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Forsidebilde: Årets fasteretrett ble ledet av kardinal Anders Arborelius OCD. Mer om retretten på s 6 og 7

OM Å Døpe sine bArn

«I vår Herres Jesu Kristi kors 
er all vår ros.

I ham er vår frelse, vårt liv 
og vår oppstandelse.

Ved ham er vi frelst og fridd ut.»

Lørdag 14. september 2019 inviterer menig-
hetsrådet til pilegrimsvandring til det Hellige kors 
kirke i Fana. 

Denne dagen feirer Kirken minnedag for Kor-
sets Opphøyelse - Exaltatio Sanctae Crucis. Dagen 
er blitt feiret siden 330-årene da den hellige Hel-
ena, keiser Konstantins mor, oppdaget Herrens 
kors i Jerusalem, hvorpå Gravkirken ble bygget 
på stedet. Korsets opphøyelsesfest er blitt en av de 
viktigste dagene i Kirkens liturgi. Dagen blir feiret 
særlig høytidelig i de kirkene der det finnes relik-
vier av det hellige kors. Dagen var også avmerket 
på den norske primstaven – høstkorsmesse. Da 
skulle kornet være samlet, alt høstarbeid ferdig-
gjort og setrene lukket for vinteren.

Det hellige kors kirke i Fana ble bygget i 
annen halvdel av 1100-tallet og stod ferdig i 
1220-årene. Pave Gregors IX vernebrev fra 1228 
forteller at kirken var både sognekirke og hospi-
talkirke på denne tiden. Senere ble den også et 
kongelig kapell. Krusifikset fra kirken kan man i 
dag se i Kirkesamlingene i Bergen Historiske mu-
seum. I middelalderen fantes det også et sølvkors 
i Fana som, i følge legenden, ble fisket opp av 
Fanafjorden av to brødre. Dette korset ble fort 
kjent som mirakuløst og valfarter til Fana kirke 
ble en tradisjon i middelalderen. Det er få kilder 
som kan bekrefte dette, men vi vet at etter refor-
ma-sjonen, i 1530- årene ble dette korset fjernet 
fra kirken da lensmannen Tor Roed plyndret 
kirken og tok med seg alt som kunne smeltes. 
Sølvkorset ble aldri funnet igjen - sannsynligvis 
sank korset i havet under seilasen til Bergen. 

Vi har også en indirekte kilde som forteller om 
omfanget av valfart og helbredelser i det Hellige 
kors kirke i Fana. Mot slutten av 1500-tallet 
brente den lutherske presten i Fana seks hestelass 
med krykker og staver som de helbredede hadde 
kastet fra seg i århundrene før reformasjonen. 
Etter reformasjonen ble pilegrimsvandringen til 
kirken i Fana etter hvert glemt. 

I år faller 14. september på en lørdag, og 
alle ønskes velkommen til å ta en tur til Fana 
kirke hvor vi skal feire messe kl 16.00.  Sogne-
presten i Fana ønsker oss velkommen. Det blir en 
anledning til å vandre sammen til fots fra St. Paul 
kirke (ca 17 km), eller fra Lagunen (5 km); eller 
bare kjøre bil til Fana kirke, hvor det er en del 
parkeringsplasser. Mer informasjon om 
påmelding og pilegrimskart 
kommer etter sommerferien.

Ewa bivand

pilegriMsvAnDring til Det 
Hellige kOrs kirke i FAnA

Kjære troende.

Ved begynnelsen av året er det tid for stati-
stikk. Vi må telle dåp og brylluper og andre 
aktiviteter som skal sendes via OKB til nuntius i 
Stockholm, og til slutt kommer våre tall inn i hele 
Kirkens statistikk og blir utgitt i Annuario Ponti-
ficio, pavens «årbok» som omfatter hele Kirkens 
virke statistisk.

Når jeg ser på dåpstallene, så gir de grunn til 
bekymring. For noen år siden ble 150 barn døpt i 
vår menighet mens vi i 2018 bare hadde 100 barn 
som ble døpt. Det er en ganske nedgang i dåpstall 
på 33%, noe som virker dramatisk og gir grunn til 
bekymring. 

Kan det skyldes at unge foreldre blir mindre 
tilbøyelige til å døpe sine barn? Påvirkningen fra 
samfunnet omkring oss er sterk, og man møter 
holdninger, som at man ikke vil påvirke barnet, 
men det skal selv bestemme om det vil døpes, 
når det blir gammelt nok til å bestemme selv. Det 
kan være ikke-katolske ektefeller, samboere eller 
venner, som kommer med slike meninger. Og det 
høres jo så fint ut – at barnet skal få bestemme 
selv. Men det foreldrene gjør, når de velger å ikke 
døpe barnet, er at de treffer en forhåndsbestem-
melse – imot den kristne tro – imot Den Katolske 
Kirke. For da får ikke barnet noen kristen opp-
dragelse; det blir ikke sendt til førstekommu-
nionsundervisning; det får ikke konfirmasjons-
undervisning. Så når de skal «ta bestemmelsen 
selv» så har de ingen kunnskap om den katolske 
tro – og så kan man jo tenke seg hva de vil velge 
å gjøre. Så jeg vil oppfordre alle katolske foreldre 
til å døpe sine barn. Vi ønsker alle det beste for 
våre barn, og hva kan vel være bedre for et barn, 
enn å vokse opp som et Guds barn under Guds 
velsignelse og vern.

Ofte har det vært bestemødrene som har tatt 
initiativet til at deres barnebarn ble døpt. De 

husker hvordan det var da de selv hadde små 
barn og fikk dem døpt. Kanskje var det også den 
gang bestemor som tok initiativet. I mange katol-
ske land har man i de siste tiårene sett en tendens 
til at bestemødrene ikke lenger bekymrer seg om 
troen eller at deres barnebarn blir døpt. Det er en 
viktig oppgave for den eldre generasjon å gi troen 
videre til barn og barnebarn. Så oppfordrer jeg 
alle katolske bestemødre – og -fedre – til å bry seg 
om trosformidlingen til barn og barnebarn og til å 
være aktive for å få deres barnebarn døpt. Dåpen 
er den viktigste gave vi kan gi barnene.

En mulig årsak til synkende dåpstall, kan også 
være at det kanskje fødes færre barn enn for noen 
år siden. Det er det vanskelig å belegge med sikre 
tall, men jeg ville tro at synkende fødselstall ikke 
kan forklare en nedgang i antall dåp på 30%. Kan-
skje er det flere av de nevnte årsaker somvirker 
sammen og fører til nedgangen i dåpstallene.

Dåpen er viktig for oss kristne. Den er inngan-
gen til Kirken og det evige liv, som Jesus vant for 
oss ved sin død og sin oppstandelse. Det er Jesus 
Kristus selv som i «Dåpsbefalingen» (Matt 28,18-
20) sier at vi skal døpe våre barn til Den treenige 
Guds navn og oppdra dem i den kristne forsakelse 
og tro.

Så oppfordrer jeg alle troende til å være 
oppmerksomme på de synkende dåpstall og 
ved bønn, forbønn og samtaler innen familien 
hjelpe til at deres barnebarn og andre barn blir 
båret frem til dåpen. Det gjelder fremtiden, - det 
enkelte barns fremtid, - men også hele Kirkens 
fremtid.

Gud velsigne dere og føre 
dere frem gjennom en hellig 
faste til en jublende påskefest.

dErEs sognEprEst

dom alois
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- vi er kAlt til Å vitne 
Festen FOr pAulus’ OMvenDelse

øverst: skuespill om paulus   nede t.v : goda levickaite sang
til høyre i midten: erik sykke og roystan James ledet an. nede til h; katteduetten fremført av Amund og Dom Alois

bilder øverst: til venstre: nattverdsliturgi
                          til høyre: prosesjon med gaver

Vi her i St. Paul kirke er kalt til å vitne, sa 
Dom Alois i sin preken i høymessen på festdagen 
for Paulus’ omvendelse søndag 27. januar. Han 
minnet om at pave Pius 9. viet kirken til Paulus 
fordi han ønsket at den skulle være en misjons-
kirke. 

Dom Alois, som har vært sogneprest i vår me-
nighet de siste 16 årene, beskrev i prekenen hvor-
dan Paulus opplever en indre omvendelsesprosess 
etter at han får se Jesus i et syn. Siden ser Paulus 
klart at det gamle testamentet taler om Jesus, at 
han er Messias. Paulus blir troende, og troen snur 
hans opp ned på hans liv. Han blir den som åpner 
et nytt kontinent, Europa, for kristendommen. Og 
Paulus forbønn bærer oss, fremhevet dom Alois.
Etter prekenen var det bønn på mange språk. 
Kirken var fylt til siste sitteplass, og svært mange 
tok veien til festen i skolens gymnastikksal med 
underholdning, salg av mat fra mange land og 
utlodning til inntekt for menigheten med mange 
flotte gevinster.

Det var «Sukkes bøljeband», ledet av Eirik 
Sukke, som sammen med Roystan James bandt 
programmet sammen og introduserte de som 
skulle opptre. Leder av menighetsrådet Ewa Bi-
vand ønsket velkommen. Hun minnet om at me-
nigheten har medlemmer fra til sammen 124 ulike 
land, og at dette viser at evangeliet er forkynt 
verden over, og at verden er i denne sal. 

Klasse 8A og 8B på St. Paul skole fremførte en 
Paulus-presentasjon ved hjelp av klassenes unge 
«skuespillere». Presentasjonen var mer levende 
enn noensinne, og den illustrerte Paulus sitt liv 
fra da han forfulgte de kristne og var vitne til 
steiningen av Stefanus til da han ble henrettet et-
ter å ha virket som misjonær og brevskriver.
Gruppen unge tamilske jenter/kvinner som frem-
førte indisk dans, ga oss en sjelden opplevelse i 
sine vakre dansekostymer, og flere av danserne 
virket profesjonelle. 

Dom Alois og kantor Amund var solister i 
Katteduetten av G. A. Rossini, akkompagnert av 
Cecilie Svanes på piano. De imponerte stort, og 
vi hører dem gjerne igjen på neste Paulus-fest. 
Andre musikalske innslag var Misty av E. Gar-
ner, spilt av Adrian Harasiuk på piano, sang av 
Roystan James og av Goda Levickaite, to sanger 
fremført av menighetens filippinske kor, melodi-
ene «Down by the riverside», «What a friend we 
have in Jesus» og «O when the saints» spilt av 
«bøljebandet», og flere allsanger. 

Dom Alois takket alle i menigheten for trofast 
tjeneste, og nedba Guds velsignelse over hver en-
kelt. Avslutningssalmen var «Fast skal min dåps-
pakt evig stå», sunget energisk av de som hadde 
valgt å få med seg hele programmet.

Kari bErlE nilsEn



Årets FAsteretrett

Tre stikkord skal vi ta med oss inn i fastetiden 
og ut i våre hverdager: Nu, Du, Ja: Lev i nuet! Alle 
øyeblikk er en ny mulighet til å vende oss mot
Du (Gud) – til å lytte til hva han vil gi oss av sin 
barmhjertige kjærlighet så vi kan si JA til å bli sta-
dig mer hans elskede, vakre barn. Følger vi Jom-
fru Marias eksempel fra bebudelsen til korsets fot, 
og ber vi om hennes forbønn, vil vi hjelp til å følge 
vårt dype kall. For vi er alle kalt til hellighet, det 
eneste vi trenger å gjøre er å ta imot. Det er dette 
som er den virkelige bønnen. Gud trenger ikke 
vår aktivitet og alle våre ord. Det han trenger er 
hjerter som lengter etter ham og vil være med
ham hvert øyeblikk i hverdagen.

Dette er budskapet jeg hørte, som jeg fikk i 
gave disse tre velsignede dager under kardinal 
Anders Arborelius retrett i Bergen. Andre tok 
kanskje til seg noe annet. Men vi kan enes om at 
det virkelig regnet nådens regn over de 80 -90 
menneskene som var til stede. 

Så godt å høre ham si at vi allerede har alt og 
at Gud er tilgjengelig for oss. For som kardinalen 

forklarte oss, er vi alle født med våre naturlige 
sanser, de hjelper oss her på jorden mens vi 
lever i tiden - som også er møteplassen for Guds 
evighet. Men gjennom dåpen har vi også fått 
overnaturlige sanseorgan, troen, håpet og kjærlig-
heten som skal hjelpe oss å løfte oss mot Gud. 
Disse ligger utenfor det vi kan erfare, og derfor 
har ikke vår bønn og våre kristenliv så gjøre med 
hva vi føler å gjøre. «Gud er ikke en følelse. Gud 
er virkelighet» og han gir seg til kjenne for oss på 
flere plan.

1) Han har lagt igjen spor etter seg som vi kan 
se på Skapelsens nivå: I naturen og i mennesker 
skapt av ham og i Hans bilde. Særlig intenst er 
han konkret er Gud til stede i de store Kirkens 
øyeblikk Eukaristien og Botens sakrament. 

2) Han er der på frelsens nivå gjennom Inkarna-
sjonen, lidelsen og oppstandelsen. 

3) Ikke minst er han det på et dypt åndelig nivå i 
vårt indre: For ved dåpen har han tatt bolig i oss 
og kan gi seg til kjenne innenfra, i vår samvit-
tighet. Vi er jo ifølge Paulus Helligåndens tempel.

Videre fikk vi i denne retretten anledning til å 
tenke over hvor viktig vårt indre trosliv er, ikke 
bare for oss selv men for Kirken og hennes 
misjon: Vi bærer på en stor styrke når vi i våre liv 
skal gå veien mot hellighet og bli det helt unike 
menneske, den helt unike helgen vi er ment å 
være, for vi har det Levende vann, den Hellige 
Ånd inni oss. I disse tider hvor svik og overgrep 
avsløres blant kirkens prester og biskoper, er det 
desto viktigere at vi vet at vi er Kirken, at vi alle 
har ansvar for å helliggjøre henne. Hver eneste 
situasjon, hvert eneste øyeblikk er gitt oss så vi 
kan vende oss mot Gud, la hans vilje skje i oss! –
Vi må kanhende lytte mer heller enn å snakke. Vi 
må være gode kristne i våre omgivelser, kanskje 
er vi eneste katolikk våre der kjenner til, da må 

våre liv samstemme med det vi tror på. Da vil våre 
liv lyse for alle dem som ennå ikke har møtt Gud. 

Når vi lar Gud komme inn i våre liv, når vi «ser 
på Ham som ser på oss» Tar imot, tilber og tak-
ker, og sier Ja til Gud som henvender seg til oss 
da kan det skje store ting. «Ja er troens viktigste 
ord! Jesus selv er Ja og Amen til Faderen.» 

Så er det opp til hver enkelt en av oss om vi la 
disse frøene som er sådd i vårt indre få gode ve-
kstvilkår. Stor, varm takk til kardinal Arborelius 
som ville gi oss disse gavene til hjelp i vår omven-
delse!

annE samuElsEn
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FAstetiDen, en vei til livet
... Et Ethiopian Airlines-fly med 157 personer 
ombord styrtet søndag bare minutter etter å ha 
tatt av fra Etiopias hovedstad, ifølge flyselska-
pet og medierapporter. Alle om bord er antatt 
omkommet, sa det etiopiske flyselskapet i en ut-
talelse. ..., ifølge Associated Press...

Det er altså slik den første søndag i fastetiden 
2019 begynner for oss. Hendelser som disse blir 
utnyttet bredt for å snakke om noe «der oppe» og 
noe «her nede». Trenger vi de triste og sjokker-
ende hendelsene for å komme i kontakt med oss 
selv, vår neste og Gud? Må vi konfronteres med et 
angstfullt møte med døden for at vi skal komme 
inn i oss selv? Er det Gud vi tenker på og husker 
på når menneskeheten må forholde seg til dødens 
realitet? 

Vår Inkarnerte Gud, er ikke en Gud for de 
døde, men han er de levendes Gud. «Jeg er kom-
met for at dere skal ha liv og overflod.» (Joh. 
10.10) Det er ikke riktig å si at Faste og Stille uke 
kun handler om lidelse og død. Det forholder seg 
helt motsatt, det handler om livet fra graven på 
den tredje dag, – Påske! Gud er kun Liv, fra det 
umulige, til det mulige. 

Vi er invitert til liv, ikke død. Jesus valgte å dø 
– for med sitt eget liv å betale prisen som kunne 
kjøpe oss tilbake til livet. Derfor er fastetiden en 
helt spesiell anledning for oss til å reflektere over 
LIVET, livet i og med Kristus.

Livet i og med Kristus kommer konkret til 
syne i måten vi lever på. Det kristne livets måte 
er ikke «flymodus», «stillemodus» eller «slått 
av». Når «batterikapasiteten» er lav er den årlige 
Fastetiden en måte vi kan «opplades» ved å koble 
oss til kraftkilden Kristus, og i kontakt med 
Golgatas signalmast er vi i kontakt med 
menneskehetens universale nettverk. 

Jeg vil stå opp og gå til min far for jeg har vært 
lenge vekke fra ham. Jeg vil samle mot og yd-
mykhet så jeg kan møte min bror/søster som jeg 
har vært alt for lenge vekke fra! Lidelse og død og 
oppstandelse er ikke noe annet enn løfte om liv, 
en forsikring om en ny start. 

La Fastetiden bli en Korsvei som kulminerer på 
Golgatas topp så vi kan se Påskens nye håp!

p. JEyanthan

Etter jul var det tid for mange feiringer i regi 
av de nasjonale gruppene.
12. januar var det både eritreisk feiring av jul 
på Marias Minde og Sinulog i regi av filippinsk 
gruppe, 14 dager senere var det menighetsfest og 
vietnamesisk nyttår ble feiret 9. februar. 

Mer bilder og tekst fra disse dagene finnes på 
menighetens hjemmeside.

trAvle Helger i MenigHeten
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Musikk i kirkenPåSkeMeSSeR I HORdaland

AnDre DAtOer
Lørdag 6. april  kl 15.00
St. Paul-koret fremfører
Requiem av den svenske komponisten 
Agneta Sköld
Agnus Dei av Egil Hovland for kor og fagott
Audun Halvorsen, fagott
Mariko Takei, orgel
Amund Dahlen, dirigent

Lørdag 13. april kl 15.00
Orgelkonsert elever og lærere Orgelklubben 
Ferdinand
Magnus og Otto Chr Odland, Mariko Takei

Lørdag 11. mai kl 15.00 
Lørdagskonsert  elever og lærere Orgelklubben 
Ferdinand

Lørdag 25. mai kl 18.00
Musikk i Messen

Torsdag 6. juni kl 16.30 
Barnas sommerkonsert
Kirkens aspirant og barnekor m flere
Hedvig J. Dahlen, Laurie Robertson Øgaard

Lørdag 8. juni kl 16.00
KorKonsert
Göteborgs akademiska kammarkör og St. Paul-
koret

Lørdag 15. juni kl 15.00
Lørdagskonsert elever og lærere Orgelklubben 
Ferdinand

Lørdag 22. juni kl 18.00
Musikk i Messen

lørDAg 27. April; sAngens Og Musikkens DAg
Kl.13.30 Barnas konsert

Kl.15.00 Salmespillkonkurranse 
                KOM - SYNG - DELTA!

Kl.16.00 KorKonsert med
 Lovsangsgruppen Augustin
 Eritreisk kor
 Engelsk kor
 St. Paul-koret

Kl.18.00 Musikk i Messen. 
                Amund Dahlen, orgel

Søndag 28. april kl 11.00 
Halleluja til påske!
La din stemme klinge med i verdens mest 
kjente Halleluja! Øvelse fra kl 10.15

St. Paul kirke
Lørdag 13. april
 kl. 18:00 Filippinsk messe, Palmesøndag

Søndag 14. april, Palmesøndag
 kl. 09:00 Messe 
 kl. 11:00 Høymesse 
 kl. 13:00 messe på vietnamesisk
 kl. 15:00 messe på polsk
 kl. 18:00 messe på engelsk
 kl. 19:30 messe på polsk

Skjærtorsdag, 18. april
 kl. 16:00 messe på vietnamesisk
 kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
 kl. 18:00 Norsk høymesse 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 

Langfredag, 19. april
 Kl.   9:00 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, 20. april
 kl. 09:00 - 12:30 Velsignelse av påske-
     maten hver halvtime (Polsk)  
 kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
 kl. 22:00 Påskenattsliturgi

1.Påskedag, søndag 21. april
 kl.   9:30 messe på polsk
 kl. 11:00 Høymesse 
 kl. 13:00 messe på vietnamesisk
 kl. 15:00 messe på polsk
 kl. 16.30 messe på tamilsk
 kl. 18:00 messe på engelsk
 kl. 19:30 messe på polsk

2. Påskedag, mandag 22. 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 tamil

Marias Minde.
Palmesøndag, 14. april
 kl.10:00 Høymesse
 kl. 12:00 messe på polsk
Skjærtorsdag, 18. april
 kl. 15:30 messe på tamil
 kl. 18:00  Norsk messe til minne om  
  innstiftelsen av Eukaristien
Langfredag, 19. april
 kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
Påskeaften, lørdag, 20. april
 kl. 18:00  Påskevigil på norsk
1. Påskedag, søndag, 21. april
 kl. 10:00 Norsk høymesse
2. Påskedag, mandag, 22. april
 kl. 10:00 messe på norsk
 kl. 12:00 messe på polsk

St. Olavs kapell på Voss
Palmesøndag, den 14. april
 kl. 11:00 norsk messe
Skjærtorsdag, 18. april 
 Kl. 18.00 norsk messe
Lørdag, den 20. april
 Kl. 11:00 velsignelse av påskemat +   
 skriftemål, polsk
1. Påskedag, søndag 21. april
 Kl. 11:00 messe - norsk 
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Det er gODe tiDer pÅ st. OlAvs 
senter pÅ vOss

Motstående side: Messe i st. Olavs senter

Oppe til høyre: utenfor st. Olavs senter

Midten: kapellet i st. Olavs senter

under: ungdommer er samlet på vinterferieleir

Vi har nå messe hver søndag med fantastiske 
filippinske, polske og norske prester. Vår kjerne-
gruppe fra lokalsamfunnet her på Voss, som har 
vært på rundt 15 personer, har nå økt – ofte til det 
dobbelte, mye takket være disse faste messene.

Som et resultat av dette, skjer det spennende 
ting. Det er nå etablert en ny gruppe (præsidium) 
av Marialegionen med Sr Karolina fra Missionar-
ies of Charity-søstrene som åndelig veileder. Noe 
som har ført til at også Rosenkrans med Sakra-
mental tilbedelse finner på Voss hver uke fredager 
nå i fastetiden kl 19-20. Tidspunkt etter dette er 
ikke avklart enda.

St Olavs senter ligger i den vakre bygden Voss, 
med utsikt over Vangsvatnet og fjellene. Senteret 
viser seg å bli stadig mer populært for små og 
mellomstore retretter. Vi har i de siste årene hatt 
glede av regelmessig å ønske velkommen Fides-
gruppen, som tar med sin spesielle energi og 
oppkvikkende tro. Mange av de forskjellige grup-
pene som utgjør St. Pauls menighet, kommer og 
går gjennom hele året, og tar med seg sin unike 
karakter når vi samles til messe.

Missionaries of Charity-søstrene har hatt 
med seg unge katekesegrupper til retretter, og vi 
var nylig velsignet med å ha besøk av en livlig og 
ivrig gruppe unge tenåringer for en retrett om St. 
Johannes Pauls IIs undervisning om Kroppens 
teologi i regi av katekesekoordinator og barne- og 
ungdomsarbeider i St. Paul menighet, Reidun 
Jofrid Kleppestrand. Søstrene var med da også, 
og en av menighetens kateketer, Erik Andvik,
underviste om dette temaet.

Med hjelp og oppmuntring fra Missionaries of 
Charity-søstrene ser vi frem til å starte katekese-
grupper for de som skal motta første hellige 
kommunion og for de som forbereder seg til kon-
firmasjon. Dette er en spennende plan, og det vil 
igjen knytte Bergen og Voss nærmere sammen og 
tjene katolikkene som bor langt fra Bergen. Opp-
start blir høsten 2019, og menigheten vil sende ut 
mer detaljert informasjon til de aktuelle familiene 
senere.

Vi ønsker også å gi et tilbud til foreldrene og 
andre katolikker som ønsker å utforske sin tro 
generelt eller ønsker et oppfriskningskurs. For å 

melde interesse for dette, vennligst ta kontakt på 
e-post: st.olavs.voss@gmail.com.

Vi er meget takknemlig overfor St. Francis-
cus Xavier søstrene, som først etablerte St. Olavs 
senter på Voss. Det er fra deres forpliktelse til å 
tjene at vi henter vår inspirasjon, med bønn om at 
arbeidet fortsetter i samme ånd av selvoppgivelse 
og offer som før.

Det er virkelig flott å møte så mange men-
nesker fra Bergen som er involvert i det vitale 
arbeidet med å forme de unge til morgendagens 
katolske kristne. Alt dette gjør at katolikker på 
Voss opplever økende forening og integrasjon 
med menigheten i Bergen og at vi har en større 
følelse av å tilhøre hverandre. Vi minner om 
mottoet til St Franciscus ordenen: "Sentire Cum 
Ecclesia",  Ett med Kirken.
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Velkommen til  

Sommeleir på Mariaholm  

22. - 25. juli 2019 
Messe og fellesbønn 
og ikke minst sosialt samvær 
Impuls v/leirprest  p. Erik Ruud S.M. 
Utflukt til Spydeberg prestegård 
Foredrag v/biskop Bernt Eidsvig 
Kapellet er åpent døgnet rundt  
Muligheter for bading, og andre aktivi-
teter 

 

  Dvs. alle over 55 år 
   NEK er blitt  5 år ! 
            Hurra!  

PRIS  1950 kr    Påmelding  innen 1. juni 2019   

Til: Nikoline Myklevik  Tlf: 612 577 17 

Epost: Nikoline.Myklevik@hotmail.no   

Informasjon og påmelding til førstekommu-
nionsundervisning, for barn f. 2011, søndag 
12. mai i forbindelse med høymessen kl 11 i 
St. Paul kirke. 

Informasjon og påmelding til nye konfirmanter, 
f. 2006, søndag 26. mai i forbindelse med 
høymessen kl 11 i St. Paul kirke. 

Invitasjon til 3-åringer, f. 2016, til å motta 
barnebibel lørdag 25. mai under messen kl 10 på 
Marias Minde. 

Påmelding til Den gode hyrde – katekese fra 
høsten for alle aldersgrupper av barn fra tas imot 
fortløpende til: katekese.bergen@katolsk.no

Det blir også oppstart av katekese til førstekom-
munion og konfirmasjon på Voss, og det blir 
katekese for førstekommunionsbarn, konfir-
manter og barn i andre aldre i Sogn og Fjordane. 
Mer informasjon og påmelding via katekese-
koordinatoren.

Menigheten trenger flere kateketer til barne – 
og ungdoms-katekesen. Opplæring vil bli gitt. Ta 
kontakt med katekesekoordinator Reidun Jofrid 
Kleppestrand.

Slik gjør du:
1 Du må først åpne Vipps-appen på din mobil.
2 Velg Kjøp og 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. Klikk på navnet for å velge det.
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.

inFOrMAsJOn OM kAtekesen

Messer på polsk i Bergen i Påskens hellige 
Triduum (Skjærtorsdag, Langfredag og Påske-
aften) feires i år i Nykirken.(adr Strandgt. 197B)

Skjærtorsdag, 18. april: kl. 19.00 Polsk messe og 
Oljebergandakt
Langfredag, 19 april; kl. 16.00 Polsk langfredags-
liturgi
Påskeaften, 20. april: kl. 20.00 Polsk påskevigil

Msze Święte i nabożeństwa w  języku polskim 
w czasie Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) odprawiane 
będą w tym roku w Nykirken (adres Strandgaten 
197B)

Wielki Czwartek 18 kwietnia: godz 19.00 Msza 
Święta i Czuwanie przed Najświętszym Sakra-
mentem.
Wielki Piątek 19 kwietnia: godz 16.00 Liturgia 
Męki Pańskiej
Wigilia Paschalna 20 kwietnia godz 20.00 

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę jak zwykle 
w kościele Św. Pawła: 
co pół godziny od 09:00 do 12:30.

Messer på polsk/ Msze Święte po polskU
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prestestuDent i rOMA
Trym Andreas Hellevig er i Bergen på ferie etter 
tre semester som student ved presteseminaret 
Venerable English College i Roma. Til sommeren 
skal han innsettes som lektor, det første steget 
mot prestevielsen. Han har mye å berette om den 
store gaven det er å få ta imot Kirkens fire 
aspekter av formasjon: 
1) Den intellektuelle utdannelsen, for tiden 
studier i filosofi. 
2) Den pastorale formasjonen som inkluderer me-
nighetspraksis i Norge om sommeren og ukentlig 
pastoralt arbeid hos Mor Teresasøstrene i Roma, 
blant annet som vaskehjelp og servitør. 
3) Den menneskelige veksten via kurs i selv-
utvikling og private samtaler med veiledere, og 
ikke minst den siste og viktigste: 
4) Åndelig formasjon med spirituell veiledning og 
åndelig vekst gjennom daglig stille, privat bønn i 
tillegg til den daglige rutinen med tidebønner og 
messe som bes felles i seminaret. 

- Utfordringen er å finne tid hver dag til den 
private samtalen med Gud. Uten den tror jeg ikke 
det er mulig å være prest. Jeg finner denne tiden 
best om morgenen. 

Trym har gått hele veien inn i Kirken i voksen 
alder. Fra konversjon i 2012 til opptagelse som 
seminarist i Okb i 2017. Hva er det som får en 
voksen mann med fast jobb og egen leilighet i 
sentrum til å bryte opp og prøve prestekallet? 

Hva betyr kallet for deg? 
- Mitt kall vokste gradvis og jeg var overhodet 
ikke sikker på hva det var. For meg var det veldig 
vanskelig, ja et stort offer å skulle si opp jobben 
og alt det som jeg trivdes så godt med. I to år 
forsøkte hele tiden å finne unnskyldninger til ikke 
å lytte til kallet, men akkurat det fungerte ikke 
så bra. Jeg opplevde en stigende uro og skjønte 
til slutt at jeg aldri ville få fred om jeg ikke i det 
minste prøvet det ut. Jeg reiste på en retrett der 
jeg fikk snakket med en prest om dette. Han an-
befalte meg å kontemplere dette i et års tid for å 

la kallet vokse og modne. Først da falt jeg til ro, 
og det gjorde det lettere å skjelne Guds vilje i alt 
dette. Siden fikk jeg samtaler med P Bharath og 
ble tatt opp på St. Eystein presteseminar. I august 
2017 reiste jeg sammen med de to andre studen-
tene Joachim Teigen og Hai Nguyen til Roma og 
begynte studiene der. 

- Å bruke tid til å lytte til Guds røst og til hans 
kall for oss er helt essensielt for alle troende, 
enten de har kall til ekteskap, enslig, til å leve i 
kloster eller til sekulærprest. Mange unge strever 
med å finne ut av hva de skal bli, det er så mange 
inntrykk. Tenk om de kunne bruke noen minutter 
på sitt rom hver dag til å samtale med Gud. (Med 
alle andre kommunikasjonskanaler slått av.) Da 
ville de kanskje få den veiledningen de trengte. 
Gud kaller oss primært til hellighet, men han har 
også kalt hver og en av oss til noe spesielt. Om vi 
ikke lytter til Gud, vil vi kanskje aldri få realisert 
oss selv fullt ut som mennesker. Å lytte til Gud 
daglig er viktig for alle, ikke bare for prestestu-
denter. 

Kan du fortelle litt om hvordan er det å være 
prestestudent i Roma? Hvordan er din hverdag?
- På seminaret er vi 35 studenter som bor, ber 
og spiser sammen hver dag i tillegg til fem stu-

dentprester. Vi starter morgenen med Laudes kl. 
6.45 og Messe kl. 7.00. Siden er det frokost før 
forelesningene begynner kl. 8.30. Ettermiddagene 
er stort sett frie. Jeg er også med i et frivillig kor, 
Schola, som forbereder sanger til det liturgiske 
året. I høstsemesteret øver vi julesalmer både 
på engelsk og latin. I vårsemesteret øves det til 
Påskedag da koret synger under messen på Peter-
splassen.
Klokken 19.15 er det vesper med middag kl. 19.30. 
Den er frivillig og noen ganger er det fint å gå ut 
med noen få studenter og spise på en av byens 
mange gode restauranter. 

Men filosofi føles ikke det både tungt og van-
skelig? 
- Det var pave Johannes Paul II som i 1998 i Fi-
des et Ratio innførte obligatoriske filosofistudier 
for alle prestestudenter. På Angelicum har vi to 
år med filosofi før vi får ta fatt på teologien. Nå, 
når jeg holder på med andre året, ser jeg virkelig 
hvordan filosofien binder sammen tro og fornuft. 
Jeg begynner å forstå hvor vesentlig det er å stu-
dere filosofi, hvilken gave og skatt som Kirken har 
til oss prestestudenter gjennom den. Filosofien 
ligger under all sunn teologi. Filosofien øver den 
kritiske tenkningen, man tar ikke alt for god fisk 

– den er garantist mot fundamentalisme. I den 
metafysiske teologien vi nå holder på med, lærer 
vi om hvordan vi kan forklare Gud bare ved hjelp 
av fornuften. Gud har jo gitt oss fornuften for 
at vi kan bruke den til å komme nærmere ham. 
Filosofien forklarer også sammenhengen mellom 
filosofi og religion og hvorfor det å tro på Gud er 
en rasjonell handling. 

Til sommeren skal du innsettes som lektor. Hva 
innebærer det? 
- Lektor er det første av de fem stadiene som 
ender med prestevielsen. Å innsettes til lektor er 
en liten seremoni, men å forberede seg til dette 
er stort. Innsettelsen skjer etter endte filosofi-
studier. Studenten er nå den offisielle leseren av 
Gud ord. Alle lesninger må grundig forberedes, og 
her må fornuften ha drahjelp av Den Hellige Ånd. 
Man begynner dagen før med lesning av Ordet. Ja 
man må virkelig øve på lesningen, og i dette skjer 
det en dialog med Den Hellige ånd, som instruer-
er deg. Når du leser neste dag er det ikke bare ord 
du leser, men Ordet, Guds ord, besjelet av 

    (fortsetter på neste side)

Medlemmer av scholaen sammen med rektor Mon-
signor phillip whitmore i Chiesa Nuova på høyt-
iden for Filip neri
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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 aktiv-
iteter. 

Bilder og referater fra alt som 
foregår i menigheten er det 
også her. 

Menigheten er også 
på Facebook!

kAtOlsk FOruM
7. mai
Migrasjon og den katolske kirke
Marta Bivand Erdal

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

12. september "Den heilage krossen si 
kyrkje og hospital i Fana."
v/ Alf Tore Hommedal.

15. oktober Tema ikke avklart

12. nov P. Pollestad Bibeloversettelse

10. desember Tema ikke avklart

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

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

Den Hellige Ånd. Dette er så stort, jeg ser så frem 
til å lese. Du vet, i lesningen er det Gud som taler 
til oss og vil lytter. I Responsoriesalmen er det vi 
som svarer Gud, og så er det Evangeliet, som leses 
av en diakon, høydepunktet i Ordets Liturgi. 

Hva med de andre stadiene: Hva ligger fremfor 
deg? 
- Etter innsettelse som lektor begynner vi på 
teologistudiene. Og ved avslutningen av det første 
året med teologi kan man innsettes som akolytt. 
Det betyr at man kan assistere under Eukaristien. 
Man blir ekstraordinær kommunionsutdeler og 
man kan sette frem sakramentet i monstransen, 
men ikke gi velsignelsen. Men først året etter 
dette, blir man tatt opp offisielt som prestekandi-
dat i bispedømmet. Da gjenstår de to siste etap-
pene: Som diakon blir man ordinert og inkardin-
ert i Bispedømmet. Prestevielse er det nok mange 
som har fått være med på. Vårt bispedømme har 
vært velsignet med vielse av flere unge prester i 
det siste. 

Har du noen tanker sånn helt på tampen? 
- Ja det måtte være våre unge – at de modig 
må følge Guds vilje med dem. At alle må finne 
sin plass i Kirken, at Kirken skal være relevant 
for dem. Jeg er glad for at vi har noen unge, flotte 
prester i bispedømmet som kan formidle at pre-
ster er vanlige mennesker som er avhengige av 
daglig bønn og forbønn for å kunne klare sitt kall. 
Vi prestestudentene er også avhengige av for-
bønn, så vær så snill be for oss. Det er uendelig 
viktig!     

AS    

pÅskeMesser i sOgn Og FJOrDAne 
wielkANoC w soGN oG FJorDANe
Førde:
Vi håper at det skal være fast prest på plass i Sogn 
og Fjordane til påske og at det blir messe/messer 
i Førde.

Følg med på hjemmesiden: 
https://bergen.katolsk.no/?page_id=1211

Ønsker du å stå på mailliste for informasjon om 
hva som skjer i Sogn og Fjordane, kontakt Marcin 
Fojcik på mail: Marcin.Fojcik@hvl.no

Årdal:
1. Påskedag, den 21. april,  
 kl. 15.00 messe på polsk, Årdalstangen

Førde: 
Mamy nadzieję, że do Wielkanocy przybędzie do 
Sogn og Fjordane ksiądz na stałe. W pierwszej 
kolejności nabożeństwa planowane są w Førde.

Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian na 
stronach internetowych parafii: https://bergen.
katolsk.no/?page_id=1211

Jeżeli chce Pani/Pan otrzymywać maile z planem 
nabożeństw oraz mszy w Sogn og Fjordane pro-
simy o kontakt z Marcinem Fojcikiem: marcin.
fojcik@hvl.no
Årdal:
Niedziela Wielkanocna 21.04. kl 15.00 Msza Sw. 
w  języku polskim w Årsdalstangen 

Bønn OM den 
HellIge åndS HjelP 

I PRøVelSenS tId 
Kom Hellige Ånd til din kirke, kom med 
din rensende ild og befri henne fra synd og 
ondskap. 

Kom med din milde bris og helbred sårene hos 
alle dem som har blitt utsatt for overgrep og kren-
kelse. 

Kom med din salve og helliggjør alle dem som har 
en tjeneste og et kall for Guds hellige folk. 

Kom med din visdom og ditt mot til alle dem 
som er satt til å finne ut hva som må gjøres for å 
beskytte de uskyldige. 

Kom med din kraft og stormvind og driv bort den 
ondes fristelser og forsett. 

Kom med din helliggjørende nåde og hjelp oss 
alle til å gå helliggjørelsens og kyskhetens vei. 

Kom med ditt råd og ditt klarsyn og gi oss ange-
rens og botferdighetens ånd. 

Ved vår Herre, Jesus Kristus, Guds Sønn som 
med Faderen og Den Hellige Ånd lever og råder 
fra evighet til evighet. Amen

Kardinal andErs arborElius oCd

De tre seminaristene fra Okb som for tiden er i 
roma; trym, Hellevig, Hai nguyen og Joachim 
teigen

18 19 St. Paul MenighetsbladSt. Paul Menighetsblad



vinterleir pÅ vOss

Motstående side, øverst: utenfor st. Olavs senter 
Motstående side nederst: messe i kapellet
Denne siden: Flott vintervær å være ute i.

18 ungdommer i alderen 14-17 år har vært sam-
let på St Olav-senteret på Voss 25-27 februar da 
menigheten arrangerte vinterleir for dem. 

Temaet for leiren var «kroppens teologi». Erik 
Andvik, som også er konfirmantlærer, underviste 
dem om dette og satte i gang reflekterende  grup-
pesamtaler. Ungdommene var interesserte og 
lærevillige, og så godt som alle kunne oppsum-
mere:
1. Gud er kjærlighet.
2. Vi er skapt til et liv i kjærlighet.

Erik Andvik underviste med varme og entusiasme 
om at kroppene våre formidler at seksualiteten 
vår som er skapt av Gud, er ment å være komple-
mentær, en gave til den andre og å være fruktbar. 
Det ble mange gode samtaler i grupper som ble 
ledet av leirens øvrige ledere: Sr. Maximillienne, 
Sr. Karolina, p. Erik, Peder Solberg og Reidun 
Jofrid Kleppestrand. Reidun Jofrid hadde også 
undervisning om ulike kjærlighetsspråk og om å 
leve sammen som kjærester. Engasjementet og 
interessen blant ungdommene for temaet viste 
seg blant annet i den store mengden med ano-

nyme spørsmål som de hadde skrevet og lagt i 
spørsmålsboksen. P. Erik tok seg god tid og svarte 
grundig på alle spørsmålene. Han feiret også 
daglige messer for oss. 

Stemningen blant ungdommene var veldig 
god. Her var mye sang, gitarspill, lek og latter, 
og nye vennskap ble dannet. Et høydepunkt for 
en del var nok skiopplevelsene: Den flotte solrike 
tirsdagen var perfekt for slalåm for enkelte og 
langrennstur for andre. Noen prøvde seg også på 
langrenn nedover slalåmbakken, og turen med 
stolheisen var for noen en stor opplevelse i seg 
selv. Innendørs fikk de som ønsket det utfolde 
sine kreative evner. MC – søstrene sammen med 
ekteparet John og Marisa Taylor gjorde en fantas-
tisk jobb med å lage god mat til oss. Evalueringen 
fra ungdommene på leiren viser at de var veldig 
godt fornøyde, at de vil møtes igjen i et ungdoms-
fellesskap og at mange av dem også ønsker seg 
mer undervisning om kjærlighet og seksualitet 
fremover. 

Den polske gruppen inviterer alle til “Ekstrem 
Korsvei” på fredag 12. april (før palmesøndag). 

Alle deltakere får kart og meditasjonstekst til de 
14 stasjonene i Korsveien. 

Ekstrem Korsvei i Bergen begynner med messe 
i St. Paul kirke kl. 19.00. Etter messen begynner 
alle å gå langs traseen på 34 km. Fra Bergen sen-
trum til Sandviken, Eikeviken, Hellen og Eidsvåg 
og deretter langs Langevatnet, Munkebotsvatnet 
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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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 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

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

Pater Aage Hauken O. P. 
Finnesveien 57, 5700 Voss 
Mob.928 83 039 

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

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

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
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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Døpte:
Patryk Jakubczyk
Kristoffer Quinalayo Garvik
Mons Janson Litleré
Christopher Cortés Nordeng
Sarah Estifanos Meharezghi
Tadas Alfonsas Krasauskas
Samson Leo Nowak
Filip Galek
Monique Scarlett Kosinski
Tamit Zaid Meskel
Oliwia Konieczna
Feliks Fortunat Deyna
Andreas Tesfai
Mikael Andreas Sæthre Brøgger
Agnes Berntsen Da Siqueira
Leah Shaaru Nisanth
Hanna Wos
Lilianna Agnieszka Kalinowska
Bianca Grzelak
Phillip Dylan Mata Francisco
Jazleen Amelia Poblete Requieron
Johannes Dang Hornnes
Isabella Olivia Valencia Manuelpillai
Natasha Emilia Valencia Manuelpillai
Valentina Vidyadevi Valencia Manuelpillai
Carmen Klimowicz
Werner Hauge Kristiansen
Andrea Noralyn Alemania Raguindin
Daniko Ginete Gomop-as

Konfirmerte:
Krzysztof Pawel Berlowski
Weronika Galek
Maciej Gjertruda
Nikola Jurigova
Dawid Kolak
Pawel Lampe
Andrzei Mielnik
Wiktor Raulin
Pawel Samulak
Shemorine Sellor
Mikolaj Adam Szatkowski
Bartosz Rafal Szatkowski
Benedikte Tveit
Patrycja Kamila Wilk
Wioletta Zurawel
Shanay Rekdal

Tatt opp i kirken:
Michelle Sandvik Baptist
Erik Tavares Rekdal
Elena Tavares Rekdal

Døde:
Rosa Herminia Despecci Iglesias
Elizabeth Wermundsen
Peter Callan
Anna Tri Thi Nguyen

livets gAng

internAsJOnAle 
OrgelkOnserter
Som i fjor blir det konsert (ca 40 min) hver 
lørdag i perioden 6. juli til 24. august på kirkens 
storslagne Casavantorgel.

Av de som spiller kan nevnes: Otto Chr 
Odland, Isabella Demers, Jonas Apeland, 
Karstein Askeland og Amund Dahlen

organistEn
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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
21. april: 1. Påskedag

4.-5. mai: Førstekommunion

18.-19. mai: Konfirmasjon i 
Johanneskirken

30. mai: Kristi Himmelfartsdag

9. juni:  Pinse

16. juni: Corpus Christi 

14. september: Pilegrimstur til Fana 
kirke

2. november: Allesjelersdag


