen forteller
om Paulus.
Midten t.h. Dans
med Santo Nino
Nede t. v. Sognepresten i samtale
med varaordfører
Marita Moltu og
Kenneth Brody
Nede til h. Elever
fra skolen fremfører
"Bli med"-dansen

Øverst Barnekoret og musikere på galleriet under messen
Midten t. v. Offertoriet
Under t. v. Offergaver ved alteret
Nede til høyre: Forbønnene ble lest av representanter fra forskjellige grupper

Den stille uken og påsken i
Sogn og Fjordane
FØRDE
Palmesøndag, 20. mars
Kl 10:00 messe på norsk
Kl 12:00 messe på polsk
Skjærtorsdag, 24. mars
Kl 19:00
Langfredag, 25. mars
Kl 19:00
Påskeaften, lørdag 26. mars
Kl 21:00 påskevigilie
1. påskedag, søndag 27. mars
Kl 10:00 messe på norsk
Kl 12:00 messe på polsk
2. påskedag, mandag 28. mars
Kl 10:00

LOEN
Lørdag 19. mars
Kl 18:00
Skjærtorsdag, 24. mars
Kl 15:00
Påskeaften, lørdag 26. mars
Kl 18:00

NORDFJORDEID
Lørdag 19. mars
Kl 15:00
Påskeaften, lørdag 26. mars
Kl 15:00

VANGSNES
2. påskedag, mandag 28. mars
Kl 14:00

SOGNDAL
Lørdag 19. mars
Kl 12:30
LEIKANGER
1. påskedag, søndag 27. mars
Kl. 17:00

ÅRDAL
1. påskedag, søndag 27. mars
Kl. 15.00 messe på polsk, Årdalstangen

FLORØ
Palmesøndag, 20. mars
Kl 15:00

Katolsk Forum

Wolfgang Plagge er organist og kantor i Asker
og Bærum katolske menighet på Stabekk. Han
er også komponist og har et betydelig antall
musikalske bidrag i den katolske salmeboken
Lov Herren.

15. mars: “Den Katolske kirke og liberalt demokrati” v/Prof. Bernt Oftestad.
Bernt Oftestad er Professor emeritus i europeisk
kulturhistorie med særlig vekt på kirkehistorie
ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo.

Møtet er på personalrommet, St. Paul skole
Inngangspenger kr. 30
Styre: Erik Andreas Holth, Hjørdis Danbolt,
Erik Andvik og Magny Hatlebakk

26. april: “Hva er en salme? Davidssalmer og
ulike syn på salmebegrepet” v/Wolfgang Plagge.

St. Paul Menighetsblad

Kontakt: erik.andvik@katolsk.no
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Bok av pave Frans:

«Guds navn er barmhjertighet»
«Vi må være ærlige overfor oss selv, ikke slikke våre sår. Vi må be om nåde til å erkjenne at
vi er syndere, at det er vi som er ansvarlige for
denne ondskapen. Jo sterkere vi erkjenner dette,
jo mer skamfulle og ydmyke vi føler oss, desto
raskere blir vi fylt av hans overstrømmende
nåde. Jesus venter på oss, han går oss i møte,
han rekker oss hånden, han har tålmodighet med
oss. Gud er trofast.» (168)
Disse ordene fra pave Frans kan stå som en
oppsummering av den vakre veiledningen inn i
«Jesu barmhjertighets mysterium» som denne
pavens første bok er.

kristen fariseisk dømmesyke, mot selvgodhet, og
manglende evne og mot til å gå i seg selv – og mot
korrupsjon.
Til dem som synes at man lever nå sånn noenlunde syndfritt og bra, og til dem som såret i livets
slag, hverken orker, klarer eller tør å ta ansvar for
egen synd sier han: «Skammen er en nådegave…
som den hellige Ignatius mener man skal be om
når men erkjenner sine synder overfor den korsfestede Kristus».
Til dem slik
som den
eldre broren
til den «bortkomne» sønn
(Luk 15)
klager over at
man holder
fest over
store syndere
som vender
om, sier han:
«Rettferdighetens
målestokk
alene er ikke
nok. Med sin
barmhjertighet og sin tilgivelse setter Gud rettferdigheten til side, han hever seg over den og
inkorporerer den i en høyere tildragelse der man
opplever kjærligheten, den som er grunnlaget for
en sann rettferdighet» (152-153).

Gjennom fortellingen om Jesu møte med
kvinnen som er grepet i ekteskapsbrudd, kaster
pave Frans lys over dette ufattelige mysterium:
«Jesus tilgir. Men her dreier det seg om noe mer
enn tilgivelse, for som skriftefar setter Jesus seg
ut over loven.» Saken er den at «hun ifølge loven
burde bli straffet» Jesus var i tillegg «uten synd
og hadde kunnet kaste den første steinen.» Men
Kristus «setter seg ut over loven. Han sier ikke til
henne: Ekteskapsbrudd er ingen synd, men han
benytter ikke loven til å fordømme henne. «Nettopp dette er «Jesu barmhjertighets mysterium»
(20-21).
Pave Frans kommer ikke med noen ny lære,
alle kirkens lover og påbud står der som klare
rettesnorer, som veivisere for vår samvittighet.
Han sier: «Å være barmhjertig er imidlertid ikke
det samme som å være overbærende. Man slår
ikke fengselsdørene opp på vidt gap for dem som
har begått alvorlige forbrytelser. Men vi må
hjelpe de falne, så de ikke blir liggende nede (157158).»
Disse har vår pave et særlig hjertelag for og en
særlig oppfordring om å forstå og nå ut til.
Pave Frans kaller til omvendelse – ikke bare
for de opplagte og synlige syndere. Nei han retter blikket mot seg selv, mot Kirkens tjenere og
trofaste medarbeidere. Han roper et varsko mot

La oss ta imot vår hyrdes lettleste og kortfattede veiledning. Ja la oss bli små, skamfulle og
angrene slik at vi kan ta imot denne gaven Kirken
vil gitt oss i dette Barmhjertighetens år: Å få motta «Guds uendelige barmhjertighet», få etterligne
den og sløse den rikelig på våre medmennesker…
AS
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hektiske år for ewa
menighetsrådsleder, var det helt andre oppgaver
jeg hadde visualisert. Jeg hadde sett for meg at
vi skulle arbeide med utvidelse av det pastorale
arbeidet i menigheten, med etablering av nye
messesteder og kanskje utskillelse av Sogn og
Fjordane som egen menighet. Underveis ble fokus
endret fordi disse andre oppgavene du nevner har
krevet mye krefter og oppmerksomhet.
Hovedfokuset mitt har vært å beholde en samlet
menighet som samarbeider på tvers av språk og
etnisitet, samtidig som vi har en åpenhet for at
det er viktig for innvandrergruppene å bevare sin
identitet gjennom egne messer og arrangementer.
Konkret gjør vi dette gjennom store arrangementer som for eksempel menighetsfest og Corpus Christi prosesjon der de forskjellige gruppene
kommer med sine bidrag. Men dette er en konstant utfordring, særlig med tanke på den voldsomme økningen i antall katolikker fra Polen. Da
jeg var menighetsrådsleder tidlig på 90-tallet var
det bare 125 polakker her, nå teller de over 7000
og utgjør over 40% av menighetens medlemmer.

Ewa Bivand takker av som leder for
menighetrådet

Det har vært fire hektiske og krevende år for
St Paul menighet. I spissen for mange av oppgavene har det stått en handlekraftig kvinne med
god ballast. Hun har lang fartstid i Den katolske
kirke i Norge, fra hun for snart 30 år siden kom
til Bodø med sin familie. To barn, 5 barnebarn
er resultatet av et «økumenisk» ekteskap med
anglikaner Roger. Som lektor ved Amalie Skram
videregående skole i fagene engelsk, historie og
filosofi er planlegning og formidling velkjent
terreng. Ewa Siarkiewicz Bivand ser tilbake på
tiden med glede, og fremover med stort håp og
optimisme for Kirken og vår levende og stadig
voksende St Paul menighet.

Registreringssaken har tatt mye tid, og i skrivende stund vet vi ennå ikke utfallet. Til tross for
belastningen, ser jeg også positive aspekter. Saken
har bidratt til bedre rutiner og mer oversikt og
engasjement. Bare i første fase av opprydningsarbeidet ble det oppdaget tilsvarende mange uregistrerte medlemmer, som de man måtte stryke på
grunn av registreringsmåten. I dag teller vår menighet 17419 medlemmer og vokser jevnt uke fra
uke. Mange prester og frivillige gjør stor innsats
når det gjelder å få inn registreringsskjema for
nyankomne eller aktive medlemmer som av en
eller annen grunn ikke er registrert. Stor takk til
alle disse frivillige som sammen med prester og
ansatte har lagt og legger ned et stort arbeid her!

- Du har vært pådriver og støttespiller i snart
fire år med store «løft» i Kirken og menigheten:
Vi har hatt oppussing av St Paul kirke, installering av nytt orgel og ventilasjonsanlegg, samt
gjentatte medieoppslag og opprydning i forbindelse med registreringssaken. Når du nå ser tilbake på denne tiden, hva tenker du om dette?

- Hva er det med kirken og St Paul menighet som
gjør at du har sagt ja til å sitte i to perioder som
menighetsrådsleder?
Det er gøy! Tenk å få arbeide sammen med så

Jeg skal innrømme at da jeg sa ja til å være
St. Paul Menighetsblad
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mange dyktige og dypt troende katolikker fra hele
verden! Finnes det noe mer tilfredsstillende enn
å få lære så mye fra hverandre og slik, sammen å
jobbe for Kirken? Utrolig kjekt å se alt vi får til i
fellesskap!

viktig at flere i menighetsrådet og gruppene er
motivert til dette. Ingen kan tvinges. Kanskje blir
det ikke akkurat slik man tenkte seg, men enda
bedre fordi det var flere som kom med innspill og
ideer? Se mulighetene, grip dem!

Som person liker jeg å handle fremfor å klage.
Jeg har kunnet se mange muligheter og oppgaver
som jeg har fått anledning til å gjøre noe med.
Som lærer og språklig integrert innvandrer, ser
jeg det også som en plikt å bidra til fellesskapet og
hjelpe vår sogneprest der det er mulig.

Ta for eksempel pavens initiativ til Barmhjertighetens år. Her hadde vi mange valg, blant annet å ikke gjøre noe – eller vente på veiledning fra
OKB. Når vi nå fikk godkjenning til åpningen av
Den hellige dør i menigheten, var dette noe som
var mulig fordi både frivillige, prester og ansatte
sammen ønsket å gjøre det mulig. Vigilien den 4.
mars var også en slik sak som vi kun kan få til ved
samarbeid. Ikke forvent at sognepresten har tid til
å ta initiativ til og gjennomføre alt dette på egen
hånd. Han har for tiden 9 prester og en menighet
på over 17 000 å administrere.

- Det skal før sommeren velges et nytt menighetsråd. Alle medlemmer står på valg. Hva vil du
si til dem som sier ja til verv?
Begrepet menighetsråd – sogneprestens
rådgivende organ – kan tolkes på to måter. Ikke
velg den første «varianten», å vente på å bli spurt.
Vær aktiv, pek på saker og utfordringer. Kom med
konkrete forslag til hvordan de kan løses. Noe vil
det kanskje ikke være mulig å få til. Sognepresten
kan kun godkjenne saker som kan gjennomføres
i fellesskapet. Vær klar over at initiativ og ønsker
har stor mulighet for å kunne gjennomføres om
sognepresten vet at den som tar initiativet til noe
også har vilje og evne til å fullføre det. Da er det

Vi er et fellesskap med Jesus Kristus i vår
midte. Vi trenger ikke å la oss begrense av menneskelig tvil og pessimisme. Alt vi gjør, har utgangspunkt i det vi får gjennom Kirken. Så utrolig
mye er mulig om vi overfører vår tillit fra oss selv
og våre egne krefter til Ham. Vi kan stadig øve oss
på dette ved å si: «Jesus jeg stoler på deg!»
AS

HALLELUJA
TIL PÅSKE!
Søndag 10.april har DU mulighet å la din
stemme klinge med i Hallelujakoret fra
Händels "Messias".
St. Paul koret vil synge og du kan synge med.
Øvelse onsdag 6.april kirken kl 20.00-21.00
og søndag 10.april kl 10.00 til 10.30.
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LØNN I HIMMELEN
Av Anne Samuelsen OCDS

Hvor ofte kan man ikke høre disse ordene:
«Lønn i himmelen» sies halvt spøkefullt, halvt
trøstende av, eller til, en travel «menighetsmaur».
Hvem har ikke kjent på det ørlille håpet om en
slags belønning for våre offer og tjenester? Det
være seg de store synlige løftene der vi for eksempel jobber sene kvelder i menigheten for å tjene
fellesskapet, der vi lager mat, bærer stoler, utfører
katekese eller andre krevende oppgaver – hvor vi
en sjelden gang får et sårt tiltrengt anerkjennende
blikk eller et rosende ord, men kanskje helst bare
en kommentar om hva som gikk galt. Kanskje vi i
de små, usynlige oppgavene som vi alle gjør i våre
hverdager, sukker til vår Gud og ber om en aldri
så ørliten «investering i himmelske goder».
Men hva er så lønn i himmelen? Er det å sitte
øverst ved bordet med Jesus Kristus og nyte glansen av ham og hans oppmerksomhet mens «de
andre» sitter lenger nede? Er det ekstra vakker
utsikt og god årgangsvin på vårt rom i himmelens slott, en ekstra bløt og rosa sky å hvile trette
lemmer på? Bare fantasien kan sette en stopper
for hva vi kan forestille oss, basert på en heller
tvilsom kombinasjon av Skriften og egne behov og
drømmerier.

får gå opp i dette elskende «Du» - Gud. At alt
som vi trodde vi utrettet for ham i våre jordeliv,
er som dugg for solen sammenlignet med det vi
kanskje en sjelden gang gav ham av vår avmakt –
når vi ble små og åpne for Ham. Kanskje husker
han på den dagen vi ydmykt, til vår nestes beste,
avfant oss med urettmessig kritikk, eller var den
første til å si unnskyld, der vi absolutt mente vi
var uskyldig kritisert. Den gangen vi klarte å bite
i oss en kommentar som ville såre, selv om den
var selvforsvar, en nedsettende baktalelse av en
bror eller søster, selv om vi syntes det var rett og
rimelig. Kanskje vil vi oppdage at vår lønn i himmelen ikke dreier seg om meg, men om «den
andre», over Kristi glede da vi aksepterte vårt
Kors og derved forenet oss med ham i kampen for
sjelene. At vår lønn i himmelen er å få være del
i den himmelske skare som sammen med Kristus ene og alene lengter etter å føre alle sjelene
til Ham. Som gleder seg oppriktig med Kristus
når han løfter sjelene, også våre argeste kritikere, motstandere eller fiender inn til sitt elskene
hjerte.
Da Therese av Lisieux ble spurt om sine
tanker om himmelen svarte hun «Jeg vil bruke
min tid i himmelen til å gjøre godt på jorden».
Hun ville at Gud, ved å ta
henne til seg, også skulle dra
alle de sjelene hun elsket
med. I dette perspektivet,
i den store Treenighetens
kjærlighetsperspektiv, la
oss håpe at vi alle får rikelig
med lønn i himmelen!

Kanskje blir vi overrasket. Kanskje vil vi oppdage at det vi mente vi gjorde for Gud og som vi
skulle fortjene lønn for i himmelen, hverken blir
«sett eller husket» av Gud, fordi vi dypest sett
gjorde dem for oss selv, for andre menneskers
blikk, til vår egen ære og tilfredsstillelse. Kanskje
ikke så dumt iblant å måle graden av egeninteresse i våre såkalte selvoppofrende oppgaver for
fellesskapet? Kanskje ikke så dumt iblant å sette
pris på de små hemmelige offer og kjærtegn vi
kan gi vår Gud i det skjulte, lære oss å sette større
pris på det som er strevsomt, smått og vanskelig
å gjøre, snarere enn det som gir oss umiddelbar
tilfredsstillelse?
Det er mulig at vi ansikt til ansikt med Gud vil
erfare at vår lønn i himmelen ene og alene har
med Ham å gjøre. At våre selviske «jeg» endelig
St. Paul Menighetsblad

Bli fast Caritas-giver!

Les mer om hvordan du kan bli fast giver på
www.caritas.no, eller kontakt oss på telefon:
23 33 43 60 eller på e-post: caritas@caritas.no
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Det skjer i St. Paul
23. og 24. april 		
1. Kommunion
21. og 22. mai 		
Ferming i Johanneskirken
29. mai
		
Kristi Legemsfest
11. og 12. juni 		
Menighetsrådsvalg

livets gang
Dåp:
Celine Henriette Ulsmåg
Camilla Kaelyn Horwath
Oliwier Swistun
Shawn Chipoco Nygård
Celine Nguyen
Mathias Ho Nguyen
Sofia Pedersen
Zuzanna Maka
Felix Alexander Vilbar-Øen
Helena Matysiak
Geil Andre Rolland
Yasna-Emilie Despecci
Lukas Mathias Despecci
Lukas Dujan Nisanth
Isaak Ngo Nguyen
Frida Sauter Berle
Olivia Eirin Stiansen
Gabija Staikunaite
Maxim Jagnesak
Fredrik Fosse Olsen
Trisha-Elise Fagerhaug
Pauline Miatta-Tida Peter

Benedicte Haddy Peter
Harriet Ernestine Peter
Geiryl Marl Dato Gordo
Nataniel Junis
Matteo Maguliani Engen
Dawid Witold Nowak
Ghebreal Meskel Kabi
Nataniel Junis
David Rogowski
Aleksander Antoni Pacanowski
Laura Anna Kosinska
Aleni Dralega Kjelstrup
Emmanuel Kalunga Mukula
Joshua Alexandre Strand
Loureiro
Anna Nore
Samuel Ocumas Kvernevik
Ella Agnes Kjørsvik-Berry
Ida Frydrich Torkildsen
Ivar Elvik
Milian Aarland-Dang
Julian Redzio
Voughn Henrik Sindol Lopez
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Tatt opp i kirken:
Inger Margrethe Vignal
Døde:
Gunnar Wicklund-Hansen
Gerd Wicklund-Hansen
Alan Vidi
Robert Kopecki
Ida Solveig Bang
Sugirtham Jeromona Fernando
Eilert Konow Lund
Joseph Aloysius
Robert Spencer
Richard Joys
Vigsel:
Juana Alzate Zuluaga og
Eystein Johannes Venneslan

St. Paul Menighetsblad

Grupper og kor i St. Paul menighet
Eritreisk gruppe
Miriam I. Araya
ericatbergen@gmail.com
tlf. 90095441

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

Filippinsk kirkegruppe
Kontakt: Kapellan José Johan Dumandan
Johan.Dumandan@katolsk.no
474 74 176
Leder: Benito Braza
Mob. 954 06 498
E-post: b92braza@gmail.com

Vietnamesisk kirkegruppe
Nguyen Quoc Long, 991 62 326
longquocnguyen@hotmail.com
Do Chau Son, 406 42 200
cha-d@online.no
Legfransiskanerne
Marit Karaskiewicz, 906 33 019

Fransktalende gruppe
Sjelesorg for fransktalende
p. Zéphyrin Linzuwa Ligopi
Akersveien 16B, 0177 Oslo
tlf. 23 21 95 71, 455 64 819 (mobil)

Sekularkarmelittene
Gro Inger Rasmussen
gro.rasmussen@getmail.no
976 56 923

Litauisk kirkegruppe
P. Oskaras Petras Volskis
Olavs gate 19, 3922 Porsgrunn,
oskaras.volskis@katolsk.no
968 12 738
Kontakt: bergeno.kunigas@gmail.com

St. Paul pensjonistgruppe
Gerd Albrektsen, 55 18 68 05
Edith H. Haugsøen, 55 34 08 19
Fides studentgruppe
Leder Marta Krakus
martwaluiza@gmail.com
tlf. 942 91 092

Norsk gruppe
Anne-Britt Høibye
annebritt_hoibye@yahoo.no
404 62 774

Studentprest
Kapellan Nguyen, Johannes Bjørn Tao Quoc
E-post: Tao.Nguyen@katolsk.no
55 21 59 69, 951 08 097

Polsk kirkegruppe
P. Piotr Gąsior
Piotr.gasior@katolsk.no
479 75 712
Małgorzata Łukaszewicz
mal.lukaszewicz@gmail.com
463 61 456

BUK Bergens Unge Katolikker 15-18 år
se nettsider.
NUK Norges Unge Katolikker Akersveien 16 a,
0177 Oslo,
23 21 95 40

Spansktalende gruppe
Luis Cisternas Tlf: 93809350
E-post: luisciste@gmail.com
Maria Baez (Sekretær) 46506384
Epost: mariabaez3@hotmail.com
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St. Stefanus ministrantlag
Thu Nguyen, 415 09 154
vthun_@hotmail.com
Uy Tran, 41 28 18 76
uy-tran95@hotmail.com
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Caritas Bergen
Leder Mags Esquila, 983 62 344
mags.esquila@caritasbergen.no

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.

Kantor / Organist: Amund Dahlen
E-post: amund.dahlen@gmail.com
Mob.: 922 37 635
Kontonummer gaver til nytt orgel: 3624.27.59537
St Paulkoret: Kontakt: Amund Dahlen
øver onsdager 20-22
Ceciliakoret: Kontakt: Nguyen Huu Dung,
e-post: huudungnguyen72@yahoo.no

besøk menighetens

Engelsk kor: Leder: Benito R. Braza,
tlf. 954 06 498

hjemmeside

Fillipinsk kor:
Leder: Rodrigo Espiritu, tlf. 55 16 28 21
Tamilsk kirkekor:
Leder: Selastina Pushpaseelan
5516 5799 mobil 45394299
Polsk kor:
Leder: Pawel Harasiuk,
e-post: musicpaul77@yahoo.no tlf. 92881246,
Barnekor:
Leder: Amund Dahlen
E-post: amund.dahlen@gmail.com
Mob.: 922 37 635
St.Paul aspirantkor
øver mandager kl 14.15-15.00 (1.og 2.klassinger)
St.Paul barnekor
øver torsdager kl 14.30-15.30 (3.-6. klassinger)

Her finnes:
Kunngjøringer
Kalender
Adresser og telefonnummer både til
ansatte og grupper i menigheten

St. Marys tamilsk barnekor:
Leder: Prida Lawrence 456 95 363

Referater og bilder fra det som har skjedd

Orgelklubben Ferdinand
Undervisning i orgelspill barn fra 8-18
amund.dahlen@gmail.com tlf 92237635

Annet som kan være spennende og 		
interessant

Nyttige lenker

Gå inn på www.bergen.katolsk.no

21

St. Paul Menighetsblad

Ukrainsk-katolsk liturgi på Marias Minde

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

Det viser seg at vi også har katolikker fra
Ukraina her i Bergen, som er av gresk ritus. For
å prøve å hjelpe dem, vil P. Ivan Machuzhak,
som er prest for ukrainere i München komme
til Bergen en gang i måneden for å feire den hl.
Johannes Chrysostomos liturgi for den ukrainskgresk-katolske gruppen i menigheten.
I første omgang vil dette være en prøveordning
frem til sommeren og vil finne sted den 3. søndag
i hver måned kl.12.00 i kirken på Marias Minde,
Nylandsveien 31, 5039 Bergen.

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

Hvorfor kommunion?

Kapellan P. Edmund Reginald
Saveripillai O.M.I.
reginald.sav@katolsk.no,
Tlf. 55 21 59 68 Mob.467 75 340

-Hvordan kan vi best forklare hvorfor vi har kommunionen og hva formålet med den er? Den irske presten Raymond Moloney SJ mener at et av
de beste svarene på dette er gitt i noen linjer av Teresa av Avila:
Kristus har nå ingen kropp unntatt din
– ingen hender, ingen føtter på jorden unntatt dine.
Dine er de eneste øynene som hans medlidenhet
ennå kan se ut over en urolig verden med.
Dine er de eneste føttene som han kan gå rundt og gjøre godt med.
Dine er de eneste hendene som han kan gi sin velsignelse
til sitt folk med.
Kristus har nå ingen kropp på jorden unntatt din.

Kapellan/skoleprest Dom
Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg.
Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.
no Mobil 976 05 327

(Fra boken The Mystery of Faith (2005), kap. 5: Kommunionen bygger
Kirken. Oversatt fra engelsk av KBN)

Velkommen til Solstrands Begravelsesbyrå

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Døgnvakt

55 55 16 16
Hermann Foss gate 11, 5007 Bergen		
Telefon: 55 55 16 16			
Telefaks: 55 31 48 27			
St. Paul Menighetsblad

St. Paul Menighet

Solstrands begravelsesbyrå hjelper deg med alle
de vanskelige gjøremål som dukker opp i forbindelse med gravferden. I den vanskelige tiden når
en av ens nærmeste er gått bort, velger de fleste
å overlate de nødvendige gjøremål til begravelsesbyrået. Vi ordner alt papirarbeid, transporter,
blomster, musikk, sanger og dødsannonser. Vi
sørger også for at de aktuelle støtteordningene
kommer til anvendelse.
Avd. Laksevåg:
Damsgårdsveien 210
Telefon: 55 34 35 90
22

E-post: post@solstrands.no
www.solstrands.no

Kapellan Erik Andreas Holth
eaholth@mac.com
Tlf 924 89 033
Pater Aage Hauken O. P.
Finnesveien 57, 5700 Voss
Tlf. 56 51 19 64 Mob.928 82 029
Kapellan i Førde p. Marek
Zur, Marek.Zur@katolsk.no
Mobil 474 69 946
Diakon Henrik von Achen
Henrik.Achen@katolsk.no
Tlf. kontor 55 58 31 20
Priv. 55 16 27 38
Katekese: Tlf. 55 21 59 56
Stefan Bivand, konfirmantkatekese, fredag 9-15,
stefan.bivand@katolsk.no
Reidun Jofrid Kleppestrand,
barnekatekese, torsdag 12-15,
reidunjofrid@gmail.com

Kapellan P. Johannes Bjørn
Tao Quoc Nguyen,
Tao.Nguyen@katolsk.no,
Tlf. 55 21 59 69 Mob.951 08 097

Menighetsmedarbeider
Anne Samuelsen,
anne.samuelsen@katolsk.no
Tirsdag og torsdag kl 10-14
Tlf. 55 21 59 56

Kapellan Piotr Gąsior,
Piotr.Gasior@katolsk.no
Tlf. 55 21 59 57 Mob.479 75 712

Kantor Amund Dahlen
amund.dahlen@gmail.com
Mobil 922 37 635

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

Sakristan Vu Thi Lac
Tlf.981 80 363

Kapellan Janusz Batko,
Janusz.Batko@katolsk.no
Tlf. 55 24 41 13 Mob.990 98 456

Vaktmester Paul Nguyen
Tlf. 55 21 59 52
Mobil 909 82 092

St. Paul Menighetsblad
Nr. 1. Mars 2016. 45. årgang.
Redaktør: Hege Askvik
E-post: menighetsbladstpaul@gmail.com

Fransiskus
Xaveriussøstrene, 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

Menighetsrådet
Alois Brodersen, formann
Ewa Bivand - leder
416 63 848
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
Fra Førde
Marcin Fojcik
Paweł Mielnik
Traute Dvergsdal
Fra Voss
Marisa Taylor
Damian Kalawski
Sigbjørn Sønnesyn

Kontonr: 3624 07 60031
Formgivning: Redaksjonen
Trykk: Molvik Grafisk AS. Opplag: ca 6700
Frist for neste nummer: 1. oktober
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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

taizebønn

Vakker Taizemusikk og bønn foran Alterets
Hellige Sakrament som lyste opp i mørket i St
Paul kirke sammen med skinnet fra en mengde
stearinlys. Voksne og ungdom sammen i tilbedelse. Dette ble velkomsten til de unge menneskene Mor Teresasøstrene og noen frivillige
inviterte inn fra byens gater. Alle fikk tenne sitt
telys for Kristus, fikk anledning til å bære frem
sine anliggender til Ham som tørster etter sjelene.
Dette er et samarbeid mellom Mor Teresasøstrene, Fides og p Tao i Barmhjertighetens år.
Alle er hjertelig invitert til å komme denne tredje
lørdagskvelden i måneden. Ta gjerne med en venn
eller flere. Neste tilbedelse er etter kveldsmessen
12.mars (kl 19-20.30)

FERDINANDS
JUBELKONSERTER
Lørdag 9. april kl 15.00:
FESTKONSERT med ORGELKLUBBEN
FERDINANDS ELEVER OG LÆRERE
Lørdag 23.april kl 16.00
Elever og Mariko Takei
Lørdag 14. mai kl 16.00
Anne Robert, fiolin og Jacques Boucher (Canada)
Lørdag 28. mai kl 16.00
Elever og Harald Holtet
Lørdag 25. juni kl 16.00
Otto Chr Odland domorganist St.Olav

Sigurd Melvær Øgaard og de andre organistene
som spilte 27. mars

