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Menighetskalenderen
"Denne kalenderen er laget av bilder fra
St. Paul menighets arkiv og med opplysninger om fester og høytider i kirkeåret,
slik at dere, kjære troende, kan ha en
stadig påminnelse om Kirkens liv i deres hjem og, når dere kjøper kalenderen
støttes oppussingen av prestegården.
Alois Brodersen – sogneprest
Kalenderen er en ypperlig julegave til
familie og venner i Norge og i utlandet!
Den skal selges på menighetskontoret,
under kirkekaffe, etter konserter og andre
arrangementer.

Allesjelersdag
Allesjelersdag ble markert med bønn og prosesjon på flere kirkegårder og på sjøen av mange av
gruppene i menigheten.

Bønnen for de avdøde
Kjære troende og
medlemmer i
St. Paul
menighet.

ner det i trosbekjennelsen, er vi med i dette store
bønnefellesskapet og livsfellesskapet som er De
helliges samfunn, og som består av Den stridende
Kirke, dvs. oss troende her på jorden, som strider
troens gode strid, og Den lidende Kirke, som er
sjelene i Skjærsilden og Den triumferende Kirke,
som er de hellige i himmelen, som har nådd frem
til målet og nå jubler for Guds åsyn. Alle er vi med
i De helliges samfunn og alle ber vi for hverandre
og hjelper på den måten hverandre. Det er ingen
uovervinnelig avgrunn mellom oss her på jorden
og dem i himmelen eller skjærsilden. Vi ber for
hverandre og slik hjelper vi hverandre. Slik består
kjærlighetens bånd ut over døden.

Mot slutten av
kirkeåret retter
Kirken blikket mot
de siste ting, mot
dommen og denne
verdens ende. Det
er ikke noe som vi
kristne skal være
redde for, nei, tvert imot skal vi se frem imot det
med glede og forventning. For vi tror jo ikke at
det skal gå oss ille i dommen; vi har, så håper jeg,
prøvd å leve et godt kristent liv, og så kan vi se
dommen i møte med frimodighet, for Gud er ikke
ute etter å fordømme oss; hans ønske er å frelse
oss. Derfor sendte han sin Sønn, som ble menneske i den første julenatt, som døde og oppsto
for oss, for å gi oss del i det evige liv.

Bønnen for de avdøde har vært praktisert
av Kirken fra de første tider. Ja, vi vet at endog
jødene bar frem offer for sine avdøde. Slik bærer
også Kirken frem Messeofferet for både levende
og døde. Det er viktig at vi ikke glemmer å be for
våre avdøde, - at vi ikke glemmer å be om at det
blir feiret messe for våre avdøde kjære og for oss
selv når vi en gang skal forlate denne verden.
Kirken glemmer ikke sine døde medlemmer og
vi bør heller ikke glemme dem, slik som vi håper
at heller ikke vi skal bli glemt når vi dør. For
alle skal vi engang dø; det er det eneste sikre i
denne verden. Men vi er blitt så flinke til å fortrenge alt som har med døden å gjøre. Sykdom
og død gjemmes bort bak sykehusenes og sykehjemmenes vegger, og slik blir det mindre reelt
for oss. Men døden kommer allikevel til hver og
en av oss, og da er det godt å være forberedt, personlig i sitt eget liv, og ved at vi har hjulpet andre
med vår forbønn, og slik skaffet oss venner i det
hinsidige, som ber for oss i sin tur.

Det evige liv har vi fått del i ved vår dåp, - har
vi bekreftet i vår konfirmasjon, - og bekrefter vi
hver søndag når vi deltar i messen. Og skulle vi
vise oss mangelfulle på et eller flere områder, så
rekker Kirken oss nådemidlene - sakramentene
– hvor vi kan finne veien til omvendelse, til en ny
begynnelse i Gud, - hvor vi igjen kan bli tatt inn i
Nådens stand.
Vi har akkurat feiret Allehelgens- og Allesjelers fester, hvor vi med Kirken ser hen til alle de
troende som er gått oss forut, som har levd eller
strevd for å leve et kristent liv, - som har stridt
troens gode strid her på jorden – og som nå har
nådd frem til målet hos Gud, eller som ennå
trenger til å renses eller modnes, før de kan tre
frem for Guds åsyn. De skal være forbilder for oss,
vise oss at det faktisk går an for oss helt alminnelige mennesker å nå frem både til hellighet her
i dette livet og til saligheten i det evige. Og som
delaktige i De helliges samfunn, som vi bekjen-

Forsidebilde:Menigheten hadde besøk av relikviene til Sta Therese av Lisieux og foreldrene hennes i
oktober. Mer om dette på s 4-5.

La oss ikke glemme
bønnen for våre avdøde.

Deres sogneprest
Dom Alois
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Relikviebesøk i St. Paul

Allerede samme kvelden tikker meldinger inn.
«Det var fantastisk fint og nydelig i kveld….
Kommer aldri til å glemme denne relikvievalfarten.» Det er fred, glede og en uforklarlig følelse å
ha vært med på noe stort vi sitter igjen med etter
denne tirsdagskvelden i St Paul kirke.
Himmelens sluser hadde åpnet seg på Vestlandet og vann gav motstand på mange måter
da relikviene av Thérèse og hennes helligkårede
foreldre Zélie og Louis Martin skulle fraktes fra
Stavanger til Bergen. En halv time forsinket ble de
mottatt av en fullsatt kirke, og åtte av menighetens tidligere og nåværende prester. P. Symeon
kunne i sin preken ved velkomsten fortelle at de
måtte overvinne store hindre i form av vann både
over og under bilen – og at forsinkelsen skyldtes
stengt veibane på Kaland på grunn av oversvømmelse. Men akkurat idet relikviene ble båret inn
i kirken var det nesten opphold så prosesjonen
med ni prester og 17 ministranter og følge kom så
godt som tørre til messe – helt i Thérèses ånd.
En samlet menighet ba rosenkransen med
lesninger fra Pilegrimsboken i påvente av de forsinkede relikviene. Og ved siste «ære være» ble
bilene observert i bakken. Selv om programmet
var tettpakket, ble det også tid til å ære relikviene
etter både velkomstseremonien og Vesper.
Bilder øverst: Til venstre: Bærerne venter
Til høyre: Prosesjon med relikviene

Hele menigheten tok del i høytidelig vesper som
for anledningen ble ledet av p Tao, med sognepresten som forsanger.
Høytidelig var også høymessen, avsluttet med
velsignelse av roser. Da orgel og kor framførte
sine siste strofer, ble benkene raskt fylt med
polske troende. – Og var det full kirke med 250
troende til messen kl. 19.00, var den overfylt til
messen på polsk kl. 20.30. Anslagsvis 400 polske
troende hadde funnet veien til St Paul til messe og
bønn som varte til kl. 23.00 på kvelden.
Onsdag formiddag var det en jevn strøm av
troende som kom og gikk i kirken. En drosjesjåfør
tilbrakte lunsjen i bønn, mor og datter knelte ved
relikviene, en liten gutt ble instruert av sin bestefar. Alle generasjoner og nasjonaliteter var å se.
Senere på dagen var det messer på engelsk og
vietnamesisk og bønnesamlinger både på tamil
og vietnamesisk, før kvelden ble avsluttet med
musikk og tilbedelse ledet av mor Teresasøstrene
med ungdommer.
Tidlig torsdag morgen var det avskjedsandakt
i kirken før skrinene med relikviene ble båret ut i
bilen for så å sette kursen mot Hønefoss.

Øverst: Relikviene på plass foran i kirken. Midten: Mange ville ære relikviene.
Nede til v: Fra tilbedelsen onsdag kveld.

Om menigheten
Et nytt menighetsråd ble valgt for de neste to
år og i denne sammenheng kan det være aktuelt å
reflektere over hva menighetsrådet er, og hva som
kjennetegner vår menighet AD 2018.

de som går i høymesse og de som foretrekker
messe på engelsk eller på sitt morsmål; de som
er i kirken hver dag eller hver søndag, og de som
kommer bare en gang i blant. St. Paul menighet
har over 19.500 registrerte medlemmer fra 124
land, spredt over to fylker. Dette er en rikdom,
dette er et tegn at vi er en virkelig katolsk menighet. Ut fra statistikken – se kakediagram
nedenfor - er det klart at vi er en sammensatt
gruppe med mange språk og mange katolske
tradisjoner. En del av oss tilhører de store og
veletablerte grupper i menigheten som har sine
representanter i menighetsrådet, mens det finnes
flere fra mange land som ikke tilhører noen
formell gruppe. De kommer kanskje til høymesse
på norsk eller kveldsmesse på engelsk; men deres behov og ønsker om å føle seg hjemme i vår
menighet er stort sett ukjent. Hvis vi skal være
sammen, hvis vår menighet skal virkelig være
felles for alle, så trenger vi alle deres aktive deltakelse. Både når vi trenger «alle mann på dekk»
til felles bønn, felles fest eller dugnad, men også
når «skoen trykker» og dere har et forslag som
menighetsrådet bør se på.

I følge kirkeretten og statuttene fra Oslo Katolske Bispedømmet «skal de troende hjelpe med
å fremme det pastorale arbeid» i menigheten.
Menighetsrådet er et rådgivende organ hvis
medlemmer skal bistå sognepresten i oppgaver
først og fremst knyttet til pastoralarbeid. Selv
om administrasjon, planlegging av budsjetter og
renovasjon av kirkebygninger er nødvendig, er
det viktig å huske at menighetsrådets fremste mål
også er å bidra til evangelisering, bidra til å styrke
troen, bidra til å gjøre oss, sognebarn, til Kristi
etterfølgere. Menighetsrådet skal ikke være bare
en dugnadsgjeng, eller en gruppe av velmenende
debattanter. Menighetsrådets hovedmål må være
å samle hele menigheten på veien til hellighet.
Til det trenger vi å bli kjent med hverandre, å bli
venner. «Ubi caritas et amor, Deus ibi est».
Menighetsrådet har ingen juridisk eller økonomisk ansvar for menigheten. Det er sogneprestens
privilegium og byrde. Menighetsrådet kan likevel
foreslå tiltak som kan hjelpe menigheten til å
fungere bedre. Og i denne sammenheng kommer
allikevel en del ansvar – forslagene kan ikke bare være ønsketenkning. De må være realistiske, mulige å iverksette med
tanken på hele menighetens
behov og økonomiske og menneskelige ressurser. Kan vi gjøre
det vi ønsker på dugnad, eller
må de koste penger? Er det til
alles beste eller bare til noens,
mens andre blir misfornøyde?

Ewa Bivand
menighetsrådsleder

Det nye menighetsrådet som ble valgt i juni
møttes for første gang i september og da ble
rådet konstituert.

Konsultative representanter til menighetsrådet
for perioden 2018 – 2020:
For Sogn og Fjordane:
Marcin Fójcik, Traute Dvergsdal
og Małgorzata Tveit

Ewa Bivand – leder og representant til PRO
Nguyễn Hải Việt Thư – nestleder
Anne Samuelsen
Dorota Kliczewska
Krzysztof Śledzki
Ryszard Marek Ukraiński
Stig Samnøy
Johanne Lein
Miriam Araya
Saúl Garcés Borques

For Voss:
Marisa Taylor og Ewelina Wieczerzak

Menighetens nettside: bergen.katolsk.no
For å få oppdaterte
nyheter, gå inn på menighetens nettside. Adressen er:
bergen.katolsk.no
Her finnes mye informasjon
om alt som skjer i menigheten, både messer og andre
aktiviteter.
Bilder og referater fra ting
som har skjedd er det også
her.

Menigheten vår er en «community of communities» - et
fellesskap som består av mange
felleskap: bønnegrupper, ungdomsgrupper, kor, kateketer,
St. Paul Menighetsblad

Det nye menighetsrådet
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JuleMESSER I Hordaland
Mandag, 24/12, Julaften:
15.00 Familiemesse
18.00 Messe på Marias Minde		
19.00 Vietnamesisk messe
21.00 Polsk messe
23.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke

18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe		
Søndag, 6/1 Epifani/Hellig tre kongers dag
9.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Vietnamesisk messe
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe

Tirsdag, 25/12 1. Juledag
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
12.00 Marias Minde Polsk Messe
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
16.30 Vietnamesisk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe

VOSS, St. Olavs Senter
Søndag, 23/12 2018 4. søndag i advent
11.00 Norsk høymesse
Mandag, 24/12 2018 Julaften
11.00 Engelsk messe
Tirsdag, 25/12 2018 1. Juledag
11.00 Norsk Høymesse
Onssdag, 26/12 2018 St. Stefanus		
11.00 Polsk/norsk messe
Søndag, 30/12 2018 Hl. Familie
11.00 Norsk Høymesse
Tirsdag, 1/1.2019 1. Nyttårsdag		
11.00 Norsk messe
Søndag, 6/1 2019 Epifani
11.00 Polsk/norsk messe

Onsdag, 26/12 2. Juledag, St. Stefanus
9.00 Polsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Norsk messe
12.00 Litauisk messe
14.00 Vietnamesisk messe
17.00 Tamilsk messe
18.00 Filippinsk messe
Søndag, 30/12 2018 Hl. Familie
9.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Vietnamesisk messe
15.00 Polsk messe
16.15 Tamilsk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe

NORDHEIMSUND,
Tirsdag 26.12 kl. 15.00 messe på polsk (i
kirken)

Det er helt naturlig for oss å vente på merkedagene i livene til våre kjære. Om vi nå skulle komme til å glemme en av disse, forsøker vi å rette på
forsømmelsen ved det vi gjerne kaller ”en forsinket gratulasjon” – en forsinket bursdagsgratulasjon, en forsinket jubileumsgratulasjon, eller
en forsinket julehilsen. Selv om en slik forsinket
hilsen er rørende, føles det likevel noe pinlig. Det
betyr at vi har glemt én av våre kjære på akkurat
den dagen han eller hun skulle feires.

skjedde én gang for alle og ikke skal gjentas. Dette
dreier seg om hans annet komme ved tidens ende.
Jesus skal komme igjen, denne gang ikke i en
krybbe, men i herlighet – i skyene og med stor
makt. Dette er viktig del av troen vår; ”…han skal
derfra komme igjen for å dømme de levende og de
døde” (jfr. Den apostoliske trosbekjennelse).
Når vil dette komme finne sted? Hvordan vil det
skje? På disse spørsmålene har vi ikke et lett og
ferdig svar. Vi kan ikke påvirke Herrens tidsskjema. Vi kan bare gjøre noe positivt. Vi kan vente
på hans komme, ikke passivt, men med lidenskap, kreativt og aktivt. Adventstiden, ventetiden
før julefeiringen, er en øvelse i å vente. Det er en
hjertets venting.

Snart innleder vi markeringen av adventstiden
(fra det latinske ordet ´adventus´, som egentlig betyr ”et komme” eller ”ankomst”). Herren
ønsker å minne oss om at han ikke foretrekker
en ”forsinket” tilnærming til livet, men heller en
tilnærming til livet som er noe ”i forkant”. Ja, vi
merker av dagen i forkant, så vi ikke skal glemme.
Det gjør vi også for å vise hvor oppstemte vi er og
hvor mye vi gleder oss til det som skal skje. Erfaringen vår viser at folk vanligvis er takknemlige for
at vi venter sammen med dem i deres forventning
om dagen som skal feires.

For mange av oss er dette med å vente slett ikke
noen enkel oppgave. Vi har ikke trening i å vente.
Vi er heller trenet til å tilfredsstille våre behov
og ønsker der og da. Om vi blir bedt om å vente,
blir dette en enorm prøvelse, som en fange som
venter på det ukjente tidspunktet for når han
skal løslates. Hvordan skal vi da gjøre ventetiden
minneverdig og meningsfull?

I løpet av adventstiden kaller Herren oss til å
være i forkant i vår forberedelse av at han kommer. Og hans komme er absolutt ikke hans
komme i historien for over 2000 år siden, som

I følge kardinal Newman skal vi ikke bare vente,
men også våke. Ikke bare tro, men våke. Ikke bare
elske, men våke. Å våke er et bemerkelsesverdig
ord; å våke for Herrens komme. Å vente og å våke
betyr å være så full av frydefull forventning at vi
forbereder oss skikkelig til at den som vi er glad i
kommer.

AUSTRHEIM, Kyrkjelydshuset
Søndag 23.12 kl. 12.00 messe på engelsk/filippinsk

Mandag, 31/12. 2018 Nyttårsaften
19.00 Tamilsk takkemesse m/tilbedelse

ALVERSUND, Alversund kirke
Søndag 16.12 kl. 11.00 messe på polsk

Tirsd, 1/1 1. Nyttårsd./Maria,Guds mor
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
16.30 Vietnamesisk messe

St Sunniva kapell, Florida 15-23 desember
kl. 18.00 - Simbang Gabi
- ni dagers messenovene på engelsk/filippinsk
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Å VENTE MED FRYDEFULL
FORVENTnING

Vi har advent for ikke å glemme Herrens
dag. Idet vi venter på hans
komme, la oss også våke, være
årvåkne, levende og aktive så
vi virkelig kan fryde oss når
han nærmer seg. La oss i forkant forberede oss for Jesus.

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står
noe annet.
8
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fasteretrett i St. Paul menighet
15.-17. mars 2019
Ved Hans Eminense kardinal
Anders Arborelius OCD
biskop av Stockholm
Tema: Å leve i Guds nærvær.

Konserter i desember 2018
Lørdag 1. desember kl. 15.00
Cellosuiter av J.S.Bach
Sebastian Dörfler spiller alle suitene i rekkefølge
En sjelden og enestående anledning å høre
Bachs suiter i St. Paul kirke
Kom. Opplev. Bli beveget!
Lørdag 8. desember kl. 15.00
G.F.Händel Messias Sing along
StPaulKoret inviterer alle som har lyst å synge
med i del 1 av oratoriet Messias
Solister, kor og Sigurd M Øgaard ved orgelet.
Dirigent Amund Dahlen
Øvelse kl 13:00 ta med egen note
avgift kr. 100 - betales ved oppmøte
bill à kr. 100 - for de som vil være publikum

Kardinal Anders Arborelius ble presteviet
i 1979 og har vært biskop av Stockholm siden
1998. Før dette var han munk i Karmelittklosteret i Norraby i Sverige, hvor han trådte inn
i 1971. Den 28. juni 2017 ble han kreert kardinal
av pave Frans.
Kardinal Arborelius har i hele sin tid som biskop
også vært en høyt skattet retrettholder over hele
Skandinavia og er forfatter av en rekke bøker om
Karmelittordenen – dens helgener og
åndelighet.

Foto: Knut Strand, BT

Lørdag 15. desember kl. 16.00
Menighetens julekonsert
Barnekorene, solister Orgelklubben Ferdinand,
StPaulKoret m.fl
Kom. Opplev. Bli beveget!

Alle er hjertelig velkommen!

Foto:L'Osservatore Romano

Amund Dahlen

Olavsgildet er stiftet
Etter kveldsmessen 16. oktober var det samling for alle interesserte på personalrommet.
Anne-Britt Høibye leste opp statuttene for Olavsgildet som var blitt stiftet tidligere samme dag.
Etter applaus fra forsamlingen ble det feiret med
god mat og drikke og livlig prat rundt bordene
lenge utover kvelden. Rundt 24 personer meldte
seg som medlemmer i Olavsgildet allerede samme
kveld.
Les mer om styret, aktiviteter, plattform og statutter for Olavsgildet på menighetens hjemmeside. Se menyen oppe på siden.

Hyggelig feiring på dagen da Olavs-gildet ble
stiftet

St. Paul Menighetsblad
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Caritas Bergen

Slik er Caritas med på å sikre at au pairene får et
godt nettverk og en trygg tilværelse under oppholdet sitt i Bergen.
Fra i fjor startet Caritas samarbeid med Introduksjonssenteret i Bergen kommune. Her
hjelper vi til med integrering og karriereveiledning, og min kollega Veronika har gjort en
stor innsats med å gi byens nye landsmenn et
meningsfullt liv. Opprinnelig er hun fra Slovakia
og snakker flere språk, bl.a. flytende polsk som
kommer oss til nytte i møte med våre mange polske brukere. I løpet av to år har hun drevet flere
karrierekurs for både EØS-borgere og flyktninger,
og har hjulpet majoriteten av sine kursdeltakere
ut i det norske arbeidslivet.

Caritas, den katolske menighets hjelpeorganisasjon, i Bergen holder til i Sigurds gate 8 i stallen til gamle Hansa bryggeri. I dag er lokalene for
lengst omforvandlet til flere hyggelige kontorer
hvor Caritas i dag rommer samtlige av disse. Jeg
jobber i dag i denne organisasjonen, og kommer
her med en oppdatering på hva vi holder på med.

gioner og livssyn. Hos Caritas har vi et stort hjerte
for alle mennesker, og vi strekker oss langt for å
hjelpe alle mot et bedre liv.
Hva slags hjelp brukerne trenger varier fra
person til person. Noen trenger én å snakke med
eller bare møte andre likesinnede og utvide sin
sosiale omkrets. Noen har utfordringer knyttet til
offentlige etater og regler tilhørende disse, mens
andre igjen har forlatt nære og kjære i hjemlandet
sitt for å søke en bedre tilværelse i Norge. I Caritas vet vi at veien til et lykkelig liv ofte starter med
jobb og inntekt. Derfor er målet om arbeid en rød
tråd gjennom alle våre prosjekt og aktiviteter.

Caritas så sitt lys i Bergen i 2009 og ledes i dag
av Gunnar Solheimsnes. Siden oppstart har vi
hjulpet rundt 800 i jobb og har vel 1000 individuelle veiledninger årlig, og organisasjonen har hatt
en gradvis økning av både brukere og aktiviteter.
Flere og flere, fra private til offentlige organisasjoner, har stiftet bekjentskap og samarbeid med
oss som igjen gir oss en variert og spennende
arbeidshverdag. Brukerne våre er folk som opplever livsutfordringer og som derfor søker hjelp
og støtte på veien mot et bedre liv. Flere er fra
Norge, men vi har folk fra alle verdensdeler. Vi
hjelper flyktninger fra Midtøsten og Afrika og immigranter fra Europa, Asia og Amerika. Brukerne
våre har forskjellige utgangspunkt og mål i livet
og hører til ulike aldersgrupper, kulturer, reliSt. Paul Menighetsblad

viktig nøkkel til det norske arbeidslivet er derfor
å kunne beherske norsk språk. Caritas har derfor
siden oppstarten i 2009 levert solide norskkurs
slik at brukerne bedre kan lykkes med å finne
jobb. Stian tilbyr i dag norskkurs på nybegynner- og mellomnivå, i tillegg til to språkkaféer i
uka. Denne høsten har vi også startet engelskkurs
siden dette også er et krav fra flere arbeidsgivere.

I høst ledet Caritas et pilotprosjekt sammen
med Bergen kommune hvor Veronika forberedte
25 flyktninger mot arrangementet ”Give a Job”.
Dette er en stor arbeidsmesse for flyktninger som
avholdes årlig rundt om i Norge, og i høst var
det Bergen som stod for tur. Caritas hjalp deltakerne våre før og etter arrangementet, noe som
resulterte i relevant jobb og arbeidspraksis til over
halvparten av deltakerne.

I tillegg til egne norskkurs, har vi også et
samarbeid med Bergen kommune om ”Norskverksted” hvor vi mandag-torsdag tilbyr leksehjelp og samtaletrening til flyktninger og immigranter i kommunens egne prosjekt. Jeg og
våre frivillige opplever det som svært hyggelig og
interessant å bli kjent med alle deltakerne, og vi
lærer mye av deres kultur og bakgrunn. Vi ønsker
gjerne flere frivillige til dette prosjektet, så ikke
nøl med å ta kontakt med oss dersom du tenker
dette kunne vært interessant for deg!

Mange av brukerne våre har både utdanning
og arbeidserfaring fra sitt hjemland, men opplever det likevel vanskelig å finne jobb i Norge. En

Stian Nessestrand, Caritas Bergen

Med støtte fra UDI, driver Caritas et au pairsenter for alle au pairer i Norge. Erwin, som selv
er filippinsk, driver au pair-senteret for Bergen
og hele vestlandet. Han gir informasjon og rådgivning til den enkelte au pair og vedkommendes
vertsfamilie, i tillegg til en rekke sosiale samlinger
i Krypten i St. Paul kirke. I tillegg til dette arrangerer han flere spennende søndagsaktiviteter som
f.eks. guidet tur på Gamlehaugen og isskøyting.
12

Motstående side: Erwin (nederst t.v) på au pairsamling i Krypten
Oppe til høyre: Prøving av rømmegrøt på norskkurs i Krypten
Under til venstre: De ansatte i Caritas Bergen:
Fra venstre: Erwin, Stian , Veronika og daglig
leder Gunnar .
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Oppussing av kirkefasade og
prestegård
Som mange helt sikkert har lagt merke til har
kirkefasade og prestegård i Nygårdsgaten denne
høsten vært gjenstand for omfattende oppussing.
Arbeidet har vært planlagt i flere år og fikk endelig sin start nå i juni. Vanninntrenging har over
tid fått gjort betydelig skade i form av fukt og råte,
men dette er i skrivende stund i ferd med å bli utbedret. Blant annet er det kommet ny takpapp og
takstein på taket, det er lagt nye beslag, vinduer
er blitt skiftet og fasaden er sandblåst, pusset og
malt med maling som tåler ekte bergensvær.

dinere aktiviteter knyttet til innsamlinger. Innsamlingskomiteen består av Thu Nguyen, Dorota
Kliczewska og Stig F. Samnøy. Noen tiltak som
ekstrakollekt i kirken og salg av kalender for 2019
er allerede opprettet, men det planlegges flere
aktiviteter utover våren 2019 som komiteen vil
koordinere. Vi ber alle om å støtte opp om disse
aktivitetene. Til slutt vil vi i komiteen oppfordre
dere til å støtte kirken gjennom å benytte Vipps,
betalingsterminalen i kirkerommet, bli fast giver,
eller å gi sin støtte gjennom giroen i dette menighetsbladet. Ta også kontakt med oss i innsamlingskomiteen dersom du sitter på ideer og tanker
om aktiviteter i forbindelse med innsamling. Vi
hjelper gjerne til!

I tillegg har det vært nødvendig å utbedre taket i Birgittahjemmet med blant annet nye kobberbeslag på grunn av vanninntrengning, samt
presteboligen i Nylandsveien 26 (nedenfor Marias
Minde) er nå endelig blitt pusset opp.

Med vennlig hilsen
Innsamlingskomiteen.

Alt dette arbeidet har vært helt nødvendig for å
vedlikeholde bygningsmassen og for at våre prester, søstre og andre skal kunne bo og oppholde
seg under skikkelige forhold.

P. Wilhelmus Hertman O.F.M. RIP
Vår kjære Pater Hertman døde 5. oktober – bare
5 dager før sin 100-årsdag.
Vi (undertegnede, August og Jan Wilhelm) var
invitert av franciskanernes gardian Henrik
Roelvink ofm til å feire den store dagen med ham
og brødrene. At det ble begravelse i stedenfor
100-årsfest ble ikke mindre meningsfylt for oss.
Vi ankom dagen før begravelsen og av hensyn
til oss hadde de ventet med svøpingen slik at vi
kunne være med. Vi kunne da ta avskjed med
pateren vår som lå der i åpen kiste i sin kutte og
med sin rosenkrans.
Dagen etter, 100 år etter sin fødsel, ble han begravet. Requiemmesse ble feiret i den hl. Josefs
kirke i Alverna. Derfra gikk vi til franciskanernes
kirkegård hvor han ble stedt til hvile.
Et stort følge av medbrødre, venner, naboer og
to nieser av pater Hertman samt oss tre fra Norge
var med. Det var en fin og verdig opplevelse i
nydelig høstvær med de vakreste farger. Vi følte
at vi ikke kunne tatt et bedre farvel med vår kjære
venn.
Vi lyser fred over hans minne.

Men arbeidet har kostet, og deler av kostnadene (ca. 6 millioner kroner) er finansiert gjennom
lån. Kirken er vårt felles ansvar og derfor ber sognepresten nå menigheten om økonomisk hjelp.

Bilde av p. Hertman tatt på hans 98-årsdag

Eli Werner

I forbindelse med dette ble det av menighetsrådet i høst opprettet en komite som skal koor-

Rekviemmesse på
Marias Minde
Samme kveld som p. Hertman ble begravet
i Nederland var det rekviemmesse for ham på
Marias Minde med biskop Eidsvig som hovedcelebrant. Flere av menighetens nåværende og
tidligere prester var også tilstede.
I biskopens minneord fortalte han mye om p.
Hertmans tjeneste hos oss her i Bergen. (Les mer
på menighetens hjemmeside)

St. Paul Menighetsblad

14

15

St. Paul Menighetsblad

«Jeg ber om at alle må være
ett»
Anne Samuelsen ocds

Det hersker selvsagt ingen tvil om hvordan
brødre og søstre i troen må forholde seg til
hverandre. «Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også
de være i oss, for at verden skal tro at du har
sendt meg» (Joh. 17,21). Vi vet at vi må «gjøre det
vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet» (Rom 14,19) og at: «Blir dere sinte, så synd
ikke ... Si bare det som er godt ... Gjør ikke Guds
Hellige Ånd sorg … Slutt med all slags hardhet,
hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse,
så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i
Kristus» (Ef 4,26 ff). Slik kunne vi fortsette å sitere Den Hellige Skrift side opp og side ned.

ved en annen anledning? Er vi villige til å se og
anerkjenne våre egne skamfulle svakheter, slike
som sjalusi og misunnelse, egoisme og hovmod,
skrifte dem og bringe dem inn i Guds fred og lys?

Og så opplever vi tidvis konflikt i stedet for samarbeid både i familiene, på jobben, i menigheter
og i Kirken. Tilskuere til dette rystes, fordi, også
dem utenfor Kirken, forventer Kristi avtrykk i
våre liv og relasjoner. Konflikt og konfrontasjoner
er aldri i seg selv et gode, selv om det noen ganger
blir resultatet av nødvendig grensesetting og meningsutveksling. Sårethet og sinne fører så alt for
ofte til ord og situasjoner som sent kan glemmes
av dem som får dem slengt mot seg, selv etter
at man har bedt hverandre om unnskyldning og
gjort opp.

Alle konfrontasjoner bærer også med seg en
mulighet for vekst fordi våre emosjoner forteller
oss noe om vårt indre. Om vi er innstilt på å ta
ansvar for vår egen menneskelige og åndelige
vekst, og ikke kjøre oss fast i det håpløse sporet
– å skylde på den andre - kan vi komme til å bli
meget overrasket over hva som kan skjule seg bak
en heftig, men dog bagatellmessig uenighet. Alle
mennesker bygger forsvarsverk rundt sine sår og
svakheter. Når noen angriper disse, føler vi oss
truet og kan reagere irrasjonelt. Er vi villige til å la
dette angrepet bli til en mulighet for overgivelse
og tillit – å anerkjenne at det også i meg er noe
som trenger å leges? Er vi villige til å erkjenne at
vi kom for nært den andre og, i stedet for baktalelse og sverting, anerkjenne sårbarheten og be
om overbærenhet så vi på denne måten kan bære
den andres byrder? Er vi villige til, med kunnskap
om den andres sårbarhet å ta litt mer hensyn

Fordi konflikter mellom kristne bærer i seg
vissheten om at den i slik alvorlig grad sårer vår
Gud, vil vi også være snare til å bringe vår vilje
til forsoning inn i bønn og overgivelse. Gud som
kunne bruke drap og tortur som redskap for frelse
og lys til verden kan også omgjøre konflikt til mulighet for vekst. Gjennom all forsoning kan Guds
lys skinne, fordi partene som regel ikke ville klart
dette ut ifra rent menneskelig kapasitet.

St. Paul Menighetsblad
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Som vi alle vet om ubehag og konflikt, er det
lurere å være stille enn å fortelle historien til den
første og beste som kommer i vår vei. – Er det
smartere å vente til de verste følelsene har lagt
seg, før man bringer det videre, selv til en betrodd
person. Mange vil trenge et lyttende øre i kampens hete. Men det øret må tilhøre en person med
integritet. Mange vil ha behov for å fortelle sin
historie, lufte og sortere – opp til flere ganger –
før det er mulig å gi slipp. Sørg for at det ikke blir
til en person og ikke en som liker å formidle sladder. Sørg for at det er en som ikke heller bensin
til bålet – at du betror deg til en som kan lytte og
etter hvert hjelpe til med å løfte blikket mot himmelen. En heftig meningsutveksling, en konfrontasjon, vanskelige følelser er ikke nødvendigvis
en katastrofe. Det er hva vi velger å gjøre med det
som forteller oss om vi er på hellighetens trygge
vei, eller på avgrunnens rand.

Om vi skal gå Den hellige Thérèses «lille
vei», må vi vite at dens utgangspunkt og
mål er Den barmhjertige kjærligheten. Den
som «nærer seg av ofre» … «jo mer en sjel
gir avkall på den naturlige tilfredsstillelse,
desto sterkere og mer uegennyttig blir dens
ømhet i forhold til andre» (En sjels historie,
s. 250). Thérèse innså at hennes kjærlighet
til søstrene var ufullkommen slik som vår
kjærlighet til hverandre er det. I stedet for
resignasjon, valgte hun en heroisk kamp mot
sin selviskhet, og radikal åpenhet for Guds
nåde. Fordi «kjærlighet ikke kan holdes innelukket i hjertets dyp», men må lyse som
en fakkel i mørket, den må gi lys og varme
til andre. Kjærligheten består i enkle, men
krevende ting, slik som «å bære over med
andres feil og ikke på noen måte la seg forbause over deres svakheter, å la seg berike av
den minste lille dydsakt man ser dem gjøre»
(En sjels historie, s. 234).

Om vi ikke skulle klare å se vår egen svakhet og
fremdeles tenker at det er den andre sin skyld, så
kan i alle fall disse Pauli ord gi oss hjelp til å handle riktig: «Vi som er sterke, må bære svakhetene
hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss
selv. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og
gjøre det som er til beste for ham, og som tjener
til å bygge opp … Vi skal ha håp gjennom det
tålmod og den trøst som skriftene gir. Måtte Gud
selv, som er kilden til tålmod og trøst, hjelpe dere
til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan
dere enig og samstemmig prise Gud, vår Herre
Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre, slik
Kristus har tatt imot oss, til Guds ære».
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livets gang
Døpte:
Ivan Kosinski
Klaudijus Bancevicius
Theo Marcus De Sousa Fauskanger
Fredrik Grung-Berle
Nadia Færø
Adela Maxime Bernas Erazo
Piero Junior Issa
Giovanna Martins Carlsen
Johan Nguyen
Joel Gjellestad
Jokubas Grebliunas
Olivia Haugen Strand
Ariam Welday
Dawit Neamein Gilai
Liam Semir Debresen
Tobiasz Cichoracki
Berno Pathmaraj
Andreuz Oscar Tanjay Sighaug
Isak Emilian Both
Einoras Kulvicius
Marianne Janella Operiano Masaganda
Sergo Stif Andebrhan
Leon Bogdan Fyllingen
Josefine Ellida Telle
Trude Mari Bantilan Fjære
Celina Leonora Hanøy Zachariassen
Domantas Veta
Axel Mikael Cabalitazan Moe
Elea Victoria Marchong Kjærland
Maria Isabell Bryn Thowsen
Dylan Andre Romero Luengo
Chi Quynh Dang
Elvira Reszler Vatnøy
Finlay Magnus Miller-Lillebø
Stefan Wrona
Michelle Frances Attwood
Marionne Isabelle Rosales Cornelio
Vivi Korsvold Sivertsen
Erick Raphael Aquino Agustin
Isabela Marija Levickaite
Sandra Jouni Haddad
Nico Melin
Gewura Maekele
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Helena Karolina Birkeland
Eloise Marie Blixhavn Heredia
Lukas Dåvøy Bajenting
Nael Amanuel Asgedom
Emilie Thuen Joys
Estella Burneikaite
Kaspar Nordeide- Maubach
Mathilda Nordeide- Maubach
Paul Christoph Casculan Blance
Benjamin Kurdel
Daniel Alfred Ortega Del Rosario
Jørgen Fagerhaug
Elias Solomon Haile
Fabricio Alejandro Bornia Garcia
Aliyah Sabrina Bautista Estrada
Oscar Cornelius Kvam-Sebastian
Alexandra Johanne Johnsen Diaz
Kristine Kot Olsen
Ariana Rognstad Borges
Aurora Maggistro Contenta
Mathhew Uy Vu Hoang Nguyen
Iris Hole Busiku
Sofia Eunice Casanding David
Karl Yuan Pagar Sia
Viktoria Buczek
Lilly Angela Loughlin
Daniel Luke Calica Nordvik

Konfirmert:
Luis Joaquin Acevedo
Edina Johanne Kvalbein Solberg
Gytis Jankunas

Tatt opp i kirken:
Ingrid Ovidia Moe Telle
Sunniva Samnøy
Oddmund Hegnes
Domantas Veta
Jorunn Magreta Harrington

18

Vigsel:
Ana Frances Vanegas-Castro og Pedro Melvær
Lelian Juanita Rimarachin Diaz og Gerrit Dam
Kim Anh Vu Thi og Huy Vu Viet Do
Sophia Manueldas Dhayalan og
Dhanushan Dhayalan
Madeleine Joys Andersen og Espen Hermansen
Kristine Gran og Luis Joaquin Cabrera Acevedo
Samrawit Okbazgi Gerezgier og
Pawlos Okbamichael
Nadezda Chrolenko og Marcus Johnsen Selheim
Melanie Binek og Bernd Müller
Tran Elin Vyvy og Nguyen Cong Nguyen
Edyta Krzyzanowska og Aksel Høiberg

Døde:
Giovanna Petitti
Klara Marøen
Janaina Costa Rubem
Sandra Reichel
Nina Cecilie Ødegård
Tor Sivertsen

Katolsk Forum
13. desember
Kan mennesket avskaffe seg selv? Et forsvar for menneskets verdighet. v/Peder Solberg

Vårens program er ikke endelig avklart,
men det blir Katolsk forum disse datoene:

For 75 år siden skrev den kristne forfatteren
C.S. Lewis en liten bok som kom ut med tittelen The Abolition of Man (Avskaffelsen av
mennesket). Her analyserer han kulturelle
utviklingstrekk i sin samtid og spør hva mennesket, med sin stadig voksende teknologiske
kompetanse, kan komme til å gjøre med seg
selv i en ikke alt for fjern fremtid. Kan vi, i
kampen mot våre egne begrensninger, rett og
slett avskaffe mennesket slik vi kjenner det?

19. februar v/ Torbjørn Olsen

75 år senere er Lewis’ tanker mer aktuelle
enn noensinne. I lys av populære bevegelser
som transhumanisme og posthumanisme spør
vi: Hva er egentlig menneskelig? Og hvordan
forsvarer vi mennesket i dag?

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

15. januar v/ Reidar Voith

19. mars foredragsholder ikke avklart
7. mai v/Ragnhild Helene Aadland Høen
Følg med på nettside og på plakater for mer
informasjon om disse samlingene.
Møtene er på personalrommet, St. Paul skole
Inngangspenger pr. foredrag kr. 30

Peder Solberg er førstelektor i teologi, religion og filosofi v/NLA Høgskolen. Han er
også med-redaktør for det katolske årsskriftet
Segl, og prosjektleder for St. Johannes katolske
bibel-skole i Bergen.
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ungdommer på tur

pellet og vi fikk være med på kirkekaffe etterpå.
Der fikk vi bli kjent med menighetens medlemmer
på Voss og feire bursdagen til søster Magrethe
Maria som fylte 80 år.
Vi hadde masse moro og har fått erfare at vi nå
er i ferd med å skape et samhold der studenter
som kommer fra andre land kan finne venner,
støtte og ro.
I dag består Fides av studenter fra ti forskjellige nasjonaliteter som treffes hver søndag etter
engelsk messe. ALLE er hjertelig velkommen.
Isabel María Velasco-Rodríguez

Filmer fra turene finnes på Youtube:
https://youtu.be/Obp2Vwtgk-c
https://youtu.be/Vee25ML-lpQ

Olsoktur

Den 29. juli var det høymesse med biskopen i
Nidarosdomen, noe som var en stor opplevelse
og veldig rørende for mange. Etter messen ble vi
invitert til middag i St. Olav menighet med biskopen, pilegrimene og menigheten.

I juli reiste en liten gruppe fra menigheten til
Trondheim for å delta på Olavfestdagene sammen med katolske pilegrimer og kristne fra hele
landet.
Vi laget for anledningen T-skjorter med påskriften: "A clean heart to see God", et motto inspirert
av Moder Teresas ord til ungdommene.
Lederne fra NUK på Olsokfestivalen deltok på
Pilegrimsturen, en krevende femdagers tur i fjellet der de fleste ble syke i løpet av veien på grunn
av matforgiftning eller solstikk. Flere måtte dra
til sykehus. Derfor ble noen aktiviteter kansellert,
men våre ungdommer dro nytte av situasjonen
og ble bedre kjent med hverandre og de var også
utrolig hjelpsomme.

Det var også tid til sosialt samvær og å være
turister i Trondheim. Vi hadde også «game night»
med NUK-lederne og lagde videoer med drone til
filmen om turen.

Fidestur til Voss

Ti studenter fra Fides reiste fra 12. til 14. oktober til St. Olavs senter på Voss for å bli mer kjent
med hverandre, oppdage den norske naturen,
finne tid til stillhet og be sammen.

Vi ba tidebønnene sammen med pilegrimene
og under p. Haavars ledelse. Det ble anledning
til å høre foredrag med forfatteren Ole Kristian
Håtveit om St. Olav basert på hans bok «Jakten
på Olav den Hellige». På Stiklestad fikk vi hjelpe
til med relikvieprosesjonen og ble velsignet med
relikviene etter messen av biskop Eidsvig. Vi avsluttet dagen med tilbedelse i St. Olavs domkirke
med p. Josef og p. Hallvard. Våre ungdommer
var sterkt engasjert i bønn og sang.
St. Paul Menighetsblad

Da vi ankom Voss fredag kveld laget vi middag
sammen, ba korsveien i kapellet og spilte spill.
På lørdagen begynte dagen med Laudes. Selv om
været var ganske dårlig, besøkte vi forskjellige
steder: Vangskyrkja og Bordalsgjelet, et imponerende naturfenomen midt i fjellet i nærheten av
Voss. Om kvelden var det taco og «Movie Night».
På søndag feiret p. Alan messe på engelsk i ka20

Motstående side: Tur til Trondheim
Øverst til v. I kapellet på Voss
Til venstre: Ut på tur, aldri sur!

ny tamilsk prest
Etter lang tids venting har St. Paul menighet nå
igjen fått tamilsk prest. Det er P. Paul Jeyanthan
Pachechek (P Jeyanthan).

menigheten. Han snakker, i tillegg til sitt morsmål
tamil, flytende engelsk og italiensk. Han er nå i
ferd med å lære seg norsk. Vi er takknemlige for
at P Jeyanthan nå er på plass i St. Paul menighet
og ønsker ham lykke til videre.
					

Han ble født 23. desember 1970 i Pesalai i Sri
Lanka og trådte inn hos Oblatfedrene i 1989. Han
underviste kommende lærere i katolsk kristendom på to forskjellige lærerhøyskoler i Vanuniya
og Jaffna etter sin prestevielse i 2000.
I desember 2014, kom han til Norge for å arbeide som sjelesørger for tamiler i Oslo Katolske
bispedømme. Han snakker varmt om sin tid i den
nyopprettede St Johannes menighet i Oslo, der
han fra september 2015, arbeidet som kapellan. –
En menighet som lå nært folks daglige liv og som
derfor hadde en aktiv hverdag med mennesker
som tok kontakt.
Som kapellan i St. Paul vil P. Jeyanthan ikke
bare være der for tamilene men for alle i
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Julemesser i Sogn og Fjordane
FØRDE, Førde bedehus
Mandag 24.12kl. 22.00 Julenattsmsse på norsk
Søndag 23.12 messe på norsk kl. 10.00, messe på
polsk kl. 12.00
Tirsdag 25.12, messe på norsk kl. 10.00, messe på
polsk kl. 12.00
Søndag 30.12 messe på norsk kl. 10.00, messe på
polsk kl. 12.00

FLORØ, Florø kyrkje
Søndag 9.12 kl. 15.00 messe på tamil
Søndag 16.12 kl. 15.00 messe på polsk

FØRDE, Prestegården
Onsdag 26.12 messe på norsk kl. 10.00 og på
polsk kl. 12.00
Torsdag 27.12 kl. 19.00 messe på norsk
Fredag 28.12 kl. 19.00 messe på norsk
Lørdag 29.12 kl. 19.00 messe på norsk
Søndag 30.12 kl. 12.00 messe på engelsk
Mandag 31.12 kl 19.00 messe på norsk
Tirsdag 01.01.19 messe på norsk kl. 10.00 og på
polsk kl. 12.00

LOEN, Loen kyrkje
Lørdag 22.12 kl. 16.00 messe på polsk
Lørdag 29.12 16.00 messe på polsk
Tirsdag 25.12 kl. 18.00 messe på polsk

NORDFJORDEID, Eid kyrkje
Lørdag 22.1 kl. 13.00 messe på polsk
Tirsdag 25.12 kl. 16.00 messe på polsk
Lørdag 29.12 kl. 13.00 messe på polsk

LEIKANGER, Bedehuset
Søndag 23.12 kl. 17.00 messe på norsk
ÅRDALSTANGEN, Årdal Kyrkje
Onsdag 26.12 kl. 15.00 messe på polsk

SOGNDAL, Fiskehytta
Lørdag 29.12 kl. 14.00 Julemesse på engelsk

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.
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.
St. Paul Menighetsblad

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.
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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

Pater Aage Hauken O. P.
Finnesveien 57, 5700 Voss
Mob.928 83 039
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
Katekesekoordinator og
ungdomsarbeider
Reidun Jofrid Kleppestrand,
reidun.jofrid.kleppestrand@
katolsk.no Tlf. 55 21 59 56
Mobil 408 85 489

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

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

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

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

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

Sakristan Vu Thi Lac
Tlf. 981 80 363

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

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

Kapellan Jeyanthan
Pachechek OMI
Jeyanthan.Pachchek@katolsk.
no Mobil 463 21 641

Fransiskus
Xaveriussøstrene,
Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60
Søstrene av det
Hellige Kors,
Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60
Missionaries of
Charity
Nygårdsgaten 3
Tlf. 55 21 59 70

Menighetsrådet

Alois Brodersen, formann
Ewa Bivand- leder
416 63 848
Nguyễn Hải Việt Thư - nestleder
Anne Samuelsen
Dorota Kliczewska
Krzysztof Śledzki
Ryszard Marek Ukraiński
Saul Garcés Borques
Stig Samnøy
Johanne Lein
Miriam Araya
Eugene Sebastian
Phan Hữu Long
Fra Førde
Marcin Fojcik
Traute Dvergsdal
Malgorzata Tveit
Fra Voss
Marisa Taylor
Ewelina Wieczerzak
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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
27. januar: Menighetsfest
6. mars: Askeonsdag
15.-17. mars: Fasteretrett
21. april: 1. Påskedag
4.-5. mai: Førstekommunion
18.-19. mai: Ferming i Johanneskirken
30. mai: Kristi Himmelfartsdag
9. juni: Pinse
16. juni: Corpus Christi

