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Forsidebilde: I Sogn og Fjordane var det julekrybbekonkurranse på julefesten i 2016. Bilder av noen av  
krybbene er brukt i dette bladet.

Kjære troende, Kjære hellIge, 
I St. Paul menIghet.

Vi har nettopp feiret Alle Helgen i vår menig-
het. Når vi i Den Katolske Kirke ærer helgener, 
så er det et konkret uttrykk for at vi virkelig tror 
på ”de dødes oppstandelse og det evige liv”, som 
vi uttrykker det i trosbekjennelsen. Det er og har 
alltid vært Kirkens tro, at når vi dør, kommer for 
hver enkelt av oss dommen, og så følger oppstan-
delsen, noen rett inn i Himmelens glede, noen, 
vi vet ikke hvor mange, forblir utenfor, hvor de 
gråter og skjærer tenner. Men de fleste av oss 
må nok en tur innom det vi kaller ”Skjærsilden” 
eller ”Purgatoriet”, ”Renselsesstedet”, hvor vi skal 
”renses” eller ”modnes” så vi kan tre frem og se 
Gud ”ansikt til ansikt”. Men også disse siste er 
hellige, for de hører med til Jesu Kristi Kirke, den 
som vi tradisjonelt deler inn i tre avdelinger: ”Ec-
clesia militans” (Den stridende Kirke), det er vi 
som ennå ”strider troens gode strid” (1 Tim 6,12) 
her på jorden, og ”Ecclesia patiens” Den lidende 
Kirke), det er de som er i skjærsilden, som ennå 
trenger renselse, og så ”Ecclesia triumphans” 
(Den triumferende Kirke), det er de hellige i Him-
melen, de som har nådd målet, fullendelsen hos 
Gud i Himmelen.

Det er disse vi feirer i dag, på Alle Helgen-
ers fest, - ikke bare Jomfru Maria og apostlene, 
martyrene, misjonærene, fromme geistlige og 
andre, som er kommet inn i Kirkens offisielle hel-
genkalender, - men alle de talløse, ofte anonyme 
troende, som har levet sine liv som kristne, som 
har stridt troens strid, og som nå har nådd målet. 
Og de er mange – en tallløs skare – som Åpen-
baringen beskriver som kledd i hvitt, fordi de har 
tvettet sine klær og gjort dem hvite i Lammets 
Blod (Åp 7,14).
 
De er mange, - utallige så som havets sand og 
himmelens stjerner, - fordi det er Guds uttryk-
kelige vilje, skrevet ned i Den Hellige Skrift, ”at 
alle mennesker skal bli frelst”. Og det er Kirkens – 
dvs. - vår - oppgave å arbeide for å nå dette målet, 
- ikke bare vår egen personlige frelse, - men at 
Frelsen skal nå ut til alle mennesker.

Frelsesbegrepet kan gis forskjellig innhold, 
etter som hva taleren vil uttrykke. Vi både er frelst 
– og ennå ikke frelst; vi er hellige og må fremdeles 
arbeide på vår helliggjørelse.
 
Vi er i Frelsen, fordi vi tror på Jesus Kristus 
som Vår Herre og Frelser, - fordi ”vi er begravet 
med ham i dåpen til døden” (Rom 6,4) så at vi 
med ham skal oppvekkes til det evige liv”. Men 
samtidig mangler det mye på helligheten hos de 
fleste av oss - og vi må ”arbeide på vår frelse med 
frykt og beven” (Fil 2,12). 

Men vi lever ikke vårt kristenliv i angst for for-
tapelsen. Vårt liv som kristne er fylt av glede og 
visshet om at Gud ”gir oss seier ved Vår Herre 
Jesus Kristus” (1 Kor 15,57), den Gud, som el-
sker oss syndere så høyt, ”at han gav sin enbårne 
Sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal 
gå fortapt, men ha det evige liv.” (Joh 3,16). Ingen 
helvedesangst skal altså få prege våre liv, men 
tro og tillit til Gud, at ”Han skal fullføre det gode 
verk, som han har begynt i oss” (Fil 1,6).
 
Kirken retter i dag blikket mot målet, som er 
fullendelsen i Guds Rike. Det er jo hele hensikten 
med vår kristne tro, - med at Guds Sønn ble men-
neske, led og døde og oppsto fra de døde, - at vi 
skal bli frelst – ”at hver den, som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha det evige liv.” Og vi 
kan ha tillit til at våre kjære, som er gått oss forut 
og som har trodd på Kristus, er nådd frem til 
målet hos Gud. Ja, vi kan formode at mange flere 
en vi kanskje tror, vil være der. Dommen hører 
Gud til – heldigvis. Vi kan ikke vite noe sikkert 
om hvem som skal delta i de frelstes kor, men 
vi har den tro og tillit til vår Gud, at han vil føre 
sine hjem til fullendelsen og at, i det minste hvis 
vi ikke bevisst velger bort Gud fra vårt liv, så skal 
også vi høre til i denne skaren. Det å ha målet for 
øye, det hjelper oss på veien, - det hjelper oss til 
å holde riktig retning, det gir oss kraft og uthold-
enhet.
 

Ja, vi tror at de hellige som er gått forut for oss, 
nå lever i Guds herlighet. Vi tror det så fast, at vi 
lar det spille en rolle i våre liv. Både har vi dem 
som forbilder for våre liv, men vi ber dem også 
om hjelp i livets mange vanskeligheter. Der er in-
gen uovervinnelig avgrunn mellom dem og oss; de 
lever hos Gud og de vet om oss og har omsorg for 
oss og hjelper oss med sin forbønn hos Gud, - på 
samme måte som vi vet om hverandre og hjelper 
hverandre - og hjelper våre avdøde, som ennå kan 
være i Skjærsilden, med vår forbønn. Det er ”De 
helliges samfunn” – de som har samfunn med 
Gud og med hverandre. Liksom de nå lever hos 

Gud, slik tror vi at også vi skal leve hos ham, sam-
men med dem. Liksom Gud tok Maria opp i Him-
melen med legeme og sjel, slik skal også vi tas opp 
i Himmelen; slik han kronet henne med herlighet 
og ære, slik skal også vi motta seierskransen i 
Himmelens herlighet.
 
Gud gi oss å nå dette mål; 
alle Guds hellige hjelpe oss til 
det med sin forbønn. 
   

Dom Alois

juleKonSerter
Det blir i år hele tre julekonserter i St. Paul 
kirke. 

Mandag 11. desember kl. 16.00 
Barnas julekonsert
St. Paul kirkes barnekor, elever fra 
Orgelklubben Ferdinand – solister.

Onsdag 13. desember kl. 20.30
St. Paulkorets julekonsert
Koret fremfører polske, engelske og norske 
julesanger.
Solist Roystan James. 
Ved orgelet Harald J. Holtet

Lørdag 16. desember kl. 16.00 
Julemusikk, engelsk og norsk
Det engelske guttekoret "The Byron consort of 
Harrow School" og St. Paulkoret. 

Guttene fra Harrow school deltar også på 
messen kl. 18.00.
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Jomfru Marias bønn om omvendelse har 
vibrert i Kirken gjennom dette 100-årsjubileet for 
Mariaåpenbaringene i Fatima i 1917.  Også i St. 
Paul menighet ville man svare på denne bønnen 
ved å legge menighetens pilegrimstur til Fatima. 
Et tre dagers stopp i Avila for feiring av Teresa 
av Avila, ble et ikke helt overraskende forstør-
relsesglass på hvilke konsekvenser en radikal 
omvendelse kan ha i et menneskeliv, og hvilke 
ringvirkninger det kan ha for andre mennesker og 
Kirken. 

Men jeg er jo allerede omvendt! Jeg går i kirken 
hver søndag og prøver så godt jeg kan å leve et 
kristent liv. Selvsagt! Mange av oss føler vel at 
vi gjør så godt vi kan, men så er det kanskje en 
liten stemme som ber i vårt indre om litt mer tid 
til bønn, litt mer tid til stillhet og refleksjon i det 
daglige. Kanskje noen gjennom Avilas og Fatimas 
budskap får inspirasjon til å følge denne stem-
men? 

Teresas omvendelse var radikal. Hun hadde 
allerede lyttet til Guds kall og blitt nonne, der hun 
levde et komfortabelt og relativt begivenhetsrikt 
liv i Inkarnasjonsklosteret i Avila. Gud hadde 
drysset rikelig med nådegaver over henne, og hun 
var en attraktiv samtalepartner, så attraktiv at 
hun tilbrakte mye tid i samtalerommet, der slad-
der om løst og fast og verdensbegivenheter svirret 
omkring. I sitt indre visste hun at det var et dårlig 
proporsjonert forhold mellom snakk og bønn.

Hun hadde levet slik som nonne i nesten 19 år, 
før hun ble gitt Augustins Bekjennelser å lese, og 
var således allerede åpen da hun en dag kom inn 
og fikk se en figur av Jesus mishandlet på pålen. 
Ved synet av denne lidende Jesus, fikk hun et 
slags omvendelsens «sammenbrudd». Hun skriv-
er om dette i sin selvbiografi, Boken om mitt Liv: 
«..jeg var dypt rystet over å se ham slik, så klart 
gjengav bildet alt det han hadde lidd for vår skyld. 
Jeg følte så sterkt hvor elendig jeg hadde lønnet 
ham for disse sår at mitt hjerte var ved å briste, og 
jeg kastet meg ned foran bildet under en strøm av 
tårer, mens jeg bønnfalt ham om en gang for alle 
å gi meg styrke til aldri mer å krenke ham.»  
Konsekvensene av denne omvendelsen er kirke-

historie. Hun reformerte Karmelittordenen og 
opprettet de uskodde Karmelittene samtidig som 
hun var en meget produktiv og dyptpløyende for-
fatter av bøker om bønn og mystisk teologi. 

St Teresa feires med pomp og prakt i Avila 
den 15. oktober hvert eneste år. Siden feirin-
gen i år falt på en søndag, hadde pave Frans 
utropt et jubelår i Avila. Jubeldøren i Sta Teresas 
klosterkirke ble åpnet med prosesjoner og høy-
tidelig vesper den 14. oktober. Frem til samme 
dato neste år, er det mulig å be om avlat i Avila 
ved å gå gjennom denne døren og ellers gjøre som 
Kirken foreskriver.  

Den 15. oktober var det høytidelig utendørs-
messe på rådhusplassen, der pilegrimsgruppen 
fikk oppleve en sann katolsk helgenfeiring med en 
overraskende fargerik og lang prosesjon i byens 
gater. Men Avila, med sine eldgamle bygninger og 
ringmur fra middelalderen er en by man utmerket 
godt kan besøke utenom denne store feiringen 
også.

Inkarnasjonsklosteret befinner seg en 15-20 
minutters spasertur utenfor murene. I museet her 
finner man mye intakt fra Sta Teresas tid her før 
hun i 1562 brøt ut for å starte sin reform med luk-
kete klostre hvor nonnene henga seg utelukkende 
til bønn for sjelene og for Kirken. Besøkende kan 
se samtalerommene, Teresas celle og en rekke re-
likvier og gjenstander som har tilhørt helgenene. 

St Josefklosteret, Teresas første reformerte 
kloster, er så absolutt også verdt et besøk. Her 
kan man se Teresas originale celle der hun satt på 
gulvet foran vinduskarmen og skrev en stor del-
Jav sine mange tusen brev og 5 bøker. Pilegrims-

PIlegrImStur 
I omVendelSenS tegn

Anne sAmuelsen oCDs

Øverst: messe i St. josefklosteret
nest øverst: Åpning av den hellige dør i avila
nest nederst: Sta teresaflåten i prosesjonen i 
avilas gater
nederst: Fra prosesjonen

lengst til venstre: Samtalerom i Inkarnasjons-
klosteret
til venstre: jesus  ved pålen
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gruppen fikk feire messe i klosterets opprinnelige 
kapell, der gitteret mellom kirken og det lukkete 
klosteret fra Teresas tid, fremdeles er intakt. 

Før avreise til Plasencia og Fatima, fikk pile-
grimsgruppen feire messe i Sta Teresaklosterets 
kirke. Denne kirken ble bygget i 1629-36 over 
det som en gang var Teresas barndomshjem. I et 
sidekapell til kirken er et lite museum som frem-
stiller et tidstypisk soverom og en hageflekk med 
statuer til minne om barnas lek i hagen. 

Turen gikk så til Fatima etter et interessant 
mellomstopp i Plasencia med omvisning og messe 
i byens katedral. Gruppen fikk litt over et døgn i 
Fatima. Det var akkurat lenge nok til at noen fikk 
oppleve kveldsprosesjon på plassen utenfor basi-
likaen med rosenkransbønn og fakler, og omvis-
ning på området på dagtid. Gruppen feiret messe 
i et av anleggets mindre kapeller. En del av grup-
pen drog på ettermiddagen til Tomar og besøkte 
tempelridderklosteret der. Andre igjen tok turist-
toget til de tre gjeterbarnas barndomshjem og 
lokale kirke. 

Det skulle være hevet over enhver tvil at dette 
var en pilegrimstur i rette forstand, anstrengende, 
og med tid til bønn og refleksjon og håp om om-

vendelse gjennom bønn, skriftemål og messefeir-
ing. 

Stor takk til dom Alois og Ewa Bivand som var 
primus motor for turen. 

Flere PIlegrImSBIlder
Det var hele tre pilegrimsgrupper fra menigheten 
som dro til Spania og Portugal i oktober. Først 
reiste en vietnamesisk gruppe sammen med p. 
Tien til Fatima. Denne gruppen var i Fatima 13. 
oktober som var 100 år etter den siste store åpen-
baringen der.

Uken etter reiste studenter fra Fides til Avila. 

Her er noen bilder fra disse turene:

over: messe i Fatima.
under: Samlet med Sta teresaflåten i avila.

Øverst til høyre: messe i Fatima.
midten til høyre: Plassen mellom basilikaene i 
Fatima.
midten lengst til høyre: lys og rosenkrans om 
kvelden i Fatima.
nede til høyre: Fidesgruppen i avila.
nede lengst til høyre: Vietnamesisk gruppe i 
Fatima.
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JULEMESSER I HORDaLaND DU ER UNIK OG ENESTÅENDE
«Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om 
en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det 
født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, 
Herren”(Luk 2.10-11)

Julenatt vil vi igjen høre disse ordene fra 
Lukas’ juleevangelium der hvor eukaristien feires 
og Evangeliet leses i hele verden.

Gud, som blir født på et lite og på den tiden 
ganske ubetydelig sted, bringer ikke bare sin egen 
tilstedeværelses gave ved å bli del av menneskets 
historie, men er først og fremst et svar på men-
neskets største lengsel.

Her er det verdt å minnes pave Johannes Pauls 
ord fra feiringen av festen for Kristi fødsel i 1978. 
„Når vi feirer Kristi fødsel som en stor høytid, så 
gjør vi det for å markere at ethvert menneske er 
unikt og enestående. Våre menneskelige statistik-
ker, våre verdslige kvalifikasjoner, politiske, so-
siale, kulturelle og økonomiske systemer og våre 
menneskelige muligheter klarer ikke å sikre at 
et menneske kan fødes, eksistere og handle som 
unikt og enestående. Dette er det bare Gud som 
kan gjøre. For Gud, og foran Guds åsyn er hvert 

eneste menneske alltid unikt og enestående.  Det 
er den personen som var i Guds plan fra starten 
av, og som det er kalt til å være, kalt ved navn.»
Festen for Kristi fødsel er dermed for hver 
og en av oss en ny og vedvarende erfaring av vår 
eksistens som enestående i Guds øyne. Og det å 
være unik, kan man ikke dyrke i skjul, kan man 
ikke holde for seg selv. Dette er noe som men-
nesket ønsker å fortelle til andre, og dele med 
andre. Derfor er høytiden for Kristi fødsel så 
preget av vårt ønske om å være sammen med våre 
nærmeste og å gi hverandre gaver.

La oss da ønske for hverandre at vi skal styrke 
våre liv med denne sannheten, og at englenes 
budskap fra denne natt i Betlehem skal gjen-
nomsyre våre liv – både privat, sosialt og i ar-
beidslivet. 

Måtte høytiden for Kristi 
fødsels bli en tid for vår egen 
fødsel til et nytt og bedre liv. 

God Jul!

p.  Marcin 

BERGEN
Søndag, 24/12, Julaften: 
17.00 Familiemesse
18.00 Messe på Marias Minde   
19.00 Messe på vietnamesisk
21.00 Messe på polsk
23.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke

Mandag, 25/12 1. Juledag
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
12.00 Messe på polsk, Marias Minde
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Tirsdag, 26/12 2. Juledag, St. Stefanus 
10.00 Messe på Marias Minde 
11.00 Messe på norsk 
12.00 Messe på litauisk
14.00 Messe på vietnamesisk
17.00 Messe på tamil
18.00 Messe på filippinsk

Søndag, 31/12 Nyttårsaften Hl. Familie 
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
16.15 Messe på tamil
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Mandag, 1/1 1. Nyttårsdag/Maria, Guds 
mor 
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på engelsk 
19.30 Messe på polsk 

Lørdag 6/1 Epifani
16.00 Messe på litauisk
16.00 Messe på polsk, Marias Minde
18.00 Messe på latin

Søndag, 7/1 Epifani/Hellig tre kongers dag
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke 
det står noe annet.

VOSS, St. Olavs Senter
Søndag, 24/12 4. søndag i Advent
11.00 Norsk høymesse

Mandag, 25/12 1. Juledag
11.00 Norsk Høymesse

Tirsdag, 26/12 2. JuledagSt. Stefanus  
11.00 Polsk/norsk messe

Søndag, 31/12 Nyttårsaften/Hl. Familie
11.00 Norsk Høymesse

Mandag, 1/1  1. Nyttårsdag   
11.00 Norsk messe

Søndag, 7/1  Epifani
11.00 Polsk/norsk messe

NORDHEIMSUND, Nordheimsund kirke 
Tirsdag 26.12 kl. 15.00 (polsk) 

AUSTRHEIM, Kyrkjelydshuset 
Søndag 31.12 kl. 13.00 (engelsk/ filippinsk) 

ØYGARDEN Oen bedehus 
Lørdag 30.12 kl. 18.00   
(Julemesse engelsk/filippinsk)

ALVERSUND Alversund kirke
Søndag 17.12 kl. 11.00 (polsk) 
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ÅretS julegaVe I St. Paul
Hør det fantastiske orgelet i 

St. Paul kirke i en svært uvanlig 
sammenheng. 

Elever og lærere spiller 
mangfoldig musikk på kirkens 

Casavantorgel. 

Teknikk og opptak er gjort av 
Marco Battistella fra Wien.

 Velklingende og godt levert.

 Alt fra Griegs Holbergsuite til  
bånsull av Schubert. 

Pris kr 200,-

Til salgs på menighetskontoret, 
Apollon, Musikk-Miljø og 

Platekompaniet på Torgallmenningen

     ,

lØrdagSKonSertene I St. Paul
Lørdag 13. januar kl. 15.00 
NYTTÅRSKONSERT Orgelklubben Ferdinand.

Lørdag 10. februar kl. 15.00 Orgelkonsert.

Lørdag 10. mars kl. 16.00 
REQUIEM av DURUFLE 
St. Paulkoret, solister, domorganist Sigurd 
Melvær Øgaard. Domkantor Storkyrkan 
Stockholm Gary Graden dirigerer.

Lørdag 14. april kl. 15.00 Orgelkonsert.

Lørdag 21. april 
SANGEN OG MUSIKKENS DAG fra kl. 12 til 17 
inkl Ferdinands Salmespillkonkurranse og 
korøvelse Hallelujakoret fra Messias.

Søndag 22. april kl. 11.00 Halleluja i påske. 
St. Paulkoret synger Hallelujakoret sammen 
med alle som har lyst.

Lørdag 12. mai kl. 15.00 Orgelkonsert.

Lørdag 9. juni kl. 15.00 
Sommerkonsert med Orgelklubben Ferdinand.

Det blir også Internasjonale Sommerkonserter 
juli/august lørdager kl. 12.30. 
Kom og hør noen av Europas ypperste 
organister.

Cd-InnSPIllIng

I juni ble det spilt inn CD med orgelmusikk i 
St Paul kirke. Når bilstøyen fra Nygårdsgaten 
roet seg om kveldene fikk elever og lærere fra 
Orgelklubben Ferdinand bidra med et variert 
repertoar. Produsent Marco Battistella fra Wien 
hadde ansvar for opptakene.

Nå er CD-en ferdig produsert og legges ut for 
salg, så alle kan få høre resultatet. Løp og kjøp!

Her er noen bilder fra innspillingsdagene:
Øverst: Produsenten og en del av organistene som 
er med på innspillingen.
Midten til venstre: Roystan James på orgelet.
Midten til høyre: Anders Johnsson spiller 
Holbergsuiten.
Nederst: produsent Marco Battistella.
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raPPort Fra et BeSØK I Sogn 
og Fjordane 

Messe i Loen kirke.
Vi kom til messe i Loen kirke litt før den be-
gynte kl. 18 denne lørdagen i august. Den åtte-
kantede trekirken ligger nydelig til på et lite 
høydedrag over Loen sentrum. Sola skinner på 
den hvitmalte kirken og det er varmt og godt. 
Idun og jeg var på et helgebesøk til en venn i 
Førde sammen med vår yngstemann og jeg hadde 
i forkant fått vite av p. Marek Zur at det ville være 
fint å kombinere vår tur til Skålatårnet med en 
aftenmesse i Loen kirke. 

På kirkebakken går praten lett mellom Moder 
Teresa- søstrene og fremmøtte polakker, slovaker 
og tamiler. Katekesen for barn til førstekommu-
nion og konfirmasjon er akkurat avsluttet. Inni 
kirken møter vi først p. Marek som rigger i stand 
prosjektoren til bruk for liturgi og sanger. Til 
lydsjekken får han hjelp av kirketjeneren fra Den 
norske kirke, som menigheten leier kirken av. 
Hun kan fortelle at kirken benyttes oftere til ka-
tolske messer enn til lutherske gudstjenester nå. 
Og oppmøtet er bra. Ca. 40 messedeltakere fyller 
opp kirkebenkene ganske godt. Over oss henger et 
seilskip som er et av de tidstypiske trekkene fra en 
kirke bygd i 1837. En annen ting er det markerte 
skille mellom kor og kirkeskip. 

Presten står fremme i koret bak alterringen 
som virker påfallende langt borte, men pga. lyd-
anlegget er vi naturlig deltakende. Sangene som 
synges på polsk er oversatt til norsk (som blir vist 
på et lerret) og akkompagneres av polske Bogu-
slaw på keyboard. Lesningene blir gjort av mes-

sedeltakere på norsk, slovakisk og polsk. Når p. 
Marek skal preke går han ikke opp på prekestolen 
(2-3 meter over oss) som en prest i Den norske 
kirke ville gjort, men han går ned i kirkeskipet. 
Han henvender seg til menigheten på norsk og 
polsk. Det er en mangslungen og rik menighet i 
Loen som får del i Ordets og nattverdens liturgi 
denne lørdagen. 

Messe i Førde bedehus.
Jeg kommer litt seint til messen kl.10 i Førde 
bedehus dagen etter og blir møtt av Marcin 
Fojcik i døren. Han forteller at messen ikke er 
begynt pga. mange skriftemål. Jeg går inn i stor-
salen og kan se at det er 40-50 messedeltakere til 
stede. Legger merke til evighetslampen og kneler 
for Jesu legeme i tabernaklet. Det skiller seg ut fra 
det øvrige kirkeinteriøret som fortsatt er preget av 
1950-60 årenes bedehuskultur. På et veggbroderi 
over pianoet står det «Jesus lever». 

P. Marek gjennomfører liturgien på norsk fra en 
forhøyning i rommet. Bak ham er et stort maleri 
av Jesus som stiller stormen på Gennesaretsjøen 
(Lukas 8,22-25). Malgorzata Tveit leder sangene 
på polsk fra pianoet med sin klare, lyse stemme. 
Det er en ganske homogen gruppe av polakker til 
stede og de synger inderlig med i sangene. Vi som 
ikke kan polsk følger med på et stort lerret hvor 
sangene og liturgien står på polsk og norsk. Etter 
messen er det Den gode hyrde- katekese på polsk 
i kjelleren. Sr. Consolata Marie underviser 12-14 
barn i førstekommunionsalder en times tid. Barn 
som skal i messen kl. 12 er også med. I naborom-
met er det kirkekaffe med foreldre og andre. En 
forelder forteller at hun har reist 1 ½ time for å 
bringe barnet sitt til katekese.

I og med at det er blitt 9 forskjellige messest-
eder i fylket er det bare til spesielle katekesedager 
at det kommer folk langveis fra. Marcin ønsker 
imidlertid å fortsette tradisjonen med å samle 
alle katolikker i fylket til julefest i desember. De 
som bor i indre deler av Hordaland er hermed 
gjennom menighetsbladet også invitert. Det blir 
mange aktiviteter og mye god mat. For barna er 
det ekstra gøy med julekrybbekonkurransen. Se 
bilder fra i fjor.

For messer og arrangementer i Sogn og Fjordane 
se hjemmesiden; http://bergen.katolsk.no/.

Jeg vil benytte anledningen til å takke p. Marek, 
prester, søstre og alle frivillige som bidrar til at St. 
Paul menighet i Sogn og Fjordane har et så godt 
messe- og aktivitetstilbud. Det 
er til velsignelse for så mange.

Pål Augland
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1. august startet Caritas Bergen et au-pair 
senter for vertsfamilier og au pairer på Vest-
landet. 85% av alle au pairer i Norge er 
filippinske, og mange av disse går i St. Paul kirke. 
Erwin Navarro er fra Davao på Filippinene, og 
han er nå ansatt som leder for au pair senteret, 
samt at han driver kurs på asylmottak. Erwin har 
også innledet samarbeid med pater Johan og 
filippinsk gruppe i menigheten.
På bildene ser vi mange au-pairer, som kom på 
vår au-pair samling 4. oktober.

Caritas Bergen har etter ferien innledet et tett 
samarbeid med Introduksjonsavdelingen for 
flyktninger i Bergen kommune. For tiden går 50 
flyktninger på norskkurs og karrierekurs hos oss, 
og vi vil prøve å finne arbeid til dem i Bergens-
området. I 2016 klarte Caritas Bergen å få 247 
immigranter i ordinært arbeid.

nytt Fra CarItaS Bergen InterVju med P. marCIn ZyCh 

FaSteretrett

menIghetSFeSten

Menighetsfesten 2018 blir 21. januar.

Da samles vi for å feire Pauli omvendelse og vår 
mangfoldige menighet.

Vi begynner med høymesse i kirken etterfulgt av 
stor fest i gymsalen.

Velkommen!

Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn? 
Jeg ble født 24. august 1979 i Polen og kommer 
fra et lite sogn på landsbygden i den vestlige delen 
av landet. Jeg studerte teologi i Poznan mens jeg 
var prestestudent ved Presteseminaret i Kalisz 
Bispedømme. Jeg ble presteviet 28. mai 2005 i 
Kalisz, og var deretter kapellan i fem forskjellige 
polske menigheter før jeg kom til Norge 28. 
august 2017.

Hva tar du med deg hit av erfaring som prest fra 
Polen? 
Som prest var jeg både kapellan og kateket – jeg 
arbeidet som religionslærer på alle trinn i grunns-
kolen, ungdomsskolen og på videregående. I Po-
len er det prester og lekkateketer som underviser 
i religion på skolene fordi faget er forkynnende. 
Jeg hadde ansvar for ministranter, studenter, 
bønnegrupper for voksne og pilegrimsvandringer. 
Samtidig studerte jeg ved det Pavelige teologiske 
Fakultetet i Wroclaw og fikk licensiat-graden. Jeg 
skrev oppgave om kanonisk rett som er min store 
interesse. Som barn ville jeg bli jurist... 

Har du noen spesielle interesser som du vil dele 
med oss her i St Paul? 
Før jeg fikk prestekall var jeg ministrant i me-
nigheten i nesten 13 år og senere var jeg også 
organist der. Jeg liker å reise særlig på fjellet og 
å bli kjent med nye steder. Jeg liker også å lage 

mat og synes også at det er kjekt å eksperimentere 
med nye oppskrifter.

Hvordan var det for deg å komme til Bergen? 
Jeg følte meg med en gang hjemme da jeg kom 
hit, og håper å lære norsk fort så jeg kan bli bedre 
kjent med mennesker. Til nå har jeg møtt mye 
godvilje og hjertevarme. Det er stort å kunne er-
fare Kirkens vakre mangfold i enhet med Jesus 
Kristus som forener oss.

Hva tenker du om å være i Norge? 
Jeg tror ikke at det er tilfeldig at Gud sendte meg 
hit. Siden Han plasserte meg her, så kan jeg ikke 
gjøre noe annet enn å be Ham hver eneste dag om 
at jeg skal klare å utføre dette kallet så godt jeg 
kan for Kirken og for de menneskene som jeg er 
sendt til.
     EB

Torsdag 8.3 og fredag 9.3 fra kl. 17-21.
Lørdag 10.3 fra kl. 10-15.30 og  søndag 11.3  10-12.30.
Alle er hjertelig velkommen på hele eller deler av retretten.
Påmelding til menighetskontoret innen 1. mars. 
epost bergen@katolsk.no

Maristpater Rory Mulligan har vært prest i over 50 år. Han ble 
presteviet den 26. mars 1966 i Dublin og kom til Norge i 1969. 
Her har han virket både som ungdomsprest og skoleprest, 
vært medlem og moderator i pastoralteamet i Oslo Katolske 
bispedømme i flere perioder. Han har siden 1990 vært engasjert 
som retrettleder i 50% stilling.

DET BLIR I ÅR FASTERETRETT PÅ MARIAS MINDE  8-11 MARS 
VED P. RORY MULLIGAN S.M. 

TEMA: 
MARIA SOM FORBILDE FOR OSS DISIPLER.
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Slik gjør du:
1 Du må først åpne Vipps-appen på din mobil.
2 Klikk så på pluss-tegnet – velg Betal.
3 Skriv inn vårt Vipps-nummer 111576 og sjekk 
at riktig brukersted vises i appen. Om du ikke 
har nummeret kan du søke på St Paul 
menighet.
4 Legg inn beløp og trykk Send.
5 En kvittering kommer opp på mobilskjermen 
din og må vises frem til den som skal ha betalt. 

Har du ikke Vipps? Å få tilgang tar kun et 
par minutter!
1 Last ned Vipps fra AppStore eller Google Play.
2 Når appen er ferdig nedlastet, klikk på Åpne.
3 Registrer deg ved å legge inn navn og kort-
nummer, og du er klar til å ta i bruk Vipps.

Vi tar nå i bruk Vipps som betalingsmåte i kirken. Betaling på denne måten kan 
brukes til kollekt i kirken, på kirkekaffen og ved andre kjøp i menigheten.

Jeg hadde gleden av å tilbringe første helgen 
i september som leirleder for ca 50 nye konfir-
manter. Leiren ble holdt på Skjærgårdsheimen 
leirsted i Øygarden slik tradisjonen har vært de 
siste årene. Den er starten på den toårige forbere-
delsestiden til å motta fermingens sakrament. Det 
var altså hovedsaklig 8. klassinger som deltok på 
denne leiren. 

I år var vi ekstra heldige med været. Det var sol 
og sommertemperatur! Kombinert med den vakre 
naturen i skjærgården gav dette oss rike, varme - 
og våte opplevelser som bildene viser. Sjefen for 
leirstedet stilte velvillig opp og tok oss alle med på 
båttur rundt i den vakre skjærgården til et øy-
paradis der mange koste seg i vannet. Det ble bad-
ing med luftige svev mot vannet og tubekjøring.  

Da ligger man på en stor badering som er knyttet 
med et tau og festet til en båt. Så er det bare å 
prøve å holde seg fast i ringen mens båten setter 
opp farten og svinger!

På land ble vi bedre kjent med hverandre rundt 
grilling av pølser og avslapning på svabergene.

SolrIK Start PÅ KonFIrmaSjonStIden Temaet for helgen var messen. I tillegg til å 
feire messe sammen, fikk konfirmantene presen-
tert materiell  med ulike vinklinger om messen, 
fra Den gode hyrde katekese. De ble utfordret til å 
reflektere over messen gjennom tegning, skriving, 
musikk og små foredrag med samtaler. 

P. Erik fikk mange spørsmål å besvare under 
kveldens «pater prater» av nysgjerrige og vite-
begjærlige konfirmanter. Det lover godt for den 
videre forberedelsestiden!

Reidun Jofrid Kleppestrand
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lIVetS gang
Døpte:
Johan Torbjørnsen Hilt
Alexander Espinoza Aarstein
Adriela Valentina Gonzalez
Alexander Wojcik
Viktoria Liv Wojcik
Freyja Midttveit
Elias Noto
Mia Diep An Le
Alfie Theodor Rosillo Arnesen
Eva Trinh Solhaug
Filip Algrzym
Bianka Julia Kwiecinska
Victor Alexis Gonzalez-Nilsen
Alex Miroslaw Stys
Felix Cobarrubias Tellnes
Noah Roger
Rosa Nha Thy Nguyen
Stefan Borovjak
Theo Marsicki-Lorenc
Sofia Beatriz Patrizia Corsi-
Pacheco
Amelia Krolikowska
Holly Pollard
Aleksander Wrzosek
Julia Mara Cvitkovic
Soliana Samuel Tekle
Kaylee Carmona Vaktdal
Erik Høgh Eknes
Sebastian Trinidad Asmiralde
Erik Miguel Angel Quan Kalve
Matteo Sundal Parra
Emma Jociute
Martinas Simenas
Erik Janissek
Mattias Budaev
Alexander Cortes Nordeng
Amon Enriquez Santos
Emily Scott-Lunde
Julia Varela Strøm
Jonas Ithayarajan
Sofia Burmester Wesenberg
Ingrid Antonia Mellgren
Marija Stone
Samuel Endrias Meskel

Serina Zaid Meskel
Cedrik Liam De la Pena Mam-
buram
Allyson Marie Ogando Leczfalvy
Anthony Dang
Amelia Jaszczyszyn
Francisco Amaral Otero Dos 
Santos
Rishwin Rohan
Kasper Ozimek
Mia Elly Nykiel
Eric Martin Nykiel
Filip Jakub Bivand
William Tran
Castiella Barangan Asmiralde
Matheo Lund
Aurora Quizon Hansen
Carolina Elisa Fernandez Han-
sen
Liliana Przydryga
Maja Przydryga
Wadik Maekele Petros
Sharlene Ocumas Kvernevik
Julianne Sia Convento
Ada Alexandra Festin Strømme
Chi Nam Dang Pham
Mattias Sileshi Kasahun
Anne Marit Sørlie
Martyna Ciuzelyte
Victoria Lebioda
Kacper Lacek
Eloise Angelica Joseph
Oscar Leiva Nygaard
Nikolas Majdan-Goc
Mateo Ivan Arancibia
Ingrid Laurentine Sjursen
Matylda Mikulska
Naomi Brhane Gobru
Filippa Nilsen Nordset
Lucas Joseph Dawit Zemhret 
Yohannes
Julia Lena Orzel
Alma Hermine Höllige
Iver Gillow-Kloster
Kristian Majk Ebeltoft

Mia Nguyen
Yohannes Arha Debesay
Sofia Dobosz Havik
Emilie Sofie Bach
Vicente Rafael Azotillo Sacil
Andrea Gran Acevedo
Neferti Constantine
Achilles Constantine
William Jahar Bashay
Mikolaj Jan Edward Gajdzis
Sofia Esmaela Rabi Johannesen
Thea Maria Baretto
Giovanni Knappik
Filip Kulczyk
Zoya Koscielniak

Fermet:
Pranas Statulevicius
Kristiansen Panaligan Baricu-
atro
Noris Anak Tekson
Laura Carole Ho Chou Yee
Carolina Eugenin Sazo
Giovanna Emaleth Revetti
Maria Camila Gutierrez
Daniel Andres Gutierrez

Tatt opp i kirken:
Torbjørn Mikal Hovland
Alexander David Andersson
Are Dommasnes
Cecilie Meyer
Kristian Meyer
Amund Dahlen
Bente Titlestad
John Andrew Taylor
Solrunn Træland
Ronny Heimli

Døde:
Filip Algrzym
Anna Kusior
Tiep Cong Nguyen
Bjørg Madsen
Dinh Van Nguyen
Wilson Rojas Correa
Marlene Chan Bergsvik
Sr. Angeline (Elisabeth) Menting

Vigsel:
Ludmila Mikokajczyk og Piotr Mikokajczyk
Anna Krystyna Stoszek og Artur Rybicki
Lielti Asmelash Teweldemedhin og Welday Tesfai
Magdalena Jozwik og Grzegorz Styczen
Karolina Elzbieta Czajka og Vincent Foppen
Aina Amundsen Angeltvedt og 
Sergio Petrez Martinez
Izabela Aurelia Stankiewicz-Lapicka og
Krzysztof Dominik Lapicki
Sofie Haugsbø og Miguel Chacon Sanchez
Anh Loc Minh Nguyen og Phu Xuan Nguyen
Loren Dimarsen og Maciej Radecki
Katarzyna Mroczek og Michal Walczak
Joanna Katarzyna Niedospal og 
Patryk Rychtarczyk
Magdalena Ozminska og Dawid Stosik
Sylwia Sienkiewicz og Ali Nori Alnori
Aleksandra Kotwicka og Pawel Kotwicki
Katarzyna Anna Nitarska og Pawel Patryk Lubera
Irma Srebaliute og Espen Alexander Listhaug
Selie Galami og Kristiansen Panaligan Baricuatro
Anna og Patryk Olaf Fosen
Natalie Attard og Adrian Caruana

Edyta Katarzyna Aksamit og 
Tomasz Sebastian Kusmierski
Greta Dudene og Gintaras Dudenas
Izabela Kot Olsen og Ørjan Olsen
Karolina Kinga Grzech og 
Dominik Waldemar Stadnik
Gladys Gay Navarro Casamayor og 
Ingve Fløysand
Laura Ho Chou Yee og 
Vegard Sherling Kristensen
Ernesta Klimaite og Arunas Stankus
Maria Hong Huong Nguyen og 
Thanh Dong Nguyen
Aleksandra Mikanik og Piotr Kurdel
Thusyanthi Rex Annanderajh og 
Rex Annanderajh Regimius
Aleksandra Angelika Latek og 
Sebastian Lech Latek
Agnieska Rysko og Dmitrij Ivanov
Katarzyna Weronika Lewandowska og 
Adam Drozdowski
Natalia Anna Rodak og Michal Marcin Wasala
Izabela Müller og Jakub Nowak
Brigita Sakalauskaite og Mindaugas Jaksys

menIghetenS nettSIde: Bergen.KatolSK.no
For å få oppdaterte 
nyheter, gå inn på menig-
hetens nettside. Adressen er: 
bergen.katolsk.no

Her finnes mye informasjon 
om alt som skjer i menig-
heten, både messer og andre 
aktiviteter. 

Bilder og referater fra alt som 
foregår i menigheten er det 
også her. 
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orgelKluBBen FerdInand I ParIS

Mens mange barn med foreldre reiser på fjel-
let eller til Syden i høstferien, dro en gruppe fra 
Bergen med sytten orgelspillende barn i alderen 
8 – 18 år sammen med søsken, foreldre og lærere, 
i alt 46 personer, på orgeltur til Paris 12. – 15. 
oktober. Programmet for turen rommet blant 
annet orgelseminar, orgelkonsert og avslutning 
på søndag kveld med besøk på orgelgalleriet i 
selveste Notre Dame-katedralen, der alle elevene i 
orgelklubben i tur og orden fikk spille på det store 
orgelet.

Torsdag 15. oktober var satt av til ettermid-
dagsbesøk i Saint-Esprit, hvor den svenske organ-
isten Hampus Lindwall tok imot gruppen fra Ber-
gen. Fredag 16. oktober var det konsert på orgelet 
i American Church i Paris som sto på planen. 
Lørdagen var det fritt opp til alle å bruke tiden 
til det de hadde lyst til. Paris kunne by på sol og 
sommervarme (!), og mange av oss tok derfor den 
obligatoriske turen til Eiffeltårnet, i likhet med 
tusenvis av andre turister. Hvilken utsikt utover 
storbyen! Montmartre og Sacre Coeur var ellers et 
populært mål i sommervarmen denne fridagen.

Om vi spør elvene i orgelklubben, var nok 
besøket i Notre Dame-katedralen søndag kveld 
det de kommer til å huske best. Å komme opp 
på galleriet i Notre Dame er de færreste forunt. 
Å befinne seg på galleriet i Notre Dame mens 
organisten Olivier Latry improviserer på fullt 
verk, er en ganske øredøvende opplevelse! Det var 
faktisk til tider nødvendig å holde seg for ørene. 
Latry hadde gitt oss 40 minutter etter kveldsmes-

sen, der planen var å la så mange som mulig av 
elevene få sitte ved spillepulten og spille på dette 
enorme orgelet. Vi fikk imidlertid halvannen time 
på galleriet, og samtlige elever fikk spille et stykke 
hver, før vi takket for oss, og Latry, som sto på 
farten til en fjorten dagers konsertturné i USA, 
vinket oss farvel ute i parisernatten!

HArAlD JACob Holtet

Vi er i Adventstiden. Det er mørkt ute. Da 
skinner de lys vi tenner mye tydeligere. Så er det 
i natten at gjeterne ser stjernen over Betlehem, 
ser lyset som stråler fra krybben. Et lys som bærer 
troen, kjærligheten og håpet ut i verden. Det er 
i mørket vi virkelig ser lyset, lengter etter lyset. 
Og nettopp her i denne natten er det altså at Gud 
viser seg. 

Vi mennesker har også våre netter. Det kan 
være syndens mørke som vi ennå ikke er klar til å 
la Gud lyse opp, det kan være håpløshetens mørke 
over våre liv som ikke ble slik vi trodde, og det 
kan være åndelig mørke, det som enhver sjel som 
beveger seg mot Herren vil kunne komme til å 
oppleve. Det mørke som Den Hellige Therese av 
Lisieux opplevde ved slutten av sitt liv, der hun 
som døende ble angrepet av den store tvil: Tenk 
om hele hennes nonneliv var bygget på en fantasi, 
at det ikke fantes noen Gud. At det ved hennes 
død ikke skulle være noe annet enn et svart intet 
som møtte henne. 

Hva er det som lindrer og hjelper et menneske-
liv i mørke? Jo det er andre mennesker som sprer 
Guds kjærlighets lys, som viser sin tro i praktisk 
omsorg, som holder håpet oppe. Å spre tro og 
kjærlighet kan være greit for oss så lenge det er 
som et overskuddsfenomen og får oss til å føle oss 
gode og snille. Man hva om det krever det umu-

lige av meg? Hva om det krever at jeg tilgir 7 x  77 
ganger og hver eneste gang er fullkomment håpe-
full om at det nå er en grunnleggende endring i 
relasjonen til den som ber om tilgivelse.

Jeg tror det syndes stort mot håpet i våre 
hverdager. Det er en ond vane vi kanskje ikke 
engang er klar over at vi har. Så ofte låser vi vår 
neste i sine synder og begrensninger. Vi gjør det 
ved å sladre, latterliggjøre og nedvurdere disse 
menneskene. Det er en alvorlig synd mot Gud. 
Noen mennesker bærer sin synd og begrensning 
synlig for sine omgivelser, andre skjuler dem 
godt. Men skal vi komme videre i våre liv, og med 
vår omvendelse og bønn, trenger vi mennesker 
omkring oss som håper mer enn vi selv klarer til 
tider. – Som tror på en Gud som gjør det umulige 
mulig – ikke et nedlatende blikk, hvisking i kro-
kene eller et sosialt miljø forgiftet av sladder. 

Om jeg ønsker å bære dette håpets flamme 
ut i min og andre menneskers natt, må jeg også 
være nøye med mitt blikk, mitt ord og mine hold-
ninger. Om jeg selv trygler Gud om tilgivelse og 
inngripen i mitt eget mørke, hvordan kan jeg da 
tillate meg å slukne håpets flamme i min neste 
ved å være dømmende eller forutinntatt? Måtte 
lyset fra krybben gjøre Guds underverk i våre liv, 
slik det gjorde det for hyrdene den velsignede natt 
i Betlehem.

hÅP 
Av Anne sAmuelsen oCDs

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

Menighetssekretær 
Tlf. 55 21 59 50 
Pål Augland
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/skoleprest Dom 
Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg. 
Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.
no  Mobil 976 05 327      

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

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

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

Kapellan Marcin Zych, 
Marcin.Zych@katolsk.no           
Mob. 479 75 712

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  
Katekesekoordinator Reidun 
Jofrid Kleppestrand, 
torsdag 10-14 og fredag 10-14, 
reidunjofrid@gmail.com

Katekesekoordinator Stefan 
Bivand, mandag 10-14 
katekese.bergen@gmail.com

Menighetsmedarbeider 
Anne Samuelsen,
anne.samuelsen@katolsk.no
Tlf. 55 21 59 56 

Ungdomsarbeider 
Marta Krakus
martwaluiza@gmail.com
mobil: 94291092.

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

Sakristan  Vu Thi Lac 
Tlf.981 80 363

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

Fransiskus 
Xaverius-
søstrene, 
Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60

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

Missionaries of 
Charity 
Nygårdsgaten 3
Tlf. 55 21 59 70

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
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KatolSK Forum
2017:

5. desember: «Julekrybben i Kirkens liv»
v/ Gunnar Danbolt. 

2018:

16. januar: «Samtale om livet i Kirken.»
Fire katolikker møtes og snakker om Kirken 
som et hjem. Hvordan fant de den? Hvorfor 
forblir de i den? Fire historier. 
Fire perspektiver.

20. februar: «Bibelens språk i kvardagsspråket 
vårt.» Foredragsholder er Sylfest Lomheim, 
språkprofessor v/universitetet i Agder og 
tidligere direktør i språkrådet.

20. mars: «Kunstens språk i Kirken». Ikon-
maler og kunsthistoriker Solrun Nes forteller 
om sin utsmykning av koret i vår egen St. Paul 
kirke, og videre om kunsten å male ikoner.

17. april. «Liturgiens språk» Høyskolelektor 
Sigurd Hareide, Høgskolen i Sørøst-Norge

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

Styre:  Erik Andreas Holth, Hjørdis Danbolt, 
Erik Andvik og Stig F. Samnøy
Kontakt: erik.andvik@katolsk.no

julemeSSer I 
Sogn og Fjordane

Velkommen til Solstrands Begravelsesbyrå

Solstrands begravelsesbyrå hjelper deg med alle 
de vanskelige gjøremål som dukker opp i forbin-
delse med gravferden. I den vanskelige tiden når 
en av ens nærmeste er gått bort, velger de fleste 
å overlate de nødvendige gjøremål til begrav-
elsesbyrået. Vi ordner alt papirarbeid, transporter, 
blomster, musikk, sanger og dødsannonser. Vi 
sørger også for at de aktuelle støtteordningene 
kommer til anvendelse.

Hermann Foss gate 11, 5007 Bergen  Avd. Laksevåg:               E-post: post@solstrands.no
Telefon: 55 55 16 16   Damsgårdsveien 210            www.solstrands.no
Telefaks: 55 31 48 27   Telefon: 55 34 35 90

Døgnvakt

55 55 16 16

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

FØRDE, Førde bedehus
Søndag 17. 12 kl. 13.00 Julemesse på engelsk/
filippinsk
24. desember kl. 10.00 (norsk), kl. 12.00 (polsk)
24. desember Julenattsmesse: kl. 21.00 (norsk) 
25. desember kl. 10.00 (norsk), kl. 12.00 (polsk)
26. desember kl. 10.00 (norsk), kl. 12.00 (polsk)
31. desember kl. 10.00 (norsk), kl. 12.00 (polsk)
1. januar kl. 10.00 (norsk) og kl. 12.00 (polsk)

FLORØ
Ingen messe på tamil i desember
Søndag 24.12 kl. 15.00 messe på polsk (NB på 
hotellet)

NORDFJORDEID, Eid kyrkje
Lørdag 23.12 kl. 13.00
Mandag 25.12 kl. 16.00
Lørdag 30.12 kl. 13.00

Ingen messer i LEIRVIK i desember og januar

SOGNDAL 
Lørdag 16. 12 kl. 12.30 Julemesse på engelsk

LEIKANGER
Tirsdag 26.12 kl. 17.00 

ÅRDALSTANGEN
Tirsdag 26.12 kl. 15.00 (polsk)
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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

SyKKel-Vm
Sykkel-VM satte sitt preg på Bergen og menig-
heten i september. De fleste løypene passerte 
St. Paul kirke og det var mange mennesker i 
sentrum. Begeistrede tilskuere fylte gatene. 
Vietnamesisk gruppe solgte vårruller, vafler og 
drikke. Det var konserter i kirken hver kveld.

Foto bildet av søstrene under: 
Bjørn Erik Larsen, Bergens Tidende


