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Forsidebilde: Inngangsprosesjon under messen med feiring av Pauli omvendelse, mer om messen og 
menighetsfesten på s 4.

Kjære menighet.
Det hører med til det å være sogneprest at man 
må tenke på penger. Det høres kanskje ikke så 
prestelig ut akkurat, men finansene må stemme 
dersom menighetens drift skal gå knirkefritt. 
Nå er det mange år siden jeg har gått ut og bedt 
menigheten om ekstra penger, for menighetens 
økonomi har vært god, takker være at medlems-
tallet har vokst så raskt. Så har vi faktisk en del 
oppsparte midler. Men nå må vi bruke alle disse 
pengene og mere til.

Grunnen er at vi skal gå i gang med et stort 
oppussingsprosjekt som har vært planlagt i flere 
år men som har blitt forskjøvet flere ganger pga. 
vanskelige tider. Nå er imidlertid prosjektet ferdig 
til oppstart; vi venter bare på at temperaturen 
skal stige litt.

Vi må renovere prestegården i Nygårdsgt. 3. 
Det var noen åpenbare skader som fikk oss til å 
sette i gang. 1) Trerammene til vinduene i preste-
leilighetene i 4. etg. er til dels så råtne at man 
kan stikke fingrene ut gjennom vindusrammene. 
Dette skyldes 2) at beslagene over vinduene er 
lagt feil, slik at vannet renner inn i veggene og før-
er til råte i treverket. Det kommer mye vann på et 
tak i Bergen. Derfor må vinduer og beslag skiftes, 
samt råttent treverk. 3) Nyttårsstormen for noen 
år siden rev av blikkbeslagene på nordveggen slik 
at den er ubeskyttet mot været og suger vann. 4) 
under besiktigelse av bygget fant man andre ska-
der/mangler ved taket, manglende eller skadede 
taksten, improviserte bly-beslag som ikke er tette. 
Man fant en god del fuktighet i murveggene, sær-
lig på nordveggen. Det må avhjelpes ved å tette 
lekkasjer og fornye beslagene som er borte. Men 
5) Man fant at malingen på veggene, både ute og 
inne, er av feil slag, slik at den ikke puster og der-
for ikke slipper ut fuktighet. Derfor må fasaden 
pusses opp og malingen skiftes ut. 

Når vi først setter opp stillas rundt hele preste-
gården, så vil vi også ta kirken med. Da kan man 
gå over og reparere kirkefasaden. Når det regner, 
kan vi se at fasaden trekker vann flere steder, bl.a. 
på tårnet. Det er viktig å reparere murpussen og 
gjøre den tett slik at vi unngår vannskader.

Alt dette koster penger. 

I samarbeid med eiendomsavdelingen i OKB 
har vi laget en finansieringsplan:

Menigheten stiller med egenkapital:      2.000.000    

Bonifatiuswerk i Tyskland bevilger:       2.800.000          

OKB gir oss et tilskudd:                             2.000.000

Menigheten må ta opp lån på:                 3.200.000                                

Til sammen koster prosjektet:               10.000.000
                

Men så er det slik at tilskuddene, både fra Boni-
fatiuswerk og OKB først utbetales etter at arbeid-
ene er ferdigstillet. Da må menigheten ta opp et 
lån på 8 millioner for å betale regningene.

Et tilleggsprosjekt kommer også til oss. Fordi 
vi har flere prester enn vi har boliger til, må vi leie 
to leiligheter. Det koster oss nesten 300.000 kr. 
I året i husleie. Vi tenker på å kjøpe 2 leiligheter 
og finansiere det hovedsakelig med lån. Man kan 
betjene et ganske stort lån med de pengene som vi 
i dag bruker til husleie. Vi kan her på etterskudd 
søke støtte fra Bonifatiuswerk.

Begge disse prosjektene vil koste oss mange 
penger, men de er nødvendige. Vi kan ikke la byg-
ningsmassen forfalle. Prestene må ha et sted å bo. 
Vi får mye støtte utenfra, men mer enn halvparten 
faller på menigheten og vil måtte dekkes over 
driftsbudsjettet og det kan selvfølgelig gå ut over 
andre viktige oppgaver, som vil få mindre penger.

Det er nå lenge siden sist jeg gikk ut og ba 
menigheten om penger. Det var da vi malte 
kirken innvendig, og det var et lite prosjekt i sam-
menligning, 600.000 eller litt mer og så var det 

orgelaksjonen, som gav oss et fantastisk orgel 
til glede for alle. Før det, var det den store op-
pussingen i 2003, som lot oss sitte igjen med en 
gjeld på noen millioner. Nå kommer vi igjen til å 
opparbeide oss stor gjeld for å få gjennomført op-
pussingen.

Derfor ber jeg menigheten om hjelp. Vi vil 
utover våren sette i gang innsamlinger, både som 
ekstra-kollekt i kirken, men det er også mulig å gi 
sin støtte gjennom Vipps og betalingsterminal i 
kirken. Også menighetsrådet vil også se på hva vi 
kan gjøre. 

Kirken er vårt felles ansvar. Derfor ber jeg 
dere alle om å støtte opp om disse prosjektene.

Gud velsigne dere alle,

Deres sogneprest, 

Alois

OPPussIng av kIrkeFasade 
Og Prestegård

Den polske gruppen inviterer alle unge og spreke 
til “Ekstrem Korsvei” på fredag 23. mars (før 
palmesøndag). Denne korsveien blir en utfordring 
– man skal gå over 30 km om natten, alene eller i 
grupper og i stillhet. Her får alle teste seg selv og 
erfare både smerte og tretthet og gjennom dette 
overvinne egne begrensninger. Det er slitsomt, 

men nettopp da kan man møte Jesus som endrer 
våre liv. Alle deltakere får kart og meditasjons-
tekst til de 14 stasjonene i Korsveien. I fjor var 
det 52 tusen deltakere i Ekstrem Korsvei i 11 land. 
(Polen, Østerrike, Tsjekkia, Spania, Irland, Tysk-
land, Norge, Romania, USA, Sveits og Storbritan-
nia) Vi håper at det blir enda flere i år.

Ekstrem Korsvei i Bergen begynner 23. mars med 
messe i St. Paul kirke kl. 19.00. Etter messen 
begynner alle å gå langs traseen på 34 km. Fra 
Bergen sentrum til Sandviken, Eikeviken, Hellen 
og Eidsvåg og deretter langs Langevatnet, Munke-
botsvatnet og Storevatnet, opp Rundemannen, til 
Fløyen og tilbake til kirken via Nordnes.

For mer informasjon og påmelding: se på 
menighetens hjemmeside.

ekstrem kOrsveI
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FeIrIng I st. Paul
ewA BivAnD

Øverst: sang av vietnamesisk barne og ungdomskor på festen. midten: Indisk dans
nederst: avskjed med p. Johan

Det er alltid en glede å være i St. Paul kirke 
når vi feirer festen for Pauli omvendelse med 
høymesse og menighetsfest. Og festen i 2018 var 
ikke noe unntak. Stappfull kirke med menighets-
medlemmer med opprinnelse fra hele verden og 
deres familier og venner. Vi er, som sognepresten 
sa i sin preken, så forskjellige, og allikevel så like, 
som katolske kristne. Vi feirer å være ett i Kristus 
ved å delta i eukaristien, synger missa “de angelis” 
på latin og norske hymner, og vi viser vår egenart 
med forbønner på forskjellige språk og med en 
fargerik offergaveprosesjon.

Menighetsfester i St. Paul menighet har en 
lang tradisjon. De eldste i menigheten husker 
noen fester i Krypten og i det gamle menighets-
huset som stod på den nåværende lekeplassen 
til St. Paul skole. Med menighetens vekst og den 
nye St. Paul skole på plass begynte vi å lage fest 
på skolen, men formen har forandret seg etter 
hvert. Så langt undertegnede kan huske feiret vi 
menighetsfest siste søndag før sommerferien – 
nærmest mulig festen for Peter og Paulus, inntil 
2010 da Kristilegemsprosesjon ble organisert for 
første gang. To store arrangementer i mai/juni ble 
for mye, og dermed flyttet man menighetsfesten 
til søndag nærmest Pauli omvendelsesfest 25. 
januar.

De første årene tidlig på 1990-tallet bidro de 
største nasjonale gruppene med forbønner og 

sang under messen. Festen, med salg av mat var 
i gymsalen, mens underholdning og konsert var i 
skolens Arena. Her, igjen, var det de største nas-
jonale gruppene – vietnamesisk, tamilsk, polsk, 
spansk/chilensk, filippinsk - og talentfulle indi-
vider, som bidro med sang, dans og musikalske 
innslag. Vi var ikke så mange, tenk at polsk grup-
pe var den gang ca. 300 troende mens i dag er 
de over 7000! Dermed var det plass og tid til alle 
som ønsket å vise noe av sin opprinnelige kultur; 
eller noe kjent for alle. Det kunne det være klas-
sisk musikk på fiolin eller trompet, eller et norsk 
kvad. Eller et uforglemmelig Paulus spill, som 
ministrantlaget fremførte en gang mot slutten av 
1990-årene; med selvskrevet manus om Paulus 
reiser, og fantastiske kostymer og kulisser! 

I dag finner festen sted etter messen i gym-
salen og en ny tradisjon har funnet sin plass: 
vi begynner med salmen «I Kristus svinner Øst 
og Vest, og vekk er Sør og Nord. Av alle raser 
samler han ett hellig folk på jord». Festen åpnes 
høytidelig av sognepresten med varme ord til 
menigheten. Deretter kommer et variert program, 
med servering i pausen, og lotteri i regi av Caritas 
Bergen. Når det gjelder maten fra alle verdens 
kanter var det selvfølgelig mulig å smake gamle 
gjengangere som vårruller og curry, men også 
tradisjonelle eritreiske injeera; og selvsagt kaffe 
og mange assorterte kaker.

I år inneholdt underholdningsprogrammet 
mye sang og dans og ved elever fra St. Paul skole, 
samt en beretning om den hellige Paulus. Viet-
namesisk barne- og ungdomskor bidro med sang; 
to jenter, Nichola Gouthami Stephen og Zosia 
Nowak, fremførte sammen en indisk dans; det var 
norsk kveding fra middelalderen ved Anne-Britt 
Høibye og unge Aniston Mariyampilai begeistret 
alle med Leonard Cohens «Hallelujah».

Menighetsfesten - Paulusfesten, er alltid en 
dag hvor vi samler oss som en stor katolsk fami-
lie; vi forbereder denne festen sammen og feirer 
sammen i Pauli ånd: ingen jøder eller hellenere, 
men alle sammen Kristi etterfølgere i byen mel-
lom de syv fjell.

«Hvorfor er vi her?» reflekterte Dom Alois i 
sin tale, og fortsatte: «Gud har kalt oss alle på 
mange forskjellige måter, og på mangslungne 
veier er vi kommet hit til Bergen og St. Paul 
menighet. Noen er kommet fra Norges fjorder 
og daler, andre fra andre himmelstrøk, fra hele 
kloden. Gud vil at vi skal være vitner om Hans 
Sønn, Jesus Kristus. Det skal vi gjøre, ved våre 
liv som katolske kristne, ved våre gjerninger og 
noen ganger også ved våre ord.»

Bilder: til venstre: nattverdsliturgi
             til høyre: Offergaver



Olavsgildet er en forening under etablering for 
katolikker i St. Paul menighet og andre katolske 
menigheter i Norge som kan ha interesse av
å slutte seg til foreningen, og disse kristtroendes 
familie og venner.
Stiftelsesmøte vil være en gang i løpet av våren 
2018. Følg med på bergen.katolsk.no og 
katolsk.no

Olavsgildet har tatt navn og hensikt etter 
middelalderens gilder og Norges evige konge, Den 
hellige Olav. Gildene ble innført i Norge av
kong Olav III Haraldsson Kyrre (1050-1093. 
Konge 1067-1093.) Gilder er foreninger eller sel-
skap på kristelig grunnlag som holdt
sammenskuddslag til nytte og glede for med-
lemmene. Som eksempel kan nevnes at Mikla-
gildet (storgildet) i Nidaros samlet inn og fikk 
bygget en kirke som ble skjenket til byen.

Olavsgildet vil være en forening hvor menighet-
ens troende kan ta med sine ikke-katolske fami-
liemedlemmer og venner, så disse kan bli kjent
med Kirken, katolske skikker og helligdager, 
sosialt som åndelig. Olavsgildet etableres et-
ter kirkerettens kanoniske lov om menighets-
foreninger. Olavsgildet tror det Kirken tror, 
lærer og forkynner.

Olavsgildet vil fremme norske katolske tradi-
sjoner, så som å danne gilder og bli medlem av 
disse, og fremme norske helgener og deres tradi-
sjoner. Gildet vil søke å hente bildetradisjoner, 
musikk og annet fra norsk, katolsk historie.

Olavsgildet vil være seg sitt 
misjonsoppdrag bevisst så langt 
gildet ressursmessig makter.

Olavsgildet vil opprette et 
internt akademi i gildet hvor 
konvertitter og andre interes-
serte kan sette seg inn i katoli-
sismens historie i Norge og 
Europa forøvrig, den tidligere 
og nåtidige tradisjon og
praksis. I tillegg håper Olavs-
gildet å være en ressurs til 
fordypning i katolsk tro generelt. Dette ment 
som supplement til sogneprestens kurs i Kirkens 
katekisme.

Det er godt mulig å være passivt medlem i 
Olavsgildet.

Olavsgildets fremste pilegrimsmål er der den 
unge Olav II Haraldsson ble døpt 16.oktober 1014, 
dvs Olavsalteret i Notre Dame Rouen.

OlavsgIldet under etaBlerIng katOlsk FOrum
20. mars: «Kunstens språk i Kirken».
Ikonmaler 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».
Sigurd Hareide, teolog og  høgskolelektor i KRLE 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

18. september: «Olav den Hellige».
Foredragsholder: Anne-Britt Høibye
Anne-Britt Høibye er forsker, og tilhører forsker-
gruppen Antikken og den klassiske tradisjonen 
ved UiB. I menigheten kjenner mange henne kan-
skje først og fremst som lektor og ekstraordinær 
kommunionsutdeler på søndagene. I september 
vil hun foredra om Olav den Hellige, Norges evige 
konge.

20. november: «Migrasjon og den katolske kirke. 
Hvilke sammenhenger finnes mellom migrasjon 
og den katolske kirke? Og hvordan er dette ak-
tuelt for den katolske kirke i Norge i dag?» 
Foredragsholder: Marta Bivand Erdal.
Med  utgangspunkt  i boken: "Migration, Trans-
nationalism, and Catholicism:  Global perspec-
tives" (Pasura & Erdal, 2016), vil Marta Bivand 
Erdal ta både et fugleperspektiv på den katolske 
kirke globalt og historisk, og ta for seg situasjonen 
i Norge i dag.
Marta Bivand Erdal er samfunnsgeograf og job-
ber som forsker ved Institutt for fredsforskning; 
hun er selv født i Poznań, Polen, er gift og har fire 
barn, og er kateket i St Hallvard menighet i Oslo.

13. desember: Tema og foredragsholder ikke 
fastsatt

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

Øverst: Krusifikset er malt av ikonmaler solrun nes 
som har foredrag i mars i Katolsk forum

nederst : Anne-Britt Høibye  holder foredrag om 
olav den Hellige i september (Bilde fra rouen)

v. side, lengst til venstre: olavsrelikvien bæres inn i 
katedralen i rouen

v. side til høyre: katedralen notre Dame i rouen
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PåsKEMEssER I HORdaLaNd Lys Og MøRKE
Vi er i fastetiden, men vi beveger oss mot 
påskefesten. Den liturgiske fargen er fiolett, Glo-
ria synges ikke i høymessen, krusifikset i koret er 
dekket til, tidens andakt er Korsveien. Det er som 
en ørken. Fastetiden er ikke først og fremst en tid 
der vi skal spise mindre, og unne oss mindre av 
et eller annet vi setter pris på - dataspill, tv eller 
annet. Jo, det også, om det hjelper oss til fastens 
egentlige formål, nemlig omvendelsen. Fastetiden 
er en tid da vi skal se vår neste og nestens nød – 
selvsagt, men den er kanskje først og fremst den 
tid da vi skal se nøye på oss selv. Måle oss med 
evangeliets målestokk, i forhold til hva vi er kalt 
til, i forhold til Guds kjærlighet – til den far som 
hver kveld står ved grinden og venter og lengter 
etter at vi skal vende om slik at han kan løpe oss i 
møte og omfavne oss. 

Å se på seg selv med denne bevisstheten er å gå 
i seg selv; det er å stå nederst i kirken og slå seg 
for brystet: «Gud vær meg arme synder nådig». 
Fastetiden holder et speil opp for oss og når vi ser 
vårt bilde i det må vi slå øynene ned. Fastetiden er 
den tid da vi føler hvordan Herrens blikk hviler på 
oss, fullt av sorg og kjærlighet, slik det hvilte på 
Peter. Og som ham må vi gå bort for å gråte.

Fastetiden er ikke bare fortvilelse, men den 
er eller skal være oppgjør med oss selv, den er 
en tid for omvendelse, og den må nødvendigvis 
også være angerens tid. Men altså ikke en tid 
uten håp, ingen fortapelsens tid, men en tid for 
et særlig møte med Herren, Den Oppstandne. 
Midt i fastetidens mørke, når vi synes at vi ikke 
fortjener påskens lys, er han den som forteller oss 
at om vårt eget hjerte fordømmer oss, så er hans 
miskunn større enn vårt hjerte. At det er mulig 
å tilgi seg selv, fordi han tilgir, mulig å vende 
om, fordi han går med oss, mulig å se opp på det 
skjulte krusifikset i tillit til at vi vil se ham igjen 
på korset påskenatt som den oppstandne som 
opphøyet på korset drar oss til seg. Han som fra 
korset bøyer seg over hver og en av oss som over 
den døende forbryteren og sier: «Ja, du er min, 
jeg tar imot din anger og sletter ut alt - i dag skal 
du være med meg i Paradis».

Dette er fastetiden, ikke tiden for Guds fravær, 
men for et særlig nærvær. Om synderinnen, Is-
rael, profeterer Hoseas: «Jeg vil lokke henne og 
føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. 
Og så snart hun kommer derfra vil jeg gi henne 
vingårdene igjen og gjøre ulykkens dal til en 
håpets dør for henne».

Askeonsdag hørte vi at man ikke skulle sønder-
rive sine klær, men sitt hjerte, og et sted skriver 
den franske katolske forfatteren, Georges Ber-
nanos, at «Dette er den sanne ulykke: å stå uten 
anger foran det ansikt som tilgir». La oss da i 
denne fastetiden ha blikket rettet mot korset, ikke 
med angst og fortvilelse, men i tro og tillit. Vi vet 
da hvem vi er, men vi vet også hvem Han er, og 
i dette ligger håpet, fastetidens håp som påsken 
innfrir. Be da i denne tiden hver fredag salme 22 
som Herren selv ba fra korset. 
Slå den opp, google den, finn 
den og be den – den rommer 
fastetidens mørke gjennom-
lyst av påskens lys.

HenriK v. AcHen

St. Paul kirke
Lørdag 24. mars
kl. 18:00 Filippinsk messe

Søndag 25. mars, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe 
kl. 11:00 Høymesse 
kl. 13:00 messe på tamil
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

Skjærtorsdag, 29. 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, 30. 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, 31. 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

1. Påskedag, søndag 1. april
kl.  09:30 messe på polsk
kl. 11:00 Høymesse 
kl. 13:00 messe på vietnamesisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 16.30 messe på tamil
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

2. Påskedag, mandag 27. 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. 16:30 messe på vietnamesisk
kl. 18:00 messe på tamilsk

Marias Minde.
Palmesøndag, 25. mars
kl. 10:00 Høymesse
kl. 12:00 messe på polsk

Skjærtorsdag, 29. mars
kl. 15:30 messe på tamil
kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av 
Eukaristien
kl. 20:00 messe på polsk
kl. 21.30 Tilbedelse på polsk 

Langfredag, 30. mars
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Langfredagsgudstjeneste på polsk

Påskeaften, lørdag, 31. mars
kl. 18:00 Påskevigil på norsk
kl. 20:00 Påskevigil på polsk

1. Påskedag, søndag, 1. april
kl. 10:00 Høymesse

2. Påskedag, mandag, 2. april
kl. 10:00 messe på norsk
kl. 12:00 messe på polsk

St. Olavs kapell på Voss
Palmesøndag, 25. mars
kl. 11:00 norsk messe

Skjærtorsdag, 29. mars 
kl. 18.00 norsk messe

Lørdag, den 31. mars
kl. 11:00 velsign. av påskemat + skriftemål, polsk

1. Påskedag, søndag 1. april
kl. 11:00 messe - polsk/norsk 

Austreim, kyrkjelydshuset
Palmesøndag, 25. mars
kl. 13:00 messe på engelsk
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lOvsang På Bergenhus 2018
Kjære menighet.

Opprinnelig var det planlagt som «Lovsang 
på Brann Stadion», som en økumenisk sam-
menkomst med deltakelse fra så mange av byens 
kirkesamfunn og menigheter som mulig. Og pro-
sjektet er blitt utsatt flere ganger, men nå ser det 
ut til at det endelig skal kunne skje. Men så er 
også stedet blitt endret, fra Brann Stadion til Ber-
genhus/Koengen.

Vi har snakket om dette i menighetsrådet og 
stemningen var positiv til at St. Paul menighet 
skulle være med. Nå har vi fått en første orien-
tering om hva som skal skje og når:

•  Lørdag den 23. juni 2018 møtes vi på Bergen-
hus festning til bønn og lovsang. 
•  Første del går fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Der er 

vi invitert til å stille med korsang og bønn – ca. en 
halv time.
•  Neste del går fra kl. 16.00 til 18.00. Der tenker 

man seg et felles barnekor som synger. Tanken er 
at barnekor i de forskjellige menighetene øver inn 
de samme sangene og så synger de alle sammen.
•  Deretter blir det igjen bønn.
•  Så, fra kl. 18.30 til 19.30 kommer en internas-

jonal avdeling med sanger på mange språk, og der 
kunne vi være inne med noen av våre kor.

Det ville være fint om mange mennesker fra St. 
Paul menighet ville delta på dette arrangementet. 
Vi håper å samle mange tusen mennesker for å 
vise at vi er mange kristne i denne byen – og for å 
vise oss selv og andre at vi, selv om vi er forskjel-
lige, kan være sammen i bønn og lovsang.

Vi vil prøve å få sangere fra menighetens mange 
kor til å synge sammen, slik at vi får et stort felles-
kor. Så vil jeg oppfordre de forskjellige nasjonale 
korene til å være med og synge noen av sine 
sanger. Og barnekorenes medlemmer og foreldre 
vil jeg oppfordre til også å stille opp. I tillegg vil 
arrangørene trenge frivillige som kan hjelpe til 
med å rigge ned utstyret og plukke boss etter at 
vi er ferdige om kvelden. Det trengs også vakter 
og noen som selger billetter. (Man har tenkt seg 
at i stedet for at man tar kollekt under arrange-
mentet, vil man løse billett ved inngangen.)

Dette er i korthet den informasjon som jeg 
har fått per i dag (27.2.2018) Det vil bli laget en 
promosjonsvideo som vil bli lagt ut på nett når 
programmet antar fastere former. Vi vil også 
kunngjøre det som skal skje i menighetens or-
ganer etter hvert som vi vet mer.

Bli med – og lov Herren!

Deres sogneprest Dom Alois

sangens Og musIkkens dag 
I st. Paul

Lørdag 21. april kl 12.00 - 17.00

Menigheten har etterhvert et rikt og variert 
musikkliv. 

Programmet for dagen ser slik ut:
kl.12.00 Orgelkonsert Orgelklubben Ferdinand

kl.13.00 Barnekonsert St.Paul barnekor/strykere/
Stefan Bivand

kl.14.00 Øvelse til HALLELUJAKORET som skal 
synges til messen 22.april kl.11.00 Alle som har 
lyst er hjertelig velkommen

kl.15.00 Konkurranse i SALMESPILL bli med å 
stem fram den som spiller best. Du bestemmer!

kl.16.00 Konsert med menighetens kor

Velkommen skal alle være til noen av hendelsene 
denne dagen!

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 kortnummer, 
og du er klar til å ta i bruk 
Vipps.

Vi har tatt 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.

Pater Wilhelmus Hertman O.F.M. var i St. 
Paul menighet mellom 1954 – 1987 (først som 
rektor for St. Franciskus Xaverius-søstrene på 
«Florida» sykehus, og deretter som sogneprest). 
Han vil feire 75års jubileum for sin prestevielse 4. 
april 2018. Vi gratulerer med dagen!

Samtidig gjør vi oppmerksom på at han blir 
100 år 10.oktober i år.

Han flyttet til sitt kloster i Nijmegen i 2015 og 
hadde det godt der med sine medbrødre. Etter 
et fall i høst trengte han mer pleie enn fransisk-
anerne kunne gi ham. Han er derfor på et pleie-

hjem drevet av 
jesuittene. Der har 
han det godt og er 
takknemlig for alt 
som gjøres for ham. 
Han blir også fulgt 
opp jevnlig av 
fransiskanerne.

eli werner

Pater WIlhelmus hertman O.F.m. JuBIlerer
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Fra høsten 2018 åpner Nordens første katolske 
bibelskole, i St Franciskussøstrenes klosteranlegg 
på Marias Minde. Skolen henvender seg særlig 
til unge voksne i aldersgruppen 18-25 år, men er 
åpen for alle som ønsker et annerledes år der de 
kan fordype seg i katolsk tro og praksis i et godt 
sosialt miljø.

Et katolsk alternativ. Mange er nysgjerrige på 
hva dette nye skoletilbudet innebærer. En bibel-
skole ligner både i form og innhold på en folke-
høgskole, men med et sterkere fokus på kristen 
trosopplæring. Det finnes i dag en rekke bibel-
skoler i Norge, faktisk fem stykker bare i bergens-
området! Foreløpig finnes det verken folkehøg-
skoler eller bibelskoler i Norge med katolsk profil, 
men dette blir det altså nå en endring på. 

St Johannes katolske bibelskole er blitt til 
på initiativ fra flere hold, ikke minst fra biskop 
Bernt Eidsvig og lokale initiativtagere i St. Paul 

menighet. Her har vi også lærerkrefter med ulik 
kompetanse som vil å gjøre sitt beste for å bidra 
til et uforglemmelig studieår, med læring for livet!
 
Marias Minde – og ut i verden. Undervis-
ningsformene vil være varierende, med bruk av 
de fantastiske naturområdene på og omkring 
Marias Minde, byvandringer i Bergen sentrum, 
og kortere og lengre studiereiser. Det planlegges 
studiereiser både til Roma, Israel og pilegrims-
destinasjoner i Norge. 

Skolen tilbyr ledertrening innenfor barne- og 
ungdomsarbeid, og studieemner som «Teologi og 
filosofi», «Kirke og kultur», «Kristen spiritualitet 
og personlig danning» og «Religion og samfunn», 
i tillegg til emner innenfor Katolsk tradisjon, 
troslære og sosiallære, bibelfag og liturgi. Det vil 
også bli lagt vekt på at studentene får rom for 
personlig modning i et pulserende skolemiljø, der 
Kirkens dags- og årsrytme danner pulsslagene.

To ulike fordypningslinjer. Kirken vokser 
sterkt i Norge, og behovet for medarbeidere i 
menighetene er økende, både i frivillige og ulike 
typer lønnede stillinger, innenfor barne- og ung-
domsarbeid, katekese og administrasjon. Et år på 
St Johannes katolske bibelskole vil imøtekomme 
dette behovet og utruste til arbeid og tjeneste, 
både i Kirken og i samfunnet. To linjevalg gir 
mulighet til fordypning i ulikt menighetsrettet 
arbeid. Man kan velge grunnleggende opplæring i 
pedagogisk arbeid eller administrasjon og økono-
mi. Studentene vil også få delta i menighetsprak-
sis og gjøre nyttige erfaringer i løpet av skoleåret.

Barne- og ungdomskatekese. Linjen «Barne- 
og ungdomskatekese» gir opplæring til undervis-
ning og formidling av katolsk tro og praksis med 
særlig vekt på barn og ungdom.

I tillegg til generell opplæring i kateketisk arbeid 
vil studentene få utdanningskompetanse i Den 
gode hyrde katekese (DGHK). Denne katekesen 
ble utviklet i Italia for om lag 50 år siden, med 
utgangspunkt i Maria Montessorris pedagogiske 
metode, og er i dag spredt til ca. 40 land. Siden 
2012 har denne katekeseformen vært brukt i St. 
Paul menighet, og store deler av katekesen vår er i 
dag basert på Den gode hyrde katekese.

Menighetsadministrasjon og økonomi. Det 
er også mulig å velge linjen «Menighetsadminis-
trasjon og økonomi». Denne linjen vil være midt 
i blinken for de som ser for seg en administrativ 
tjeneste, for eksempel som menighetssekretær, 
eller innen annet administrativt arbeid. 
Studentene vil her få grunnleggende opplæring 

til administrativ og økonomisk drift av en katolsk 
menighet, og til å fungere som en koordinator 
for arbeid i en menighet eller katolske organisas-
joner.

Bo hjemme eller i bofellesskap? St. Johannes 
katolske bibelskole vil, i alle fall foreløpig, ikke 
være en internatskole. Noen av elevene vil likevel 
kunne få hybelplass på Mariaheimen på Florida, 
like ved ved St. Paul Gymnas, og bibelskolen 
arbeider for å kunne tilby tilsvarende bokollektiv-
løsninger som en slags «satelittinternat» for dem 
som ønsker det. Det er også mulig å bo hjemme 
hos foreldre, eller på hybel som ordnes privat.

Finansiering. Bibelskoleåret er et fulltids-
studium, og gir rett til fullt stipend og lån fra 
Lånekassen. Et år på bibelskolen vil koste kr. 
25.000 i skolepenger. Dette skal blant annet gå til 
å dekke studieturer i inn- og utland.

Søk nå! Kjenner du noen som kan ha glede av å 
gå på bibelskolen, eller kanskje du vurderer det 
selv? Besøk oss på bibelskole.katolsk.no, og bidra 
til å spre nyheten videre!

Du kan også følge oss på facebook: 
facebook.com/katolskbibelskole/

Har du spørsmål? 
Kontakt prosjektleder 
Peder K. Solberg, eller skriv 
en epost til 
bibelskolen@katolsk.no.

peDer K. solBerg

st JOhannes katOlske BIBel-
skOle åPner tIl hØsten! 

12 13 St. Paul MenighetsbladSt. Paul Menighetsblad



TếT NguyêN ĐáN –
 VieTNamesisk NyTTÅr

Hvert år er Tet den største tradisjonelle festen i Viet-
nam. Der tar feiringen flere dager med både åndelige 
og praktiske forberedelser. Bønn og respekt for de 
avdøde er en viktig del av markeringer. Og så er det 
familiefest med mye god mat og leker. 

I St. Paul ble nyttår feiret lørdag 17. mars. Det var 
messe i kirken og deretter fest i St. Paul skole. I 
messen var det nyordinert diakon Thanh Huu Nguyen 
som holdt preken.

På festen var det variert underholdning med sang, 
dans og dramatiseringer fremført av både store og 
små – og noen drager bidro også med dans. 
Hundens år – 2018- er nå i gang!

Vi ønsker våre vietnamesiske venner Godt Nytt År! 
Chúc mừng năm mới !!

Ved begynnelsen av forrige århundre, holdt St. 
Paul skole et lavt faglig nivå. Mange klaget over 
skolens kvalitet. Biskop Fallize påpekte skolens 
trosopplæring og de åndelige verdier. Han la hele 
autoriteten i å tvinge katolske elever til katolske 
skoler. Likevel trakk flere sentrale familier barna 
ut. Det toppet seg da familien Joys ble ekskom-
munisert for å ikke å sende barna til skolen. 

I 1923 ble Henrik Snoyes sokneprest og så at 
skolen måtte forbedres. Skolens lokaler ble utvi-
det, men viktigere for skolens utvikling ble samar-
beidet med Franciskussøstrene. I 1933/34 kom sr. 
Rita, sr. Placida og sr. Vinfrida til Bergen. De var 
lærere fra Nederland, fikk norskopplæring og sin 
utdanning godkjent. St. Paul skole, med sine 
60 – 80 elever, ble sentral i menigheten og 
oppnådde anerkjennelse i byen. 

De siste søstrene som fikk tjeneste på St. Paul 
skole var sr. Angeline og sr. Sylvia. Deres død i 
høst, markerte slutten på en æra.

Elisabeth, født i Nederland, vokste opp med ni 
søsken. Faren var lærer og familien hadde enkle 
økonomiske kår. Elisabeth gikk lærerskole, men 
hadde samtidig ordenskall. Faren mente hun 
burde prøve sivilt liv før hun gikk i kloster. Dess-
uten trengte familien inntekten for å kunne betale 
for broren som studerte til prest. Et år arbeidet 
Elisabeth som lærer i en naboby. I helgene måtte 
hun hjem til familien, et par timer med kofferten 
bak på sykkelen. Faren mente at hun etter å ha 
holdt ut under så kummerlige forhold kunne være 
klar for klosterlivet. I 1952 ble hun novise hos 
Franciskussøstrene og tok klosternavnet Ange-
line. I 1956 ble hun lærer på mellomtrinnet på St. 
Paul skole hvor hun arbeidet til hun måtte slutte 
i 1981. Hun var en varm og avholdt lærer og gav 
virkelig god mening i begrepet streng, men rett-
ferdig. Hun var den siste nonnen som var arbeidet 
som lærer ved St. Paul skole. 

Magdalena var født i Tyskland og avla de første 
klosterløftene i 1958 og tok klosternavnet Syl-
via. Hun ble utdannet som religionslærer. Hun 
arbeidet flere år som lærer på St. Paul skole før 
hun fra 1970 konsentrerte seg om katekese for 
barn som ikke gikk på katolsk skole. Hun var 
med å etablere det som etter hvert ble kateketisk 
senter. Sine viktigste år fikk hun i menigheten på 
Hønefoss hvor hun hadde ansvar for katekese og 
ungdom og nedla et stort arbeid. Hun kom tilbake 
til katekesen i Bergen og arbeidet da også i resep-
sjonen på skolen. Alle husker henne som en god 
medarbeider med en varm og, ofte ungpikeaktig, 
humor.

Vi savner våre skolesøstre og vet at de har etter-
latt tomrom som er vanskelige å fylle. 

Vi som kjente dem som enkeltmennesker vet at 
de var så mye mer enn bare en som fylte en post. 
I BT 02.03.2008 stod en kort omtale av sr. Pla-
cida som i sin pensjonisttid bl.a. besøkte tungt 
demente. Da hun ble spurt om hva som var vitsen, 
når hun ikke fikk respons gav hun et svar som er 
dekkende for søstrenes innsats: 

Vitsen er å vedlikeholde kjærligheten.

gjermunD HØgH

en æra er Over
 – VÅre sisTe skolesøsTre er kalT hjem

Sr. Angeline (Elisabeth)  Menting, født i 1928, evige klosterløfter i 1957, død 27.09.17.
Sr. Sylvia (Magdalena) Krisch, født i 1932, evige klosterløfter i 1961, død 19.12.17

til  venstre sr. angeline
til  høyre sr. sylvia
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hellIgåndens PraktIske 
skøyersTrek

Thérèseekspert og dominikanerbroder P. Bern-
hard Bro åpner sitt første kapittel i boken The 
Little Way med å beskrive Thérèse av Lisieux som 
– hold dere fast: en av «Helligåndens praktiske 
skøyerstreker.» (one of the Holy Spirit`s practi-
cal jokes) Men så er det jo ikke så lite absurd, sett 
med menneskelige øyne, at denne lite utdannete 
og intetsigende franske karmlittnonnen fra borg-
erlig middelklassebakgrunn og som døde i 1897 
av tuberkulose i sitt kloster i Lisieux bare 24 år 
gammel, skulle ende opp som kirkelærer og en av 
kirkens viktigste helgener i moderne tid.  – Dette 
på grunn av det viktige budskapet til verden om 
«den lille vei» som hun både beskrev og selv gikk.

Thérèse av Lisieux, Thérèse av Jesusbarnet, 
ble helligkåret i 1925, bare 38 år etter sin død. 
Hennes selvbiogafi: En sjels historie, kom ut 
allerede i 1898 og ble raskt oversatt til all verdens 
språk da det ble rapportert om mirakler fra folke-
mengdene som valfartet til hennes grav. At Pave 
Johannes Paul II, utnevnte henne til kirkelærer 
i 1997, er en gåte for mange, en provokasjon for 
noen – og ikke minst en gigantisk inspirasjon for 
hele verden til en veldig liten vei til hellighet! 

Når nå Bispekonferansen har invitert relik-
viene av Sta. Thérèse og hennes helligkårede for-
eldre, Louis og Zélie Martin til å gjeste Norden i 
høst, kan det igjen tolkes som et av Helligåndens 
humoristiske og underfulle pek: Thérèse, som 
da hun levde fikk håpet om misjonsreiser for å 
grunnlegge et kloster i Hanoi knust av sykdom og 
død, har siden 1994 reist land og strand rundt på 
storslåtte misjonsreiser –  med Asia som det kon-
tinent i verden der Karmelittordenen vokser hur-
tigst. I september og oktober kommer hun sam-
men med sine foreldre i gullforgylte relikvieskrin 
til et Norden som fremdeles har fjorårets Refor-
masjonsjubileum i friskt minne – den reforma-
sjon som tilintetgjorde ethvert relikvieskrin som 
kom i dens vei. 

Helligåndens humoristiske sans, hva skulle 
den så vekke i oss? Irritasjon, indignasjon, avsky? 
Bernard Bro nevner dem alle, men konkluderer: 
«disse motforestillinger stammer unektelig fra 
kunnskapsløshet og er et uunngåelig resultat av 
vår tendens til å degradere alt som er stort..» Så 
hvordan komme dette i møte? Hvordan få møte 
dette store? 

–Ved å lese, eller lese om igjen hennes skrifter 
hvorav hennes selvbiografi også finnes på norsk 
(St. Olav 2014). –Ved å lytte til en «liten» stemme 
som snakker om en «liten» vei, barnekårets 
vei; Jesu armer som løfter menneskesjeler til 
himmelen. Og samtidig; Gjennom hennes ord 
og budskap å etterfølge hennes heroiske kamp 
kjempet i dag-liglivets små og store slag. Alltid og 
over alt var det fokuset på Guds kjærlighet som 

drev henne,  ja så langt at hun lot seg overgi som 
et offer for Guds barmhjertige kjærlighet. Alt tok 
hun ydmykt imot for å glede sin Herre og Mester: 
gaver og talenter, så vel som selvovervinnelse 
og lidelse – alt for å sette Gud og sin neste foran 
seg selv. Å følge hennes lille vei er å bli så liten at 
man kan komme til Gud med tomme hender og 
forvente seg alt fra Ham. Gå bak blomsterspråket, 
diminutivene, 1800-tallets fromhetsfraser. Grav 
deg gjennom det du ikke forstår..….grav deg ned 
til du finner gull og edle stener. Dem er det mange 
av i denne skattkisten! 

Men relikviene, da? – hvordan kan Kirken i 
dag fortsette å holde på denne eldgamle skikken, 
den som har eksistert siden oldtiden beskrevet 
som det er i Martyrium Polycarpi, 18,1: «slik sam-
let vi senere sammen hans ben, som er kostbarere 
enn edelsteiner og mer anseelige enn gull, og la 
dem til hvile et sted, og det var verdig og rett.» 
(Sitater i dette avsnittet er fra p. Clas Tandes ar-
tikkel om relikvier på katolsk.no) Én ting er det 
at Thérèses pilegrimsreise samlet enorme folke-
masser i Rio i 1998, noe annet er det at sindige 
nordmenn inviteres til å ære en helgen og hennes 
helgenforeldres relikvier. For la det nå være sagt 
en gang for alle: «Når man ærer relikvier, har det 
ingenting med tilbedelse å gjøre. Man tilber bare 
Gud… Ærefrykten eller venerasjonen overfor re-
likvier er en kristen utvikling av denne naturlige 
ærefrykt; venerasjonen gjelder de mennesker som 
er gått foran oss og er i Guds rike» (p. Tande).

Kirken tvinger ingen til å ære relikvier, og det 
er heller ikke noe direkte poeng å ære relikvier, 
slik som det er å ta imot Den Hellige Eukaristi. 
Men det er heller ikke noe poeng å ta avstand fra 
en anledning som kan anspore til åndelig vekst. 
- Å la være å lytte til en helgen som vil lede oss til 
å prise Guds storverk, oppdage Guds brennende 
lengsel etter sjeler. Vi vet jo at «Mennesket er 
skapt i Guds bilde» og at vi er «Helligåndens tem-
pel.» For, som den hellige Athanasius beskriver 
det: «Guds Sønn ble menneske for at vi skulle bli 
Gud.» (sitert i Den katolske kirkes katekisme) 
Dette er en prosess alle kristne er i. Noen men-
nesker er allerede i dette liv helliggjort. Av det føl-
ger at Gud på en fullkommen måte har tatt bolig i 

dem, og slik blir deres levninger «hellige steder» 
som altså kan komme på besøk, også til Norden. 

Denne «hellige familie» vil 9. og -10. oktober 
besøke St Paul menighet. La oss fra denne fami-
lien hente ny inspirasjon, mot og glød til våre 
egne hverdager. Familien Martins liv har mange 
likhetstrekk med våre. På slutten av 1800-tallet 
var det også krig, sykdom, tap og sorg. Det var i 
dette århundre at Kirkens makt over store euro-
peiske landområder etappevis ble begrenset til 
Vatikanet. Frankrike kjempet sin krig mot Preus-
sen som de også tapte. I 1871 inntok troppene 
Alençon. Familien Martin måtte i en periode huse 
ni av fiendens soldater. Byens innbyggere ble 
tvunget til å betale enorme summer. Alle husdyr 
ble konfiskert, og det var streng matrasjonering. 
Louis Martin måtte selge sin urmakerforretning 
og flytte til trangere kår. 

Likevel behandlet både Louis og Zélie fienden 
som sine egne. En soldat med stor hjemlengsel 
fikk ekstra omsorg fra Zélie, og Louis trakk tilbake 
anmeldelsen av en soldat som hadde stjålet en 
klokke da han fikk vite at en annen soldat som 
hadde stjålet egg ble stilt for krigsrett og skutt. 

I familien Martin ble alle disse utfordringene 
møtt med evigheten som horisont. De gikk «alt 
i møte under Guds blikk, idet de satte Jesus 
Kristus først i alle situasjoner både i gleden og 
fortvilelsen, sikre på Guds omsorg og at de med 

Anne sAmuelsen ocDs

relikvieskrinet til Zelie og louis martin i basi-
likaen i lisieux.

 thérèse av lisieux
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lIvets gang

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. 

Menigheten er også på 
Facebook, følg siden der for 
å få rask informasjon når noe 
skjer på hjemmesiden.

hans hjelp skulle være i stand til å gjøre hva som 
helst og overkomme problemene.»  Foreldrene 
gikk foran som tydelige forbilder og de lærte sine 
barn å gjøre det samme - at de kunne gi Gud små 
ofre – som juveler i evighetens krone. At gode 
gjerninger, avkall og offer utført i hverdagen var 
juveler for Gud og Kirken. 

Zélie døde av brystkreft da Thérèse av Lisieux 
var bare fire og et halvt år gammel. På dødsleiet 
råder hun eldstedatteren Pauline om «ikke å håpe 
på for mange gleder her nede», for da vil det bli 
«alt for mange skuffelser». «Hvis jeg ikke hadde 
håpet om gleden i himmelen, skulle jeg være 
meget ulykkelig».  Og om vi ser på enkemannen 
Louis Martins siste leveår, med hjerneslag og 
psykiatrisk lidelse, innlagt over flere år på psyki-
atrisk sykehus, skal vi kanskje slutte å tenke at 
hellighet er en opphøyet menneskelig følelse for 
de vellykkede: vi skal kanskje ta mot til oss og se 
på egne utfordringer som muligheter på vei mot 
hellighet, snarere enn hinder. 

La oss benytte disse dagene i oktober til å 
fornye vår tro, til omvendelse, og la oss forberede 
oss sammen med Kirken i Norden gjennom bønn 
og takksigelse. Kanskje vil også vi merke duften 
av de roser Thérèse lovet å drysse over jorden ved 
sin død? 

 «Ettersom Jesus er steget opp til himmelen, kan 
jeg bare følge ham i de spor han har etterlatt seg, 
men hvor lysende og velduftende er ikke disse 
spor! Jeg behøver kun å kaste et blikk på Evan-
geliet, så innånder jeg straks duften av Jesu liv, 
og da vet jeg i hvilken retning jeg skal løpe … Jeg 
bestreber meg ikke på å komme på første plass, 
men på siste.» 

En god forberedelse til å ta imot relikviene er å 
kaste våre blikk på Evangeliet, prøve å lytte sam-
men med henne og Kirken, sammen med henne 
«innånde duften av Jesu liv» og så ta et valg «i 
hvilken retning jeg skal løpe...» 

Relikviene av Thérèse av Lisieux og 
foreldrene hennes, Zélie og Louis Martin 
kommer til Norden i høst. Her er 
programmet for det som foregår når de 
er i Bergen: 

Tirsdag 9. oktober
Kl.17.00  Relikviene ankommer St. Paul 
Kl.18.00  Rosenkransbønn i kirken
Kl.19.00  Messe på norsk
Kl.20.00  Messe på polsk etterfulgt av stillhet

Onsdag 10. oktober
Kl.08.30  Morgensamling St Paul skole
Kl.09.30  Åpen kirke 
Kl.17.00  Messe på filippinsk
Kl.18.00  Rosenkransbønn vietnamesisk
Kl.19.00  Messe på vietnamesisk

PrOgram FOr 
relIkvIeBesØket 

I st. Paul
Døpte:
Louis Alexander Caasi Askeland
Kacper Robert Dobosz
Milla Triana Rønneseth
Theo Leander Dang Rossland
Lea Magugliani Engen
Yasmin Gabrielle Dalman Deguit
Lena Maria Hjortung
Ariella Murray Gaynor
Frank Grecki
Hans Romeo Alliks
Olek Walczak
Malia Bruvold Osei
Liam Steevens Budigiri
Irvina Gadiela Budigiri
Holy Mariella Budigiri
Noah Bertelsen
Andzelija Grabyte
Kosisochi Lucia Nwakwuo
Julean Alexander Rafto Eguidazu-Martinez
Maja Placek
Nicolai Le Myrseth
Viktor Gibala Brodwall
Freyja Amelie Søfteland
Liam Godfrey Chandrakumar Onarheim

Maria Sigrid Simon
Alan Vijay Antony Jesuthasan
Celina Meguenni
Mia Eliza Antipala Næss
Sjur Mateo Manimtim Hellene
Laura Czajkowska
Sara Konstanse Fosse Olsen
Maira Munoz- Silva
Meily Munoz- Silva
Nikodem Bogdan Bauer

Tatt opp i kirken:
Kari Birkhaug
Merete Lien
Benedicte Viketun
Ole Bjørn Halvorsen

Døde:
Maria Hoang Thi Phien
Sr. Sylvia (Magdalena Maria) Krisch
Else Maubach
Eli Miriam Amundsen
Mildrid Østmo- Sæter
Mikael Mussie Woldegebriel
Gabriel Mussie Woldegebriel

statue av thérèse og faren louis martin i hagen 
ved huset der de bodde i lisieux
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menIghetsrådsvalg 9. Og 10. JunI
I år er det valg av nytt menighetsråd. Rådet velges for en periode på to år. Årets valg holdes 
helgen 9. og 10. juni, med mulighet for forhåndsavstemning uken før.

Sognepresten har oppnevnt en valgkomite bestående av: 
Bente Braza  bente.braza@uib.no    94350199 
Chau-Son Do  cha-d@online.no    40642200
Pål Augland  pal.augland@katolsk.no  90162472

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.

Det finnes mange barn som trenger et trygt 
hjem i en periode eller frem til de er voksne. Det 
kan noen ganger også gjelde for barn med ka-
tolsk bakgrunn. Når et barn trenger fosterhjem, 
skal barneverntjenesten først undersøke om det 
er noen i familien eller i nettverket som kjenner 
barnet og som kan være fosterforeldre for barnet. 
Hvis dette ikke er mulig, søker Fosterhjemstjen-
esten å finne andre familier som kan være et hjem 
for barnet.

St. Paul menighet prøver i samarbeid med Fos-
terhjemstjenesten i Bergen å finne katolske voks-
ne som kan være interessert i å finne ut mer om 
hva det vil si å være et fosterhjem, et familiehjem 
eller et beredskapshjem. Hvis dere har plass til et 
barn ekstra i familien og kjærlighet å gi til et barn 
som trenger dette, er det mulig å melde seg på 
et av informasjonsmøtene som Fosterhjemstjen-
esten arrangerer hver måned på hotell Ørnen. 

Mer informasjon om foreldre og barn-
forholdet, barnevern og fosterhjem finner du i 
disse lenkene: 
https://www.bufdir.no 
www.lovdata.no  
•  Lov om barn og foreldre (barnelova) 
•  Lov om barneverntjenester (barnevernloven

Illustrasjonsbilde Bufetat

har dere rOm FOr et Barn sOm trenger det?

FØRDE (Bedehuset) 
Palmesøndag       kl.10.00 (norsk)
                               kl.12.00 (polsk)
Skjærtorsdag 29.3 kl. 19.00 
Langfredag 30.3 kl. 19.00
Påskeaften 31.3 kl. 21.00 
1. Påskedag 01.4  kl.10.00 (norsk)
                                kl.12.00 (polsk)
2. påskedag 02.4 kl. 10.00.
 
Kristi Himmelfartsdag 10.5 kl. 10.00 og kl. 12.00
1. pinsedag 20.5 kl. 10.00 og kl. 12.00
2. pinsedag 21.5 kl. 10.00 og kl. 12.00

FLORØ (Florø kyrkje) 
02.04 kl. 15.00 (Tamilsk-Polsk) 

NORDFJORDEID (Eid kyrkje)
Lørdag 24.3 kl. 13.00 Palmesøndagsmesse 
katekese begynner kl. 12.00
Lørdag 31.3, kl.14.00    

LOEN (Loen kyrkje)
Lørdag 24.3 kl. 16.00 Palmesøndagsmesse 
katekese begynner kl. 15.00
Skjærtorsdag 29.03 kl. 14.00
Lørdag 31.3, kl. 16.00 
 
SOGNDAL (Fiskehytta) 
1. påskedag 01.04 kl. 15.00 p Marek
P Alans messe i april er avlyst. 
P Marek feirer messe i Sogndal 13.april kl. 12.00 

LEIKANGER (Kyrkjelydshuset)
Søndag 25.3 kl. 17.00. Palmesøndagsmesse. 
katekese begynner kl. 16.00

VIK I SOGN (Vik kyrkje)
1. påskedag 01.4 kl. 17.00

ÅRDALSTANGEN (Årdal kyrkje)
1. påskedag 01.4 kl. 15.00 (polsk)

messer I sOgn Og FJOrdane
- den stIlle uke, Påske, krIstI hImmelFartsdag Og PInse

Menighetsrådet bistår sognepresten i alle op-
pgaver som fremmer pastoralt arbeid i menig-
heten. Menighetsrådets arbeid er forankret i bønn 
og ledes av den Hellige Ånd slik at arbeidet alltid 
fremmer det beste for hele menigheten.  
Oppgavene som gjelder hele menigheten og 
fremmer enhet, prioriteres over spesielle gruppe-
interesser, samtidig som man skaper rom for 
omfattende pastoral omsorg som språklig sett er 
forståelig og som skaper åndelig vekst. 
Det er viktig at menighetsrådet er et bindeledd 
mellom menigheten, de nasjonale- og de andre 
gruppene og sognepresten.

Menighetsrådet skal:
• Undersøke og vurdere muligheter for å fremme, 
utbedre og utvide pastoralt arbeid, enten etter 
oppfordring fra sognepresten eller på eget initia-
tiv, godkjent av sognepresten.
•  Hjelpe sognepresten og administrasjon/staben 
til å iverksette og evaluere de ønskelige tiltakene.
•  Skape gjensidig forståelse mellom gruppene 
gjennom å dele tid og krefter ved å utføre prak-
tiske oppgaver for menigheten.

Konkrete oppgaver:
•  Menighetsrådsleder og nestleder sammen med 
sognepresten innkaller til møter, og forbereder 
saksliste.
Det er gjennomsnittlig 6 møter i løpet av 
kirkeåret, minst 2 av disse er utvidede møter.
•  Møtereferat skrives og sendes til rådets med-
lemmer etter hvert møte.

•  Menighetsrådsleder holder jevnlig/ukentlig 
kontakt med sognepresten mellom møtene og 
informerer rådets medlemmer om eventuelle 
spørsmål som trenger hurtig svar.

Hvert år:    
•  Lage en aktivitetsplan.
•  Følge opp initiativer allerede påbegynt av for-
rige menighetsråd
•  Planlegge menighetsfesten som er i januar – 
søndag nærmest 25.01.  (Pauli omvendelse)
•  Planlegge og gjennomføre menighetens faste-
retrett på norsk
•  Forberede og gjennomføre Kristi Legemsfest
•  Sørge for god flyt av informasjon gjennom 
kunngjøringer, menighetsbladet og websiden.
•  Bidra til registrering av nye medlemmer
•  Hjelpe til å organisere katekese og finne 
kateketer
•  Samarbeide med alle gruppene i menigheten og 
fremme saker som kommer fra dem
•  Arbeide med andreinitiativer som kommer fra 
sognepresten, OKB og Pastoralrådet
•  Ta initiativ til andre aktuelle saker

Ved skolestart: 
•  Bistå kontoret ved å ajourføre kirkevaktlister, 
kirkekaffelister, oversikt over bruk av lokaler
•  Sørge for at nye gruppeledere og kirkevakter er 
kjent med reglementer og er skolert 
•  Hjelpe med å organisere dugnad i krypten og i 
kirken, (i august/september)

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

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

Kapellan Erik Andreas Holth
Erik.Andreas.Holth@katolsk.no 
Tlf 924 89 033

Kapellan Marcin Zych, 
Marcin.Zych@katolsk.no           
Mobil: 479 75 712

Kapellan Alan Nelson Navales 
Alan.Navales@katolsk.no
Mobil: 967 23 782

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
465 04 894
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

st. Paul menIghet
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vI har FIsket hele natten 
St. Paul menighets nyest ankomne prest er 
p. Alan Nelson Navales fra Filippinene. Han kom 
hit fra Lillestrøm der han var ansatt som kapellan 
i halv stilling, mens han i den andre halvparten 
hadde ansvar for filippinsk sjelesorg på Sør- Vest-
landet. 

Du kom til Norge i 2009 – hva gjorde du mellom 
da og din prestevielse i 1997?

Da virket jeg som prest både på Filippinene, 
USA og Thailand. Thailand er et hovedsakelig 
buddhistisk land med få katolikker. Hovedfokuset 
der var pastoral omsorg for dem, samt arbeidet 
på et senter for AIDS-syke. Her fikk jeg også prak-
tisere interreligiøs dialog. Det var en helt spesiell 
misjon. 

Hva blir dine oppgaver her?

Jeg vil som tidligere, ha oppgaver fordelt mel-
lom å være kapellan og ha ansvar for filippinsk 
sjelesorg over hele Vestlandet. Jeg vil følge opp de 
aktiviteter som allerede er etablert og feire messe 
på morsmålet. (Filippinsk engelsk)

Som prest og sjelesørger for filippinere i St. 
Paul menighet vil jeg også har stort fokus på inte-
grering. Det er utrolig viktig at våre nasjonale 
grupper ikke isolerer seg i språklige og kulturelle 
enklaver. Ja, det er flott og viktig at man kan feire 
messe på morsmålet, men én av hovedoppgavene 
mine vil være å oppfordre filippinere til å gå i 
norsk høymesse, delta i felles aktiviteter i me-
nigheten, være med og bidra i våre felles løft som 
en menighet.

Jeg ser du annonserer på Facebook at du er 
tilgjengelig 24/7 - er ikke det oppskrift på å bli 
utslitt?

Jeg ønsker å være tilgjengelig, å være til stede 
der mennesker er for å kunne lytte og ta del i 
deres liv. Kanskje har du hørt Mor Teresas ord: 
«Elsk og elsk til det gjør vondt». Å tjene men-
neskene innebærer å være med dem selv om du 
kan være trett. Ja, man kan bli sliten innimel-
lom men dette livet er også veldig meningsfylt… 
Dessuten det er jo dypt bibelsk å gi fra det lille 
man ikke har, og å invitere inn dem som ikke kan 
invitere tilbake. (Luk 14.12) – Alt med tillit til vår 
Herre, han som ba disiplene om å kaste garnet 
ut på nytt, selv om de hadde fisket hele natten. 
Dette garnet med de 153 fiskene, kan symbolsk 
for alle vår menighets forskjellige nasjonaliteter. 
(Joh.21.11)

Noen ord til slutt?

Da må det bli disse ordene som henger på veg-
gen utenfor Mor Teresasøstrenes kapell her i 
menigheten. De er hengt opp slik at presten skal 
kunne lese dem før messefeiringen: Feire denne 
messen som om det var din første messe, din en-
este messe, og din siste messe. 

St. Paul menighet ønsker p. Alan lykke til i sitt 
virke i St Paul menighet. 
                 AS
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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

det skJer I st. Paul menIghet
28. -29.-april 1. Kommunion 

5.-6. mai Ferming i Johanneskirken

10. mai Kristi Himmelfartsdag

19.-21. mai  Pinse

3. juni: Corpus Christi 

23. juni Lovsang på Bergenhus

9.-10. oktober Relikviene av Thérèse 
av Lisieux og hennes foreldre kommer 
til Bergen 


