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REformasjonsjubileet 2017
Vår sogneprest Dom Alois Brodersen ble invitert til offisiell åpning av «Lutherfestdagene» på
Torgalmenningen sammen med bl.a. statsminister Erna Solberg, preses i den norske kirken
Helga Haugland Byfuglien og kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum. Vert: Biskop
Halvor Nordhaug.

Statsminister, ordfører, biskoper,
geistlighet, kjære brødre og søstre.
Det er ikke helt enkelt for meg som katolsk kristen og som sogneprest i St. Paul Menighet å skulle
stå her i dag og representere Den Katolske Kirke
ved feiringen av 500-årsjubileet for reformasjonen. Den Katolske Kirke kan nemlig ikke feire
en kirkesplittelse. Så aktverdige og forståelige
som mange av de grunner var, som ledet til reformasjonen, så førte den allikevel til en splittelse i
Kirken, som kristenheten fremdeles lider under.
Men vi erkjenner at Den Katolske Kirke bærer
på en skyld pga. de misforhold som fikk bre seg
ut i Kirken i begynnelsen av det 16. århundre og
Kirkens manglende evne til å rydde opp i disse, og
også pga. den måte man møtte de i troen atskilte
brødre og søstre på, hvorfor pave Frans, ved
avslutningen av fjorårets økumeniske bønneuke,
ba om tilgivelse. Derfor er vi med på å markere
reformasjonsjubileet, ikke som en feiring i ordets
egentlige betydning, men som et minne i angerens og botens ånd og som en anledning til å reflektere over hva vi har gjort feil fordi vi ikke har

kunnet forhindre splittelsen og fordi vi ennå ikke,
etter mer enn 70 års økumeniske bestrebelser er
kommet lenger på veien til forsoning og enhet.
Kirken, som ifølge trosbekjennelsen skal være
én, hellig, katolsk og apostolisk, består av mennesker og selv om den er Kristi mystiske legeme,
og som sådan hellig, er den belastet med menneskelige feil og derfor trenger den stadig til reform. Og da reformen ikke kom innenfor Kirken,
tvang det seg frem en re-formasjon. Men sjokket
fra denne førte til at Den Katolske Kirke måtte ta
seg sammen og så kom den etterlengtede reform
også på katolsk, men for sent, for splittelsen var
alt kommet for langt - og verdslige krefter hadde
grepet så dypt inn i kirkenes liv, at der ikke lenger
var noen vei tilbake til enheten.
I vår tid er vi kommet et godt stykke på vei i
de økumeniske tilnærmelser. I lange teologiske
samtaler er vi kommet nærmere hverandre når
det gjelder læren om både sakramentene og rettferdiggjørelsen. Men fremdeles er det mye som
skiller oss, kanskje mest når det gjelder embetet

Forsidebilde: Det var variert underholdning på menighetsfesten
Mer om denne dagen på s 10.

og særlig Petersembetet, som med sin autoritet
holder Kirken samlet. Og så er der, hvor de teologiske stridsspørsmål er blitt mindre presserende,
kommet opp nye, etiske og moralske spørsmål
som skiller.
Men vi er kommet mye lenger når det gjelder
praktisk samarbeid. Det er jo allerede en stor
ting at vi ikke lenger bekjemper og motarbeider
hverandre. Vi erkjenner at vi må stå sammen i
vår viktigste oppgave, - å forkynne Evangeliet om
Jesus Kristus i vårt land, en oppgave som vi ikke
kan ta lett på, fordi den er vårt egentlige oppdrag
- som kristne - og som kirker - og fordi dette oppdraget blir stadig mer aktuelt, jo mer troen synes
å svinne i vårt land og vårt folk.
Ved alle forskjeller i tro og organisasjon, er
dog det som forbinder oss viktigere enn det som
skiller. Den største del av det overleverte «Depositum Fidei» er felles for våre kirker og i 500 år
har den evangeliske kirke i Norge tatt vare på den
kristne tro og gitt den videre fra generasjon til
generasjon. Til tross for alt frafall fra troen, som
rammer kirker og trossamfunn over hele linjen, så
er fremdeles hovedtyngden av oppriktige, troende
kristne, å finne innenfor Den norske kirke, som
gjør en stor innsats for så vel forkynnelse som
katekese, - og det levde trosvitnesbyrd er godt
synlig. Det er ikke bare Den Katolske Kirke som
har helgener; også Den norske kirke har mange
helgener, både i fortid og i vår egen tid; ja, jeg
mener også selv å ha møtt noen gjennom livet.
Så gjelder det å forene de gode krefter for å
oppfylle vårt oppdrag her i verden. Vi vet at,
og vi ser med all tydelighet, at verdslige krefter
søker å bekjempe Kirken, både den tradisjonelle
kristendom og de kristne verdier. Vi kan bare stå
imot dem, hvis vi står fast i troen, grunnfestet
på Evangeliets grunn – og hvis vi står sammen.
Og jeg forsikrer om at Den Katolske Kirke vil stå
sammen med dere i kampen og i forkynnelsens
oppdrag. Vi tar dere med i vår forbønn - og vi ber
om deres.

Ord lyse iblant oss og vise oss vei i Kristi efterfølgelse så vi må stå fast i troen - i en god samvittighets overbevisning.
dom Alois

Ved 500-årsminnet om reformasjonen ønsker
jeg Guds nåde og velsignelse over oss alle. Må
Han fylle oss med Åndens kraft og la Skriftens
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TROEN I HVERDAGEN
ER DET VIKTIGSTE
Marta Krakus er ansatt i en 50% prosjektstilling som barne- og ungdomsarbeider frem til
sommeren. Hun er nok et kjent fjes for mange
som primus motor for studentgruppen Fides
siden 2015, leder ved barneleirer og barnehelger.
Marta er oppvokst i Polen og bodde på Valen da
hun kom til Norge med familien i 2009. Der var
hun tilknyttet en liten kommunitet med flere familier, under menigheten i Haugesund, også der
aktiv med barn og unge i 1. kommunionskatekesen. «Denne jobben er jo en fortsettelse av det jeg
allerede har gjort så mye av som frivillig, men nå
med muligheter for å gå dypere inn i arbeidet og
nå enda flere unge.»

stillhet. «Men nå når jeg har snakket så mye om
aktiviteter og opplevelser, må du også skrive at
det er troen i hverdagen som er det viktigste for
meg.»

Dokumentere
Noe av det første Marta gjorde i sin nye jobb
var å kjøpe et kamera. Med dette dokumenterer
hun alt hun er med på. De som er interessert i å
følge med på dette kan bli venner med Marta på
Facebookprofil: Barn Ungdomsarbeider St Paul.
I Marta Krakus har St. Paul menighet en engasjert og positiv ansatt som elsker både aktivitet og

Menigheten ønsker Marta lykke til!
Marta kan nås på: martwaluiza@gmail.com,
mobil: 94291092.
Facebookprofil: Søk etter "Barn Ungdomsarbeider St Paul" (https://www.facebook.com/profile.php?id=100015059592663&fref=ts)
					AS

Evangelieforklaring for barn

Knytte kontakter
En av Martas viktigste oppgaver er å få kontakt
med alle som driver barne- og ungdomsarbeid i
menigheten og løfte dette frem. «Det er utrolig
hvor mange grupper vi har i denne menigheten
og en del av min jobb er å knytte kontakt med
disse»... «Jeg har besøkt konfirmantene allerede,
og hatt kontakt med eritreisk gruppe, som til
våren arrangerer en stor nasjonal samling her i
Bergen og som jeg håper å få anledning til å være
med på deler av. I februar var jeg leder på barnehelg på St Paul skole og det blir også besøk på leir
for eritreiske barn og unge i mars.» Marta skal
også være bindeleddet mellom disse gruppene og
moderorganisasjonen Norges Unge Katolikker,
NUK.

engasjere seg. Vi håper det vil gi gode minner og
knytte kontakter samtidig som de lærer om troen
og det å kunne snakke til andre om tro. Selvsagt
er en viktig del av ledertreningen å gi ungdommer kunnskap og ferdigheter om en leders ansvar
og praktiske oppgaver.» Uten unge ledere – intet
ungdomsarbeid.
Bønn
Marta brenner for at barn og unge skal få et godt
forhold også til stillhet og bønn. Derfor har hun
engasjert seg i tilbedelseskveldene i St. Paul kirke
etter messen den tredje lørdagen i måneden. «Vi
sitter stille i tilbedelse, og vi synger sammen.»
Noen kommer innom en liten stund, andre sitter
lengre. Selv har hun et godt forhold til det å reise
i kloster på retrett. 10-12 februar arrangerte hun
retrett for studentene hos dominikanerinnene på
Lunden kloster i Oslo.

Ledertrening
Marta er opptatt av rekruttering til disse viktige
oppgavene med barn og unge, så noe av det første
hun har gjort i jobben er å invitere menighetens
unge mellom 15-18 år på ledertreningskurs på St
Olav senter på Voss. «Vi prøver å skape et fellesskap og miljø for unge katolikker i Bergen, og å gi
dem mulighet og sjanser til å utvikle sin tro og relasjon med Gud, gjennom kirken. – En møteplass
hvor vi kan bli bedre kjent og hvor ungdom kan få
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å være sammen som katolikker ikke bare i kirkerommet, men alle de steder der vi har det gøy
sammen. Da må vi også være på tur, stå på ski og
gjøre forskjellige aktiviteter sammen.»

Aktivitet
Marta smiler ivrig: «Nå planlegger vi aktivitetsdager for barn og unge på fjellet og ute i naturen.
Vi ønsker at våre ungdommer skal få mulighet til
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Evangelieforklaring for barn, eller
søndagsskolen som vi også kaller det, er et tilbud for barn i alderen 3-9 år under høymessen
om søndagen. Etter kirkebønnen går de barna
som ønsker det over skoleplassen til Pauline
for å få fortalt evangelieteksten på en måte som
barna kan forstå. I tillegg til fordypning i dagens evangelietekst synger vi og ber. Som regel
er det mellom 20 og 30 barn med, noen i følge
med sine foreldre. Første søndag i måneden
er det familiemesse i St. Paul kirke klokka 13.
Denne søndagen er det ikke evangelieforklaring i 11-messen.
Har du lyst til å bidra? Dersom vi skal
kunne ha dette
tilbudet trenger
vi flere voksne
som kunne tenke
seg å hjelpe til.
Du kan ta kontakt med Idun
Augland på
telefon
412 77 852 eller
e-post
idmaga@icloud.
com for
nærmere
informasjon.
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Den stille uken og påsken i
st. paul menighet, hordaland
ST.PAUL KIRKE
Lørdag 8. april
kl. 18:00 Filippinsk messe

kl. 19:30 messe på polsk
2. Påskedag, mandag 17. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 12:30 messe på litauisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 16:15 messe på vietnamesisk
kl. 18:00 messe på tamil

Søndag 9. april, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på vietnamesisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

MARIAS MINDE
Palmesøndag, 9. april
kl.10:00 Høymesse
kl. 12:00 messe på polsk
kl.13:30 messe på tamil
Skjærtorsdag,13. april
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, 14. april
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 16:00 Polsk skriftemål
kl. 17:00 Langfredagsgudstjeneste på polsk
Påskeaften, lørdag 15. april
kl. 18:00 Påskevigil på norsk
kl. 20:00 Påskevigil på polsk
1. Påskedag, søndag 16. april
kl. 10:00 Høymesse
kl. 11:30 messe på filippinsk
kl. 14:00 messe på eritreisk
2. Påskedag, mandag 17. april
kl. 10:00 messe på norsk
kl. 12:00 messe på polsk

Skjærtorsdag, 13. april
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, 14. april
kl. 11:30 Tamilsk korsvei
kl. 12:00 Krypten: Filippinsk: Jesu 7 ord 		
på korset
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei
Påskeaften, lørdag 15. april
kl. 09:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 10:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 11:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 12:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
kl. 22:00 Påskenattsliturgi

ST. OLAVS KAPELL,VOSS
Palmesøndag, den 9. april
kl. 11:00 messe - engelsk/filippinsk
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl. 11:00 velsignelse av påskemat + skriftemål,
polsk
1. Påskedag, søndag 16. april
Kl. 11:00 messe - polsk/norsk

1. Påskedag, søndag 16. april
kl. 09:30 messe på polsk
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på tamil
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 16.30 messe på vietnamesisk
kl. 18:00 messe på engelsk
St. Paul Menighetsblad
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Fastetiden
Vi begynte fastetiden allerede askeonsdag, da
vi mottok askekorset på pannen, mens presten
uttalte ordene «Kom i hu at du er støv, og vil gå
tilbake til støv». Gjennom bønn, faste og ved å
gi almisser er vi kalt til å forberede oss til å feire
påske.
Selv om det å faste i tiden før påske har vært
en vanlig skikk i Kirken helt fra apostolisk tid, ser
de førti dagene med faste og forberedelse ut til å
stamme fra langt nyere tid, men de førti dagene
nevnes tydelig i dokumenter fra Konsilet i Nikea
i år 325.
Gjennom fastetiden følger vi vår Herre Jesus
som fastet i førti dager før han begynte sitt offentlige virke. «Førti dager» var et hebraisk uttrykk
som betydde en betydelig tidsperiode, slik vi ser
det ved forskjellige hendelser i jødisk historie:
a) De 40 dagene med regn på Noahs tid, da han
befant seg i bønn i arken. b) De 40 dagene som
Moses tilbrakte på fjellet med Gud. c) De 40 dagene som profeten Elia gikk, styrket på den maten
han hadde mottatt av engelen.

Gjennom fastetiden løfter vi hjerte og sjel til
Gud. Fasten inviterer oss alle, gjennom bønn
og bot, til å kaste et blikk på oss selv, til å se
nærmere på vårt forhold til Gud. Det er også en
spesiell tid til å spørre oss selv om vi oppfyller vår
oppgave i livet.

Det er tydelig at fastens sanne hensikt er å
forberede oss for på en verdig måte å kunne feire
påske. Første søndag i fasten dette året leste vi fra
Matteusevangeliet, om Jesu fristelser etter hans
førti dager med faste i ørkenen. Satan fristet Jesus til å velge en mer behagelig og praktisk måte
å frelse menneskeheten fra syndens slaveri. Jesus
faller ikke for disse fristelsene, men forsikrer oss
om at han er Faderens Sønn. Jesus velger faktisk
korsets vei, og lidelsens vei, etter Faderens vilje.

Fasten er også en tid til å se nærmer på de tingene som forhindrer vår evne til å vise kjærlighet,
omsorg, barmhjertighet, miskunn og tilgivelse
overfor andre.
Siden fastetidens sanne budskap er å forberede
oss til å feire påskemysteriet, vår Herres lidelse,
død og oppstandelse. La oss be med salmisten, at
Herren må gi oss et rent hjerte. Det kan være passende å sitere salme 51 her:
Herre, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og
trofast ånd. Støt meg ikke bort fra ditt åsyn, ta
ikke fra meg din hellige ånd
(salme 51:10-11).

Gjennom denne fastetiden er vi også kallet
til å konfrontere og overvinne fristelser slik Jesus gjorde, ved å bruke de samme midlene som
ham. Hver og en av oss fristes til å søke syndige
nytelser, lettjent rikdom, makt og ære, også ved
urettferdige og syndige midler. Jesus er et forbilde for oss, for å overvinne våre fristelser, når
han gjennom bønn, bot og aktiv bruk av Guds Ord
styrker seg selv.

P. Edmund Reginald
Saviripillai OMI
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Mangfoldig festdag for St. Paul
Kari Berle Nilsen

Dans, sang, musikk og overflod av mat fra
mange land ble hovedingrediensene på festen
for vår skytshelgen Paulus 22. januar. I tillegg
presenterte ungdommene Anthony og Jessica fra
St. Paul skole sin versjon av det Saulus opplevde
da han møtte den oppstandne Jesus og ble kalt til
apostel utenfor Damaskus og tok navnet Paulus.

at samspillet og kontakten fungerte godt mellom
elevene med opprinnelse fra mange land. Etter
matpausen danset Grete fra Sri-Lanka, iført en
vakker tamilsk festkjole i rødt og gull, en tradisjonell dans med både ynde og dyktighet.
Kantor Amund Dahlen ledet de to allsangene,
den livlige sambaen «Samba do Brasil» og avslutningssalmen «Fast skal min dåpspakt ennå stå».
Duoen dom Alois og Amund sang «Jeg har hørt
om et land på en fjern stille strand» fra Frelsesarmeens sangbok. Sognepresten viste seg å være
en behagelig baryton, og vi oppfordrer disse to
sangerne til flere slike innslag i fremtiden. Amund
akkompagnerte også 5. klassingen Katarina Nguyen, som spilte den kjente Humoresque av Dvorak
på fiolin. 2. klassingen Kora Dudarenko fremførte
«Ode to Joy» av Ludwig van Beethoven på piano,
og 9. klassingen Adrian Harasiuk spilte «Geralt of
Rivia» fra actionrollespillet The Witcher 3, komponert av polakken Marcin Przybylowicz, også på
piano.

I messen før festen var det bønn på tilsammen
åtte språk: norsk, spansk, tamil, engelsk, vietnamesisk, tagalog, eritreisk og polsk. Slik ble vi
som deltok i bønnen minnet om at evangeliet har
blitt forkynt for mange folkeslag. I Paulus sin ånd
har mange reist ut på misjonsreiser, og resultatet
av disse reisene kan vi daglig erfare i vår kirke. P.
Erik Holth understreket i sin preken at apostlenes
lære har fulgt kirken helt fra starten av, og at også
vi i dag er kalt til å vitne om Jesus. Eritreisk kor
hadde flere sang- og musikkinnslag i messen og
gjorde denne søndagen til en festdag.
Lederen i menighetsrådet, Quoc-Long Nguyen,
gratulerte alle med dagen og ønsket velkommen
til festen i St. Paul skoles gymnastikksal. Eirik
Sukke, Roystan James og en gruppe unge bandt
underholdningen der sammen med sang og spill
på fiolin, gitar, trekkspill og banjo. Hvert nytt
innslag ble introdusert av refrenget «Heidi, heidi,
heidi, hov». Og den fullsatte salen av
mennesker i alle aldre
sang med. Gruppen
fremførte også Hank
Williams bluegrass-sang
«I saw the light» med
stor innlevelse.

-Det er nå 19000 medlemmer fra 200 nasjoner
som har funnet sitt hjem i St. Paul menighet,
fremholdt Dom Alois i sin tale før maten. Han
understreket at alle har fått nådegaver til ulike
oppgaver og at målet er at alle skal arbeide sammen. I dette opplevde han at St. Paul er et eksempel som andre menigheter ønske å etterlikne.

Over: Eriterisk kor synger under messen
Til høyre: Offertorium
Under: Travel handling av god og variert mat fra mange
land
Under til høyre: Musikalsk innslag fra menighetens
ungdommer med Eirik Sukke i spissen

Den nytilsatte rektor på St. Paul gymnas, Petter Gjessing, fremholdt i sin hilsen at det var viktig å bygge en bro mellom menigheten og gymnaset. Han påpekte at menigheten er grunnfjellet og
støtten, og at gymnaset trenger katolske elever for
at skolen skal bli katolsk. Gjessing ba om støtte og
bønn fra menigheten for å holde skolen oppe på
det høye nivået den nå har nådd.

En stor gruppe ungdommer fra valgfaget
Internasjonal kommunikasjon for 8. - 10. klasse
på St. Paul skole stod for
to danseinnslag, og med
egne øyne kunne vi se
St. Paul Menighetsblad

Forrige side: Dom Alois og Amund synger

I pausen solgte Caritas Bergen lodd til inntekt
for sitt arbeid.
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Kirkemusikk har alltid vært
viktig i St. Paul kirke
Ewa Bivand

Og nettopp derfor er den ikke det samme i dag
som for tjue år siden. Karakteren og stilen blir
påvirket både av tolkning av forskriftene fra Vatikanet – hva er tillatt og ikke tillatt av f.eks.
Musicam Sacram, av sogneprestens og organistens preferanser og av økende antall troende fra
hele verden.

Ansgar menighet av den daværende sogneprest
p. Taxt, - Sogneprestens ledelse og rolle i forhold
til kirkemusikk er avgjørende, sier Dahlen.
I St. Paul fant organisten en god tone og musikalsk fellesskap med vår sogneprest, dom Alois.
-Samme alder, sans for alt fra den lavkirkelige
musikktradisjon til høybarokken bidrar til at vi
forstår hverandre, sier organisten. Sognepresten
sørger for at musikken er tilpasset liturgien og
i samsvar med det som Kirkens lover og regler
krever. Musikk må være i bakgrunnen, musikk er
i tjenerrollen i forhold til liturgi, altså musikken
må hjelpe til å spre Evangeliet og styrke vår tro.

I fjor fikk vi det flotte Casavant-orgelet, og
kirkekoret ble styrket, slik at orgelmusikk og
korsang gjør liturgien vakrere, noe som også gjør
vår deltakelse og våre opplevelser av liturgien
dypere. Som kardinal Ratzinger har sagt «Musikken utrykker vår kjærlighet til Herren.» Det er vår
organist og kantor Amund Dahlen som, sammen
med sognepresten, sørger for at musikken i vår
kirke gjør nettopp det.

Organisten sørger for at musikken er vakker
og at menigheten er med og synger. Dahlen sier at
det er viktig å beholde det enkle i musikken. Alle
må være i stand til å synge sammen. Han anbefaler å følge prinsipper til den svenske komponisten
og pedagogen, Göte Strandsjö, som nettopp
understreket viktigheten av de enkle strukturer.
Denne praksisen gir gode resultater, så gode
at Amund selv er overrasket. Han bemerker at
verken nordmenn eller det utenlandske flertallet
som sitter i kirkerommet er i stand til å forstå fullt
ut alle tekster i «Lov Herren» av for eksempel
Elias Blix, eller Peter Dass. Men forbausende nok
går det bra. Folk som samler seg til høymesse,
synger uansett om de er fra Sri Lanka, Vietnam,
Polen eller bare fra Vestlandet. De synger gamle
tekster både på bokmål og nynorsk.

Amund kom til St. Paul menighet først som vikar og så i fast stilling for ca 6 år siden, men hans
kontakt med den katolske kirke har vært mye lengre. Han var ansatt som organist i St. Ansgar menighet i Kristiansand mens han studerte på slutten av 1970-tallet. Amund ble godt mottatt i St.

En av årsakene til at Amund kom til St. Paul
var hans hjertebarn – «Orgelklubben Ferdinand»,
(oppkalt etter den tysk-norske organisten og
pedagogen Ferdinand Vogel). De facto er klubben
en liten orgelskole for barn og ungdom. Sammen
med Amund kom klubben til vår menighet og
ble en del av vår virksomhet til glede for mange.
Orgelklubben feiret 10 års-jubileum i fjor, og i dag
finnes det 24 elever mellom 8 og 18 år. Noen av
elevene fortsetter på musikklinje på videregående
skole, mens én har begynt på musikkhøyskole.
De fleste har stor glede av å spille på det utrolige
instrumentet som et orgel er, og blir kanskje etter hvert i stand til å vikariere enten i St. Paul
eller i en annen menighet når de senere flytter fra
Bergen for å studere eller jobbe. Det har vi allerede eksempler på. I vår kirke kan de unge spille
litt under messe, en salme eller et postludium. I
år mellom januar og mai har vi en orgelkonsert
hver fredag kl 17.00 hvor unge gutter og jenter
sammen med sine lærere og noen andre gjestemusikere fremfører et variert program, fra enkle
folketoner til Pachelbel og Bach.

wicz. Men kormedlemmer kommer og går, og
koret trenger regelmessig fornyelse. I 2010 ble det
nåværende St. Paul-Koret organisert.
Koret består av ca 40 sangere, hvor omtrent
halvparten er katolikker. Foreløpig er medlemmene delt i 4 grupper som synger under
høymessen hver fjerde søndag. Hele koret synger
to ganger i hvert halvår. I tillegg kommer flere
musikalsk krevende messer og gudstjenester i
kirkeåret. Amund understrekker at han er veldig
glad i messe og ønsker at det er flere korister på
galleriet hver søndag. Koret er fortsatt i etableringsfasen og trenger mer tid til å øve og styrke sitt
program og kvalitet, ifølge Amund Dahlen.
Våren 2017 planlegges det bl.a. en stor
«Halleluja»-sang under høymessen søndag 23.
april. Det blir også en konsert lørdag 1. april med
Leonard Bernsteins «Chichester salmer» for orgel, harpe, slagverk, kor og guttesopran. Verket
ble bestilt til en festival i Chichester i 1965 og
salmene er sunget på hebraisk. Faurés Requiem
skal også stå på programmet. Det er noe vi gleder
oss til!

Som kantor har Amund Dahlen også ansvar for
korarbeid i menigheten. Først og fremst er det St.
Paul-Koret. Det må nevnes at St. Paul menighet
har hatt menighetskor i mange år og flere menighetsmedlemmer har bidratt på denne fronten,
for bare å nevne Beatrice Sandberg, Alf Tore Holmedal, Andre Møllerhaug eller Marit Karaskie-

«- For å kunne synge i koret, må man ta en
sangprøve», sier Dahlen. Der kan du synge hva du
vil, men du må synge rent og godt og det er kantor
som bestemmer om du kan være med og hvilken
stemme du kan synge. Kormedlemmer må ta
sangprøve hvert år.

-Og de synger bra, sier organisten. -I noen
messer er det helt fantastisk, og da er jeg den
mest velsignede mannen i dette landet. For eksempel siste midnattsmesse, 24. desember 2016.
Det skjedde noe mens vi sang «Mitt hjerte alltid
vanker». Ånden kom over oss. Det er uforglemmelig.

St. Paul Menighetsblad
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Kor i St. paul

I tillegg til det voksne menighetskoret har
menigheten også aspirantkor, to avdelinger i
barnekoret og Amund håper å revitalisere ungdomskoret. Alt dette krever ressurser - bl.a.
dirigent og plass i kirken om ettermiddagen. Alt
må tilpasses orgelundervisning, skoletid, og de
vanlige kirkelige aktiviteter - bønnegrupper,
messer etc. Barnekoret må øve rett etter skoletid.
De fleste barn som synger i koret, går på St. Paul
skole, men tidspunktet er vanskelig for katolske
barn fra andre skoler.

Vi er heldige og har et variert kortilbud i
menigheten til stor glede både for dem som er
med i korene og for dem som får høre på. Redaksjonen har her forsøkt å lage en oversikt over alle.
Kanskje noen kan finne et kor de får lyst til å være
med i? Har noen ikke kommet med i oversikten er
det fint om vi får beskjed.
StPaulKoret: Øver onsdager 20-22
Kontakt: Amund Dahlen amund.dahlen@gmail.
com Mob.: 922 37 635

-I vår menighet finnes det til sammen ca 10
forskjellige kor hvis man regner alle sanggrupper
knyttet til messer på nasjonale språk. Engelsk,
eritreisk, filippinsk, polsk, spansk, tamilsk og vietnamesisk. Noen er mer fast og etablert enn andre,
men alle bidrar til menighetens kirkemusikk. De
er invitert til å synge en gang i blant i høymessen og på menighetsfesten, men mye mer kunne
gjøres for å samarbeide bedre og synge sammen,
forteller Amund. Hans drøm er at alle synger
et felles verk på norsk, engelsk eller latin under
høymesse eller konsert. Ikke bare et innslag på
eget språk. Dette krever organisering og masse
god vilje og tidsbruk fra alle korgrupper.

Det er ikke lett å finne tid til alt. Også organisten må sette noen planer til side. Elever i
Orgelkubben venter. Og så må han øve selv til
fredagskonserten og til messe på søndag. Kanskje
denne søndagen kommer han til å øve med oss,
menigheten, en spesiell salme som skal synges
som kanon, og i alle fall blir det et postludium
som fyller våre hjerter med glede og kjærlighet til
Herren.
Amund fylte nylig 60 år, vi gratulerer med
overstått!

Nytt fra organisten
Konsertserien "Fredagskonsertene i St. Paul
kirke" vil rulle og gå frem til mai. Etter den tid vil
vi konkludere om vi skal fortsette med konserter
på fredager. Veldig mange kor fra byen og distriktet vil være med, vi har måttet si nei til flere fordi
konsertene er fylt opp.

og kirkerommets klang er ganske unik og tonmeister Marco Battistella fra Wien har sagt ja til
å gjøre opptakene. Det vil bli en dobbel CD med
elever og lærer i Orgelklubben Ferdinand som
bidragsytere. Innspillingsperioden er planlagt å
være i slutten av juni.

I sommer vil det bli konserter i juli og august
i regi av "Bergen internasjonale orgelfestival".
Det er lagt opp til 40 min. konserter i St. Paul
kirke med bla annet Mattias Wager (domorganist
Stockholm), prof. Hans U. Hielscher fra Wiesbaden og byens egen domorganist Sigurd Melvær
Øgaard.

Engelsk Kor: Øver i Krypten etter engelsk
messe søndagen Leder: Benito R. Braza,
tlf. 954 06 498
Filippinsk Kor: Øver i Krypten fredag kl 18.00
Leder: Juan Michael Sargado, tlf. 406 11 925
Tamilsk kirkekor: Øver: 4. torsdag i mnd. kl
18.30 Leder: Celestina Pushpaseelan
tlf. 55 16 19 84.
Polsk Kor Øver: Fredag kl 19-21 i auditoriet, St.
Paul skole Leder: Pawel Harasiuk, tlf.92881246,
e-post: musicpaul77@yahoo.no
Eritreisk kor Øver fredager kl 19.30
Kontakt: Miriam Araya
miriam_araya2002@yahoo.com
Barnekor
St. Paul aspirantkor øver mandager kl 14.1515.00 (1.og 2.klassinger) Kontakt: Amund Dahlen
St. Paul barnekor øver torsdager kl 14.30-15.30
(3.-6. klassinger) Kontakt: Amund Dahlen
St. Marys tamilsk barnekor: Øver: 1. og 3.
fredag i måneden kl. 18-19 i Birgittakjelleren
Leder: Prida Lawrence 456 95 363

Etter at Casavantorgelet kom på plass i St.
Paul kirke har det vært et ønske hos mange at det
bør spilles inn en CD. Kombinasjonen av orgelet
St. Paul Menighetsblad

Ceciliakoret: Øver: 1. søndag etter høymessen
Kontakt: Nguyen văn Men tlf 932 30 556
lylymen@yahoo.com

Øverst: Polsk kor
Midten: Ceciliakoret
Nederst: Aspirantkoret og barnekoret hadde
fellesnummer under julekonserten

Vietnamesisk barnekor Øver 3. søndag i
måneden etter høymessen Kontakt: p Tao
12
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ANDAKTEN TIL MARIAS
UPLETTEDE HJERTE
Andakten til Marias Uplettede Hjerte er
en botsandakt som består av fire elementer - alt
i tilknytning til første lørdag i måneden. Skriftemål, Kommunion, Rosenkransbønn, og en ekstra
meditasjon på 15 minutter over et av mysteriene
i Rosenkransen. Dette gjøres med en intensjon
om å gi Jomfru Maria oppreisning, som bønn for
verden og sjelene. Andakten holdes fem lørdager
på rad. Under finnes utdrag fra hvordan Jomfru
Maria forklarer dette til sr. Lucia. De fleste sitater
er fra «Mirakelet i Fatima» (St Olav 1998) som
igjen er basert på Sr Lucias selvbiografi:
«FATIMA in sr. Lucias own words».
Marias løfte til dem som utfører andakten
til hennes Uplettede Hjerte:
I Fatima 13. juli 1917 sa Jomfru Maria: «Dere
har sett helvetet, dit sjelene til de arme syndere
går. For å frelse dem, vil Gud opprette hengivenheten til Mitt Uplettede Hjerte i verden. Hvis dere
gjør som jeg sier, vil mange sjeler reddes og dere
vil få fred.»… «Men hvis dere ikke slutter å krenke Gud, vil det…begynne en annen og mye verre
krig»...«For å hindre dette vil jeg komme til å be
om at Russland blir viet til mitt Uplettede Hjerte,
og om soningskommunion på de første lørdager
(i måneden). Hvis dere følger det jeg ber om, vil
Russland omvendes og dere vil få fred; hvis ikke,
vil det utbre sine feil verden over, forårsake kriger
og forfølgelser av Kirken. De gode vil blir martyrisert, Den Hellige Far vil måtte lide mye, flere
land vil bli tilintetgjort. Til slutt vil mitt Uplettede
Hjerte seire.»

13. mai 2017 feirer Kirken at det er 100 år siden
de tre små gjeterbarna Jacinta, Francisco og Lucia
mottok åpenbaringene i Fatima. I den forbindelse
– og sett i lys av vår verdens krig og konflikter,
får budskapet fra Maria ny aktualitet. Her i St.
Paul menighet har vi hver første lørdag i måneden
Sakramentsandakt kl 17.00 med intensjon om å
følge Jesusbarnets oppfordring om andakten til
Marias Uplettede Hjerte, for å sone for de synder
som begås mot Gud og som sårer Jomfru Marias
rene hjerte, og å be om fred i verden.
Det vesle Jesusbarnet elsket sine jordiske
foreldre! Han elsket sin mor. Det er Jesus som
er nøkkelen til å forstå all Mariahengivenhet.
Hvilket lite barn elsker ikke en kjærlig mor? Hva
må vi ikke tenke om Jesu kjærlighet til sin mor?
Det var Jesus i en ung gutts skikkelse som ba
om utbredelse av Andakten til Marias Uplettede
Hjerte, da han viste seg sammen med henne for
sr. Lucia den 10. desember 1925 og minnet sr.
Lucia på Marias oppmoding om dette i Åpenbaringen i Fatima den 13. juni 1917.
St. Paul Menighetsblad

Den 10.desember 1925 viste Jomfru Maria
seg for meg [sr.Lucia], og ved siden av, på en lysende sky, en liten gutt. Jomfru Maria la armen
på skulderen hennes og samtidig viste hun frem
et hjerte omkranset av torner, som hun holdt i
den andre hånden. I samme stund sa gutten: «Ha
medynk med Hjertet til din Allerhelligste Mor,
dekket med torner som de utakknemlige men14

neskene hele tiden borer inn, uten at de finnes
noen som gjør en botsgjerning for å fjerne dem.»
Deretter sa Jomfru Maria: «Se, min datter, mitt
Hjerte omkranset av torner som de utakknemlige
menneskene hele tiden borer inn, ved blasfemi
og utakknemligheter. Du i det minste, forsøk
å trøste meg og si til alle dem som i løpet av 5
måneder, hver første lørdag, går til skrifte og mottar Den Hellige Kommunion, ber én Rosenkrans
og holder meg med selskap i 15 minutter, mens de
mediterer over de 15 mysterier i Rosenkransen, i
den hensikt å gi meg oppreisning, dem lover jeg
å hjelpe i deres dødstime, med alle nødvendige
nåder for deres sjeler.»
Hvorfor skal det være «fem lørdager»
som soning, og ikke ni eller syv til ære for
Jomfru Marias smerter?
Søster Lucia svarer: «Under tilbedelse om
natten fra 29 – 30. mai 1930, da jeg var med Vår
Herre i Kapellet og snakket med ham om det
fjerde og det femte spørsmål, følte jeg meg plutselig omgitt av Guds nærvær. Hvis jeg ikke tar feil,
det ble åpenbart til meg: Datter, det er en enkel
grunn: Det fins fem slags av krenkelser og vanhelligelse som er uttalt mot Marias rene hjerte.
1) Vanhelligelse av Marias uplettede unnfangelse. 2) Vanhelligelse av Marias jomfruelighet.
3) Vanhelligelse av henne som Guds mor, der
man samtidig bekjenner henne utelukkende som
mor til mennesket. 4) Vanhelligelse fra dem, som
åpenbart prøver å innpode i barnas hjerter likegyldighet, forakt og til og med hat til Den uplettede
mor. 5) Vanhelligelse fra dem som krenker henne
direkte i de hellige bilder som fremstiller henne.

uttrykke denne intensjonen?» Jesus svarte: «De
kan uttrykke det i det neste skriftemålet, og benytte første anledning de har til å gå til skrifte.»
Fatimas budskap i pave Benedikts tolkning
fra 2010
La oss lytte dypt til Fatimas budskap, som så
tydelig blir avslørt i den tredje hemmeligheten
Maria fortalte til barna: Vend om, vend om, vend
om! Pave Benedikt utdyper dette i et intervju fra
2010: «Herren fortalte oss at Kirken kontinuerlig
vil lide på forskjellige måter inntil verdens ende.
Det viktige her er at dette budskapet, Fatimas
svar på dette, i sin substans ikke er rettet mot en
bestemt fromhet, men nettopp på vårt fundamentale svar, som er pågående omvendelse, bot
og bønn og de tre teologale dydene: tro, håp og
kjærlighet. Vi ser her den sanne og fundamentale
respons som Kirken må gi og som vi, hver eneste
en av oss, må gi i denne situasjonen.»

Hva med dem som ikke klarer å skrifte på
denne lørdagen?
Lucia utdyper: «Jeg la frem for Jesus vanskelighetene enkelte sjeler hadde med å skrifte på
en lørdag og jeg ba om at åtte-dagersskriftemålet
måtte gjelde [et skriftemål utført innen åtte
dager fra lørdagen]. Jesus svarte: «Ja, det kan gå
enda mye lengre enn det, så lenge de er i [Guds]
nåde når de mottar Meg, og at de har til hensikt
å gi Marias Uplettede Hjerte oppreisning.» Jeg
spurte: «Min Jesus, hva med dem som glemmer å

Anne Samuelsen OCDS
og Karmelittnonnene i Tromsø
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Konfirmantundervisning
i St. Paul menighet
– en givende utfordring
Stefan Bivand, katekesekoordinator

En helt vanlig lørdagsformiddag i begynnelsen
av februar. Utenfor St. Paul gymnas på Florida er
det travelt med ungdommer som kommer til og
foreldre som drar. Det er konfirmantundervisning
i vår menighet og lørdagsgruppen, både 8. og 9.
klasse skal ha undervisning.

og bygningen er generelt innbydende og gir den
roen som trengs rundt undervisningen.

barn med lese og skrivevansker til dem som ikke
kan følge vanlig undervisning på grunn av f.eks.
autisme.

Menigheten møter daglig nye utfordringer og
slik er det også i katekesen. På generelt grunnlag
trenger menigheten flere kateketer, spesielt til
arbeid med de eldre barna – konfirmantene og
kanskje også i formasjonsarbeid med eldre ungdom på sikt. Samtidig som det totale antallet barn
i katekesen øker, øker også antallet barn som har
spesielle behov. Dermed har menigheten også
behov for hjelp fra personer som har kompetanse
på arbeid med forskjellige typer barn – alt fra

Konfirmantundervisningen på Florida går
mot slutten, konfirmantene begynner å vandre
ned gjennom trappene og ut hovedinngangen
mot Nygårdsgaten. Konfirmasjonstiden skal være
en tid der ungdommen forberedes på et liv som
katolske kristne i Norge. De skal forberedes på
de valgene som står foran dem i livene deres. Til
dette trenger de hjelp av alle oss i St. Paul
menighet.

For snart tre år siden bestemte vår menighet
seg for å senke fermingsalderen til 9. klasse, etter
å ha observert at bla. menighetene i Oslo har gjort
det samme. Nå er vi tilbake igjen i et normalår,
med to kull som skal gå til konfirmantundervisning. Modellen er den samme som den har
vært de siste 4 skoleårene, med en gruppe fra
hvert kull med undervisning annenhver tirsdag
ettermiddag, og en gruppe som har undervisning
en lørdag i måneden.
Pensum for de to årene er fordelt på katekismens hovedinndelinger: I 8. klasse gjennomgås
trosbekjennelsen og sakramentene, i 9. klasse går
man igjennom De 10 Bud og Bønn, alt i henhold
til bispedømmets anbefaling. Denne lørdagen skal
9. klasse arbeide med det sjette bud. Det blir tid
for en innledning ved kateket Erik Andvik om st.
Johannes Paul 2s ”Kroppens teologi” og deretter
tid for gruppearbeid og diskusjon i plenum.

2017 vil det være nesten 100 konfirmanter.
Menighetens katekese – uten all den supplerende
katekesen som de nasjonale gruppene gir – er
nå oppe i nesten 400 barn. Så mange barn som
trenger katekese trenger også kateketer. Dette er
noe vi som menighet sammen må arbeide for å
klare å håndtere.

Ungdommene er engasjerte i temaene som tas
opp, spesielt når det handler om etikk og moral.
De er interesserte i hvorfor Kirken mener det den
mener i de sakene der Kirkens lære blir sett på
som gammeldags i samfunnet rundt oss. Denne
nysgjerrigheten byr på interessante samtaler og
diskusjoner med konfirmantene.

Nesten 400 barn i katekese krever også sin
plass. Fra og med dette skoleåret, 2016-2017 har
vi vært så heldige å få være på St. Paul gymnas
med konfirmantene. Dette har betydd en betydelig avlastning av St. Paul skole ved Kirken.
Samtidig har konfirmantene nå mulighet til å bli
bedre kjent med St. Paul gymnas som skole. Undervisningen i St. Paul gymnas gir oss også tilgang på å kunne feire messer i St. Sunniva kapell,

Antall konfirmanter i vår menighet øker i takt
med at størrelsen på vår menighet øker. For 10 år
siden var det omlag 40 konfirmanter per årskull. I
St. Paul Menighetsblad
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Introkurs for kateketer
Når: 10. Juni 2017 ca. kl. 10-16
Hvor: St. Paul skole
Påmelding: send en epost til stefan.bivand@katolsk.no
For hvem: alle som er interessert i å hjelpe til i katekesen i St. Paul menighet.
Hva: Det blir en introduksjon til hva det vil si å være kateket. Senere vil det være litt
differensiert opplegg avhengig av hvilken aldersgruppe du kan tenke deg å arbeide
med
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FIDES på retrett

hos de dominikanske søstrene på Lunden kloster
Det katolske studentlaget i Bergen FIDES dro
helgen 10. til 12. februar til Lunden kloster i Oslo
for å ha retrett sammen med de dominikanske
kontemplative nonner. Det var ni studenter fra
vår menighet som besøkte klosteret. Disse deltok i
blant annet tidebønner, hadde felles refleksjoner,
som lectio divina, sosiale kvelder med god mat og
lange samtaler, og møtte studentgruppen SPES
fra Oslo.

Sammen med søstrene arrangerte vi en
tilbedelse for alle studentene på lørdag kveld. Vi
avsluttet vår retrett med en søndagsmesse (med
biskopen!) og en samtale med rom for spørsmål
og refleksjoner. Det var en viktig og spesiell opplevelse for oss og Fides kommer sikkert til å arrangere en tur til Lunden igjen!
					MK

livets gang
Døpte:
Veline Nguyen
Leon Wróbel
Helena Wróbel
Isabella Liv Baranowska
Jasmine Minh An Tran
Michael Sandvik Emiliyanus Baptist
Susanne Sæle-Skretowicz
Marcin Krzysztof Lizun
Bianka Marcelina Sabra
Thor Christian Anfindsen
Marc Johan Jensen
Gabriella Elisa Tørresen
Ariel Guldbrandsøy
William Minh Huy Nes
Sophia Louise Fagerholt
Bence Gergö Liposits
Anne Olga Pettersen
Filip Pawel Plociennik
Milena Wiktoria Rozwadowska
Stefano Salvatore Cornelio
Johanna Lee Øen
Rita Lukaszewicz
Astrid Lamackova
Adrian Catubay
Matan Alazar Zerehans
Åsne Veronika Holm
Heidrun Brigitta Aakermann
Divin-Angel Mukiza
Adithan Victor
Julia Cathrine Hofvind Dayanandan
Eva Lis
Sofia Barrameda Hansen
Maksymilian Milosz Duplaga

Luna Haarr Eriksson-Vallebona
Clarke Matteo Gonzales
Amanda Tesfai Welday
Hanne Holmefjord
Ida-Sofie Jasmin Johannessen
Raagavi Franklin
Emil Sivertsen
Vincent Foppen
Victoria Elizabeth Helgesen
Mia Cheska Minoza Osorio
Theo Gabriel Orzales Johannessen
Fermet:
Lovern Cris Emanel Mangao
Fernandi Chinedo Dozie
Tatt opp i kirken :
Terje Gjellestad
Kari Wiig
Gunnar Wiig
Torbjørn Kalve
Tobias Furholm Gjessing
Natalie Rigmor Kanhema Jakobsen
Haino Levi Melin
Gjert Vestrheim
Vigsel :
Lovern Cris Emanel Mangao og Terje Gjellestad
Døde:
Eamonn Francis Doyle
Dag Rieber Mohn
Torbjørn Kalve
Gabir Tekie Ristet
Lars Christopher Nordgreen
Elena Ramirez Figueroa
Victor Deandrade Carlsen
Jose Fernando Quintana

Katolsk Forum

21. november: "Min vei inn i Kirken: Hva forlot
jeg? Hva fant jeg?" Dag Øivind Østereng.

18. april: “Evolusjonslæren: en utfordring for
Kirkens tro?”
Peder Solberg, teolog v/NLA Høgskole.

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

19. september: "Avila- Fatima: En pilegrimsreise
i Karmels tegn?" Anne Samuelsen.

Styre: Erik Andreas Holth, Hjørdis Danbolt,
Erik Andvik og Magny Hatlebakk
Kontakt: erik.andvik@katolsk.no

24. oktober: "Kampen om seksualiteten"
Nina Karin Monsen.
St. Paul Menighetsblad
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Vandringen i tro

Mange feiringer

RETTELSE

Det har vært en vinter med mange feiringer.
Allerede før jul begynte det med p Johans 25 års
jubileum som ble feiret i kombinasjon med en
julefest.

Messer i OEN BEDEHUS er 4. lørdag i
måneden kl. 18.00 (messe på engelsk og
filippinsk)

!

Etter jul var det Santo Niño (se baksiden av
bladet), vietnamesisk nyttårsfering og feiring av
P. Reginalds 25 års jubileum.
Her kommer noen bilder fra noen av festlighetene.

				
					
Husk
			

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

Det er mennesker på vandring opp mot alteret
der de tar imot hostien som er høydepunktet i
messen. Gjennom denne handlingen vitner hver
enkelt av dem på en stillferdig måte om sin tro.
De vet at når de mottar hostien og spiser den,
så blir de forénet med sin Frelser og Mester.
Det er ikke dem som er opptatt av å være størst
og best som bestemmer seg for å gå disse
skrittene. Heller ikke de med høy intelligens eller
mange penger. Denne handlingen er ikke for
verdensmestere. For det er bare å åpne munnen i
tro, tre inn i apostlenes tid og sammen med dem
motta hostien: få et helere liv, en gladere nåtid,
en tryggere fremtid.

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

Derfor er høydepunktet under messen de
troendes vandring mot alterets sakrament.
				KBN

Menighetens nettside: bergen.katolsk.no
VIKTIG: Endringer i messetider
forekommer, sjekk oppdatert informasjon på hjemmesiden bergen.katolsk.no
under Messer og på kalenderen.

Vi minner om:

Øverst til h: p. Johan (foto Kristoffer Go)

1. kommunion 29. og 30. april

Midten til v: Sang under messen i forbindelse
med P. Reginalds jubileum

Konfirmasjon 20. og 21. mai

Midten til h: P. Reginald

Mariaprosesjon på Marias Minde 27. mai

Nederst: Bilder fra feiring av vietnamesisk nyttår

Kristi Legemsfest 18. juni

St. Paul Menighetsblad
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UWAGA: W związku z tym, że czasem
mogą nastapić zmiany, proszę sprawdzać
bieżące informacje na stronie
internetowej parafii bergen.katolsk.no Messer.
IMPORTANT: Changes might occur,
please check updated
information on the St Pauls website
bergen.katolsk.no under Messer.
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Den stille uken og påsken i
Sogn og Fjordane

FØRDE
Palmesøndag, 9. april
Kl 10:00 messe på norsk
Kl 12:00 messe på polsk
Skjærtorsdag, 13. april
Kl 19:00
Langfredag, 14. april
Kl 19:00
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 21:00 påskevigilie
1. påskedag, søndag 16. april
Kl 10:00 messe på norsk
Kl 12:00 messe på polsk
Kl 13.00 messe på engelsk/filippinsk
2. påskedag, mandag 17.april
Kl 10:00

LOEN
Lørdag 8.april
Kl 16:00
Skjærtorsdag, 13. april
Kl 15:00
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 16:00
SOGNDAL
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 12:30 messe på engelsk/filippinsk
VIK I SOGN
2. påskedag, mandag 17. april
Kl 17:00

NORDFJORDEID
Lørdag 8. april
Kl 13:30
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 13:00

ÅRDALSTANGEN
1. påskedag, søndag 16. april
Kl. 15:00 messe på polsk
FLEKKE, (Naustet)
Palmesøndag, 9. april
Kl. 19:00

FLORØ
Palmesøndag, 9. april
Kl 15:00
1. påskedag, søndag 16. april
K. 15:00

LEIRVIK (Bø kyrkje)
Palmesøndag 9. april
Kl. 17:00

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

Solstrands begravelsesbyrå hjelper deg med alle
de vanskelige gjøremål som dukker opp i forbindelse med gravferden. I den vanskelige tiden når
en av ens nærmeste er gått bort, velger de fleste
å overlate de nødvendige gjøremål til begravelsesbyrået. Vi ordner alt papirarbeid, transporter,
blomster, musikk, sanger og dødsannonser. Vi
sørger også for at de aktuelle støtteordningene
kommer til anvendelse.
Avd. Laksevåg:
Damsgårdsveien 210
Telefon: 55 34 35 90
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E-post: post@solstrands.no
www.solstrands.no

St. Paul Menighet
Menighetskontoret
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Kontonr: 3624.07.60031
http://bergen.katolsk.no
Menighetssekretær
Tlf. 55 21 59 50
May Bull Wingaard (permisjon)
Pål Augland (vikar)
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
Kapellan P. Edmund Reginald
Saveripillai O.M.I.
reginald.sav@katolsk.no,
Tlf. 55 21 59 68 Mob.467 75 340
Kapellan/skoleprest Dom
Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg.
Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.
no Mobil 976 05 327

Kapellan Erik Andreas Holth
Erik.Andreas.Holth@katolsk.no
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, mandag 10-14
og tirsdag 10-12,
stefan.bivand@katolsk.no
Reidun Jofrid Kleppestrand,
barnekatekese, fredag 10-14,
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
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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
Quốc-Long Nguyễn- leder
991 62 326
Anne Samuelsen
Robert Dayanandan - PRO repr
Saul Garcés Borques
Maria Cristina E. Hesjedal
Eugene Sebastian
Krzysztof Śledzki
Johan Falkenberg
Nguyễn văn Mến
Arne Kleppestrand - nestleder
Ryszard Marek Ukraiński
Fra Førde
Marcin Fojcik
Paweł Mielnik
Traute Dvergsdal
Fra Voss
Marisa Taylor
Damian Kalawski

Kontonr: 3624 07 60031
Formgivning: Redaksjonen
Trykk: Molvik Grafisk AS. Opplag: ca 6600
Frist for neste nummer: 14. oktober 2017
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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.

Santo Niño
Festen Santo Niño er den mest populære
folkefromheten på Filippinene på grunn av sine
folkelige historiske, religiøse og kulturelle røtter.
På Filippinene feires den vanligvis tredje søndag
i januar og er preget av stor festivitas og en type
dans kalt Sinulog.
Lørdag 21. januar feiret den filippinske gruppen i menigheten Santo Niño. Det hele startet
med messe i kirken.
Etterpå var det fest i gymsalen på skolen. Det
var dekket mange bord, og salen var bortimot
fullsatt. Her var det både ungdommer som sang
solo og Sinulogdans fra flere grupper. Det ble også
servert mye god mat, og det var en stor utlodning
med et svært rikholdig premiebord.

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

