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Forsidebilde: På festen for Korsets opphøyelse vandret menigheten til Det hellige Kors kirke i Fana. Mer 
om dagen på s.4 og 5.

Misjon og trosForsvar

KaLL
Kirken skal tørke tårer
uten hansker,
legge pledd omkring
en fallen venn.
Rense sår til de som syndet
og i trass forlot sitt hjem.
Alltid varsomt, mildt
og stille,
vente på at sjelens ro,
bringer inn
den nye vilje
som av Kristus kalles tro.

Dag ØivinD Østereng

Kirken trenger flere prester og ordensfolk 
og kristne som er misjonerende. St. Paul 
Menighet vil be for preste- og ordenskall i 
messene første torsdag i hver måned. om du ikke 
kan være tilstede i kirken, be gjerne om kall der 
du er.

Forbønn for kall
La oss be om at Gud må kalle mange unge, også 
fra vår menighet og fra våre familier til å tjene 
ham i Kirken som prester, ordensfolk - og som 
misjonærer. Må han gi dem han kaller, 
utholdenhet og trofasthet og hellighet.
Vi ber deg:
Herre hør vår bønn!

Bønn For KaLL

Kjære troende.

Vi har nettopp, inspirert av Pave Frans, feiret 
«misjonsmåneden Oktober». Den hellige Far 
minner oss om at vi, som katolske kristne, har et 
viktig oppdrag – nemlig å være misjonærer for 
Kristus. Misjonsoppdraget er grunnleggende for 
Kirken og for alle kristne. Det var det siste Jesus 
sa til sine disipler før han ble tatt opp til him-
melen: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine 
disipler …» - dvs.: Gå ut og vær misjonærer – 
forkynn Jesus Kristus for alle mennesker. 

Dette er et oppdrag som ikke bare gjelder bis-
koper og prester, nei, det gjelder enhver av oss, 
som er døpt og tror på Kristus. Kanskje mener 
noen at dette blir for stort og for vanskelig, men 
da må jeg tenke på den hellige Fransiskus, som da 
han sendte ut sine brødre to og to, sa til dem at de 
skulle forkynne Kristus over alt, også med ord. 
Det vil si, at det først og fremst var deres fremferd 
og livsførsel som kristne, som skulle være deres 
forkynnelse. Her kan vi alle gjøre en innsats ved 
å forsøke å leve Kristi kjærlighet i våre liv. Men 
jeg anbefaler også alle å lese om troen, slik at man 
kan snakke om den til andre. Apostelen Peter 
skriver: «Vær alltid rede til å avlegge regnskap for 
det håp som bor i dere.»

Da vi for noen uker siden hadde et seminar om 
menighetens fremtid, så var et av ønskene som 
kom frem, å få lære om forsvar av troen. Særlig 
de unge i menigheten var interessert i dette. Tros-
forsvar lærer vi best ved å lese i Den hellige skrift 
og katekismen og ellers lese og samtale om troen. 
Men det finnes også forfattere, som har skrevet 
om forskjellige angrep på Kirken og troen og gir 
mange eksempler på hvordan feilinformasjon 
og direkte løgner spres - og vidtgående tros av 
størstedelen av befolkningen – og som så mot-

beviser disse usanne påstandene. Jeg kan nevne 
en nylig utkommet bok på norsk: Bjørn Are 
Davidsen: Lurt av læreboken. En annen bok på 
engelsk: Rodney Stark: Triumph of Christian-
ity. Begge disse bøkene kan være nyttig lesning 

for den som lider under angrep og anklager mot 
troen og Kirken. Vi lever i en tid da stadig flere 
synes å finne sin glede i å nedsnakke og angripe 
Kristendommen - og særlig Den Katolske Kirke. 
Da er det viktig å kjenne til fakta og kunne være i 
stand til å gå imot usanne påstander som kastes 
frem mot Kirken. Samfunnet omkring oss blir 
stadig mer avkristnet. Kristne ord og kristent 
innhold, som for bare en generasjon siden enda 
var levende i befolkningen, synes nå å være 
helt borte. Det er nesten som om vi snakker et 
fremmed språk når vi skal snakke med mennesker 
om vår tro. Da blir det omså viktigere at katolske 
kristne kjenner sin tro og sin Kirke slik at de kan 
gi svar, når de kreves til regnskap for sin tro.

Vår menighet er en ung menighet, dvs. vi har en 
lav gjennomsnittsalder. Her er mange unge forel-
dre og mange barn og ungdommer. De fleste er 
født her i landet og er vokst opp med norsk skole 
og norske venner. Der utsettes de for massiv anti-
kristen påvirkning. Det er viktig at de unge får en 
første innføring i troen i familien og at de trofast 

blir tatt med til messen, men også at de senere, 
opp gjennom barndom og ungdom, oppfordres 
til å delta i menighetens katekese og aktiviteter. 
Det er viktig at de får øvet inn et religiøst språk 
også på norsk, som vil være deres daglige språk 
igjennom livet, slik at de ikke senere, når kanskje 
foreldrene ikke lenger er der, føler at den katolske 
tro er noe fremmed for dem, fordi de nå føler seg 
mer norske enn noe annet. Dette skriver jeg ikke 
for å motarbeide katekese på forskjellige språk. 
Jeg har sett hvor store ofre foreldre bringer for å 
organisere trosopplæring for sine barn, og jeg har 
sett hvilke gode frukter det har brakt opp gjen-
nom årene. Men tenk på hvor viktig det er med et 
religiøst språk – et bønnespråk – også på norsk.

Barn og ungdom er en viktig misjonsmark for 
foreldre og familie, men også for hele menig-

heten. Vi må sette alle krefter inn på å gi troen 
videre til dem. Og så er det vår alles oppgave å 
være misjonærer utad i samfunnet, gjennom å 
leve som kristne, men også med våre ord. For å 
kunne gjøre det, sier pave Frans, at vi må våge å 
gå ut av våre trygge etniske avlukker og arbeide 
sammen, fordi vi alle er lemmer på Kristi mys-
tiske legeme, som er Kirken. Kristus er én, derfor 
må Kirken være én og derfor må vi alle være ett i 
Kristus. Må Den Hellige Ånd virke i oss og gjøre 
oss alle til ett i Guds kjærlighet, slik at vårt vitnes-
byrd må være troverdig.

Deres sogneprest

Dom alois

juLegave tiL KirKen
Oppussingen er ferdig, men vi har fortsatt ikke 
fått samlet inn nok til å dekke alle utgiftene. 
Se nærmere på giroinnstikket som er vedlagt 
dette nummeret av menighetsbladet og gi en gave 
- liten eller stor- alle monner drar!
På forhånd; Tusen takk for ditt bidrag!

Menighetens fremtid; en av seminarets yngste 
deltakere med følge.
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vanDring tiL Det heLLige 
Kors

til venstre: etter messen ble det lyst velsignelse med relikvien av Det hellige kors.
til høyre øverst: "For dette er mitt Legeme, som skal gis for dere"  nede til høyre: etterpå var det mulig å hylle relikviet.

Bildet øverst: vandrerne er snart kommet frem til Fana kirke etter en vandring i typisk bergensk høst-
vær.

Festen for Korsets opphøyelse ble markert på en 
ny måte i St. Paul menighet i år. Vi hadde valfart 
til Fana kirke, en middelalderkirke som var viet 
Det hellige Kors.

Vandringen gikk fra St. Paul kirke til Fana 
kirke, en strekning på drøyt 17 km. Noen gikk hele 
veien, men det var også mulig å slutte seg til van-
dringen underveis. 

Det var en gruppe på hele 50 personer i alle 
aldre som hadde bestemt seg for å trosse truende 
værmeldinger og gå hele strekningen. Etter in-
formasjon og pilegrimsvelsignelse i kirken startet 
vandringen opp bakken mot Museplass før vi 
dreide sørover gjennom Nygårdsparken, over 
gamle Nygårdsbro, Danmarksplass og videre mot 
Gamlehaugen hvor vi kom inn på traseen til den 
gamle Osbanen, som vi fulgte videre det meste av 
dagen. 

Mange tilskuere lurte nok på hva som skjedde 
når så mange vandret sammen, ledet av prose-
sjonskrusifiks og Vatikanflagg. Underveis ba vi 
rosenkrans og hadde korsveiandakt på flere språk, 
og det ble sunget mye på mange språk. (Norsk, 
polsk, tamil, spansk, engelsk, fransk, vietnames-
isk og enda flere).

Været var ganske bra i starten, men etter hvert 
ble regntøy pakket ut fra ryggsekkene og tatt i 
bruk! Intensiteten på regn og vind økte utover 
dagen, men dette la ingen demper hverken på 
sangglede eller tempo. Lagunen var første hoved-
stopp. Der ble det en pause på et kvarter slik at 
nye kunne slutte seg til følget. Rundt 70 personer 
fortsatte så vandringen videre mot den gamle 
Osbanens Stend stasjon, der vi hadde siste møte-
punkt. Vandringen fortsatte i jevn fart mot Fana 
kirke og et kvarter før messen gikk vi opp bakken 
mot kirken. 

Det var godt å komme under tak. Den gamle 
middelalderkirken ble ganske full av vandrere og 
andre som hadde møtt opp, ca 200 tilsammen.
Dom Alois innledet messen med å minne om bak-
grunnen for at vi valfartet nettopp til Fana på fes-
ten for Korsets opphøyelse. Kirken ble så fylt av 
liturgi og salmer som hadde melodier som var så 
gamle at mange av dem kan ha vært brukt i kirken 
før reformasjonen.

I prekenen sa sognepresten blant annet:
«Det vi feirer er ikke Korset som et stykke tre; 
vi feirer Korsets tre fordi på det hang verdens 
Frelser. Korset, bøddelens verktøy for å gi noen 
en grusom og langtrukken død, er ved Jesu Kristi 
lidelse og hans oppstandelse for oss blitt Frelsens 
tegn. Når vi ser på Korset, blir vi minnet om vår 
tros sentrale mysterium, som er sammenfattet i 
en eneste setning i Johannesevangeliet – vi hørte 
den nettopp lest – og den er så viktig, at den 

kalles «Den lille Bibel»: «For så høyt har Gud 
elsket verden, at Han gav sin Sønn, Den Enbårne, 
for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå for-
tapt men ha det evige liv.» Slik er Korset ikke mer 
et symbol for menneskers grusomhet, men frem-
for alt symboliserer det Guds uendelige kjærlighet 
… Korset symboliserer vår tro og det skal minne 
oss, – og alle om vår Frelse. Det skal være et an-
støtstegn som provoserer de ikke-troende – for 
å minne dem om hva de har forkastet. Vi bærer 
det foran oss i triumf – for ved dette tegn skal vi 
seire.»

Etter messen var det mulighet for dem som 
ønsket det å hylle korsrelikvien som er i St Paul 
menighets eie. Den stod på alteret under messen i 
en vakker monstrans. 

Hege askvik



«Det å Drive KirKe er iKKe 
For PessiMister»

Over åtti menighetsmedlemmer fra Bergen, 
Hordaland og Sogn og Fjordane kom lørdag 28. 
september sammen på St. Paul skole for å snakke 
sammen om menighetens fremtid. Menighets-
rådet inviterte først og fremst unge represen-
tanter fra forskjellige grupper, både de nasjonale 
gruppene, ministrantlaget, og BUK og Fides 
studentlag. Biskop Bernt Eidsvig, sognepresten og 
alle våre prester bosatt i Bergen var til stede. Også 
representanter fra Sogn og Fjordane og Voss kom 
til seminaret.

Det var biskop Bernt som sa at «Det å drive 
kirke er ikke for pessimister». Og det var klart at 
det ikke var pessimister som samlet seg på lørdag. 
Troen på at «Gud finnes og setter oss i bevegelse, 
bringer liv og frelse» var synlig. Engasjement og 
begeistring for vårt fellesskap i St. Paul menighet 
var dominerende.

I den første delen av seminaret presenterte 
menighetsrådslederen dagens situasjon. Deret-

ter delte biskop Bernt sine refleksjoner om den 
katolske kirkens situasjon i dag, både i Norge og i 
verden. Biskopen oppfordret menigheten til å for-
mulere noen ønsker for fremtiden, men å bruke 
realisme heller enn ønsketenkning. Han oppfor-
dret også alle til å be om preste- og ordenskall.

Norges Unge Katolikkers generalsekretær 
Stephen Trotter snakket om arbeid i katolske 
menigheter, hvor tilflukt, ressurser og respekt er 
viktige elementer. Tre av menighetens medlem-
mer – Thu Nguyen, Johannes Achen og Konrad 
Tywoniuk (på vegne av tre unge foreldrepar) 
delte sine refleksjoner rundt det å være katolikk 
i dagens Norge og i St. Paul menighet. Disse re-
fleksjonene og resultater fra undersøkelsen som 
ble gjennomført i juni, var bakgrunn for, og inspi-
rasjon til gruppearbeidet etter lunsj. Resultatet 
fra samtalen og de mange friske og interessante 
forslagene fra gruppearbeidet blir tema på neste 
menighetsrådsmøte, men allerede nå kan man 
konstatere at seminaret bidro til å etablere flere 

kontakter på tvers av gruppene, og flere samar-
beidsplaner.

Lunsj med både varm mat og dessert ble ser-
vert i Krypten. Enda en gang viste våre medlem-
mer at vi er flinke til å organisere og til å bidra. 
Det var smakefulle retter og fargerike kaker. 
Hjertelig takk til alle som kokt, bakt, laget kaffe, 
servert og vasket opp! Dette er et synlig bevis på 
de usynlige hendene som er helt uerstattelige!

Seminaret ble avsluttet av sognepresten, der-
etter gikk vi til pontifikalmesse med biskop Bernt. 

I messen deltok diakonen og sju av menig-
hetens prester. Det passet utmerket å be sammen 
og å fornye våre dåpsløfter ved inngangen til mis-
jonsmåneden. Messen var også utenom det van-
lige siden St Paulkoret fremførte Louis Vierne’s 
Messe solennelle for kor og to orgel som en del 
av liturgien. Det var oppløftende å høre messens 
faste deler, ikke som konsertfremføring men net-
topp som en del av den hellige messen. 

ewa BivanD
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Kristi FøDseLsFest i Mitt 
BarnDoMshjeM

Jeg vokste opp i en liten landsby i et hus fylt 
av kjærlighet, trygghet og fromhet. Livet mitt 
var ganske vanlig med skole, kirke og arbeid 
på gården. Mamma sørget alltid for den varme 
familieatmosfæren og oppdragelsen av meg og 
min søster Alicja. Pappa var rolig, han sørget for 
vårt levebrød. Den oppdragelsen jeg fikk fra mine 
foreldre var viktig. Å tro på Gud, den rettferdige 
dommer som belønner det gode og straffer det 
onde, å respektere alle mennesker, å være til 
stede for andre. Vi gikk til fots til sognekirken 
vår, 5 kilometer. Der var en ganske spesiell kirke: 
en helligdom for Jomfru Marias Fødsel, kjent 
for mange Guds nådegaver. Jeg har lært gleden 
av å være nær Frelseren. Som ung gutt fikk jeg 
tjene ved alteret under min kjære sogneprest 
Władysław. I ministrantlaget lærte jeg å forstå 
liturgien og den Hellige Skrift. Nå vet jeg at mitt 
prestekall ble formet allerede den gang.

Feiring av Kristi fødsel innledes av advent, 
vente- og forberedelsestiden til Frelserens ank-
omst. Roratemesse var en del av forberedelsen 
til den store dagen. Tidlig om morgenen, ventet 
vi med lamper i hendene foran kirken. Presten 
intonerte antifonen og prosesjonen begynte: den 
mørke kirken ble fylt med lysene våre, som om 
nytt liv kom frem, en kunngjøring av Frelserens 
ankomst. Denne sammenfatningen av famili-
ebønn hjemme, vakker liturgi i kirken og katekese 
i skolen skapte tilsammen den underfulle forvent-
ningen til juledagen.

Julaften, 24 desember. Mamma og Alicja for-
beredte de tradisjonelle tolv rettene til julemålti-
det sammen. Jeg og pappa tilberedte karpen som 
snart også skulle komme på middagsbordet.  Etter 
en meget travel dag så vi etter den første stjernen 
som kom frem på himmelen. Den var signalet 
for å starte måltidet. Der var den! Ved bordet 
dekket med hvit duk med høy under, leste pappa 
Evangeliets ord om Kristi fødsel. Vi ba sammen 
og takket Gud for omsorg for familien, landet og 
hele verden. Vi ba for dem som var gått bort, om 

at de kunne ha full glede av livet i himmelen. Så 
delte vi «opłatek»(Juleoblat) og ønsket hverandre 
alt godt. Dette var alltid en rørende stund. Alle 
takket for kjærligheten, ønsket hverandre Guds 
velsignelse, ba om unnskyldning for det som var 
galt og lovet fullt engasjement i å skape en frem-
tid bygget på kjærlighet til Gud og vår neste. Når 
far omfavnet mor og sa «Jeg elsker deg» og kysset 
henne forsiktig, er det det vakreste bildet i min 
hukommelse. Takk, mine kjære foreldre, for deres 
kjærlighet!

Vi gikk til bords, til julemåltidet. Julesalmer 
og fortellinger om hvordan man feiret jul da våre 
foreldrene var barn, beriket denne spesielle at-
mosfæren. 

Etter at vi hadde feiret hjemme var det tid til å 
feire i menighetens fellesskap. Omgivelsene var 
eventyrlige. Hvit snø, knirkende frost, stjernehim-
mel, små lys i alle vinduer og pyntede juletrær. 
Alle skynder seg til kirken, midnattsmessen 
begynner snart. En vakker julekrybbe med den 
nyfødte Guds Sønn. Alle kommer frem med yd-
mykhet og med glede, som hyrdene i Betlehem, 
for å hilse den nyfødte Jesus. Julesalmenes spe-
sielle stemning rører våre hjerter og våre sjeler. 
«Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss». Kristus 
er født! La oss komme og ære Ham. 

Kjære lesere. Jeg skal for første gang feire Kris-
ti Fødselsfest i St. Paul menighet i Bergen. Jeg er 
sikker på at det blir like fint i Bergen som det var 
i min barndom. La oss sørge for de trengende, for 
fred i ekteskapet og familien. La oss forberede en 
verdig bolig for vår Herre og Frelser i våre hjerter. 
Kom, Herre Jesus, tiden er 
kommet!

Med pastoral velsignelse

Dom gregor orkisz

JuleMeSSeR I HoRdAlANd
Tirsdag, 24/12, 2019 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

Onsdag, 25/12 2019 1. Juledag
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
12.00 Marias Minde Polsk Messe
12.00 Polsk messe på Marias Minde
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
16.30 Vietnamesisk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe

Torsdag, 26/12 2019 2. Juledag, St. Stefa-
nus 
  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, 29/12 2019 Hl. Familie 
  9.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
12.00 Polsk messe på Marias Minde
13.00 Vietnamesisk messe
15.00 Polsk messe
16.15 Tamilsk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe

Tirsdag, 31.12. 2019 Nyttårsaften
19.00 Tamilsk takkemesse m/tilbedelse

Onsdag, 1/1 2020 1. Nyttårsdag/Maria, 
Guds mor 
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Tamilsk messe
15.00 Polsk messe
16.30 Vietnamesisk messe
18.00 Engelsk messe 
19.30 Polsk messe  
 
Søndag, 5/1 2020 Epifani/Hellig tre 
kongers dag
9.00 Norsk messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
12.00 Polsk messe på Marias Minde
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe
19.30 Polsk messe

VOSS, St. Olavs Senter
Søndag, 22/12 2019 4. søn. i Adv. 
11.00 Norsk høymesse
Onsdag, 25/12 2019 1. Juledag 
11.00 Norsk høymesse
Torsdag, 26/12 2019 St. Stefanus 
11.00 Polsk/norsk messe
Søndag, 29/12 2019 Hl. Familie 
11.00 Norsk høymesse
Onsdag, 1/1.2020   1. Nyttårsdag 
11.00 Norsk høymesse
Søndag, 5/1 2019   Epifani  
11.00 Polsk/norsk messe

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står 
noe annet.
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Legg merke til at de norskfødte ikke er ensartet, 
de har ofte foreldre fra andre land.

St. Paul menighet har femdoblet antall medle-
mmer i løpet av de siste 20 år fra under fire tusen 
i 2000 til nesten 20 tusen i dag. Menigheten om-
fatter nesten hele Hordaland og Sogn og Fjordane 
hvor vi leier kirker og bedehus for å feire messer. 

Over 16 tusen katolikker bor i Bergen og 
nabokommunene, og de kommer til St. Paul 
kirke og til klosteret på Marias Minde til messe, 
katekese og andre aktiviteter. Det er fullt på sønd-
ager med til sammen 9 – 10 messer. Menigheten 
har problemer med å finne nok lokaler til all ak-
tiviteten, selv om vi låner rom fra St. Paul skole og 
fra søstrene på Marias Minde.

Vi er en veldig aktiv og aldersmessig ung me-
nighet, med medlemmer fra hele verden. De fleste 
av de norskfødte har foreldre som innvandret til 
Norge. Nivå for engasjement, samsvarer ikke nød-
vendigvis med antall medlemmer. Vi har mange 
små, aktive, etablerte grupper, som vietnamesere, 
tamiler, filippinere eller eritreere. De bidrar 
mye til fellesskapet og samtidig opp-rettholder 
de sine egne tradisjoner. Flere av gruppene har 
egne sangkor og tilleggskatekese på forskjellige 
morsmål. Hos arbeidsinnvandrere som kom-
mer fra EU-land etter 2004, de fleste fra Polen 
og Litauen, er det nok mange som tenker: «Jeg 
skal reise hjem snart» og derfor har de mentalt 
sett tilhørighet i sine sogn i hjemlandet, selv om 
de er registrert i OKB. De deltar i prosesjoner, 
menighetsfester og praktisk arbeid, men foretrek-
ker messe og katekese på eget språk og har lite 
forståelse for katolisisme på norsk.  I tillegg er 
mange nye katolikker fra Afrika og Asia mer og 
mer synlige i kirken.

Situasjonen utenfor Bergensområdet, og sær-
lig i Sogn og Fjordane og Voss er krevende. Det 
er ikke mulig å betjene alle som bor spredt over 
store områder, og siden de fleste er polakker og 
mye av det pastorale arbeid gjøres på polsk, har 
alle de andre – og menigheten - en stor utford-
ring. 

Gruppearbeidet på seminaret resulterte i 
mange forslag til forbedring, fra mer og bedre in-
formasjon, til behov for voksenkatekese på norsk 
for foreldre og aktiviteter for familier og barn. 
Samarbeid på tvers av språkgruppene var en gjen-
ganger. Vi gjør mye, men mye mer kan gjøres. Lo-
kalt mesterskap i ministrering, felles korsang og 
idrettsstevner ble nevnt. Samtidig et det en utfor-
dring å beholde balansen mellom det fellesnorske 
og det særegne. I fremtiden trenger vi flere kato-
likker som engasjerer seg i menigheten og som 
«står på to ben», som nettopp de unge deltakerne 
på seminaret. De imponerte med modenhet og 
fokus på tro, fellesskap og ansvar for Kirken. 

Vi vet ikke hvordan det blir om 15 år – Hvor 
mange utvandrer, hvor mange nye kommer, hvor 
mange flytter og hvor mange forlater Kirken?  
Men de unges stemme på seminaret gir oss grunn 
til optimisme.  

ewa BivanD

status quo juLeMarKeD

Mandag 2. desember kl. 20.00 St.Paul 
Gymnas Adventkonsert 

Lørdag 7. desember kl. 15.00 Vi synger til jul. 
Bli med og syng våre mest kjente og kjære jule-
sanger.
Amund Dahlen - allsangsleder.
Eirik Sukke - trekkspill/harmonium og andre 
instrumenter (varighet ca 40 min).

Onsdag 11. desember kl. 20.00
Julekonsert St. Paul-koret.
Julemusikk fra forskjellige land til forskjellige 
tider.

Lørdag 14. desember kl. 16.00
Årets julekonsert:
Barnekorene, Gymnaskoret, Lovsangskoret Au-
gustin St.Paul-koret, mfl.

MusiKK i KirKen

Det blir julemarked 
i skolegården og Krypten 

7. desember
Kl 14.30 - 17.30

• Salg av katolske julegaver
• Salg av varm mat
• Gløgg
• Caritas strikkeklubb
• Vi synger til jul i kirken kl. 

15.00
• Overraskelse for barn ca kl. 

16.00
• Trompetkonsert utendørs 
• kl. 17.00

Velkommen!
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Fasteretrett
Det blir fasteretrett i St Paul menighet
13. - 15. mars 2020.

I år er det p. Joël Regnard, OCSO fra Munkeby 
kloster i Levanger som skal lede oss.

Temaet er: 
Fastetiden – en tid for å 
forandres av den Hellige Ånd.
Fastetiden er ikke bare knyttet til ytre praksis. 
Disse praksiser eller andakter har ingen mening 
hvis de ikke svarer til noe i vårt indre.

P. Joël er Cistercienser og kommer fra klosteret, 
Abbaye Notre-Dame de Cîteaux i Burgund, 
Frankrike, der han avla første løfter i 1978, og ble 
presteviet 24.8 1995. Han er en av de fire brø-
drene som grunnla klosteret på Munkeby i 2009, 
og er i dag ansvarlig for kommuniteten og involv-
ert i ysteriet der den kjente rødkittosten Munkeby 
blir produsert.   

Mange av oss har friskt i minne seminaret om 
menighetenes fremtid som ble holdt i St. Paul 
menighet 28. september. Ett av de store og gjen-
nomgående tema dreiet seg om fellesskap. Våre 
kristne fellesskap hjelper oss til tro, og vår kristne 
tro skaper fellesskap; –  det store felleskapet, 
Kirken, med sakramentene og prestenes tilst-
edeværelse og veiledning, men også husfellesskap. 
Også familier som har anledning til å komme i 
messen om søndagene, søker å finne andre barne-
familier der de i hjemmene kan finne sammen 
sosialt og i bønn sammen med barna. 

Mennesker i diaspora hungrer etter felless-
kap. Flere av dem som tilhører vår menighet bor 
i distriktene langt fra messesteder. Mange har 
kun messe i nærheten av sitt bosted en gang i 
måneden. De reiser lange veier for å finne katol-
ske fellesskap, og de ser sine barn forsvinne ut 
av Kirken i mangel på relevante møtesteder.  De 
bor så spredt at det er praktisk umulig å lage en 
samlet menighet. Da er det desto viktige å se mu-
ligheter fremfor problemer. 

I kjølvannet av denne rosenkransmåneden, 
inspirert av Kirkens misjonsiver, ligger mulig-
heten så klart fremfor oss. Maria var der før 
Kirken, før Kristus. Maria ønsker å være med 
oss mens vi venter på, og ber om flere prester, 
flere kirker, også i spredtbygde strøk. Jeg har et 
konkret forslag: Start rosenkransgrupper der du 
bor!

Begynn gjerne i din egen familie, se om det 
er mulig å be rosenkransen sammen. Klarer 
dere ikke en hel rosenkrans, så be en dekade. 
La barna lære bønnene, lede bønnen, la dem 
lære den på norsk så vel som et annet språk, om 
det er naturlig. Våre barn var tospråklige og de 
syntes det var veldig kjekt å lede en dekade på 
engelsk som pappa snakket, sittende i mørke til 
et blafrende stearinlys og røkelse. Vi bad bare en 
dekade som familie. Det ble en kort bønnestund 
hver kveld, men gjennomførbart.

Du kan også invitere en katolsk nabo hjem til 
deg. Det spiller ingen rolle om din nærmeste ka-
tolske nabo er fra et annet land! Be sammen, en 
dekade på norsk, men også andre språk. Ta med 
barna, la dem leke sammen, be litt, høre bønn 
på flere språk. Det finnes en uendelighet av mu-
ligheter til å be rosenkransen sammen.

Akkurat som Maria lengtet etter Jesus-
barnet, skjult under sitt bankende hjerte, slik 
kan vi forene vår lengsel etter Jesus i Eukaristien 
(den som vi kanskje får motta så alt for sjeldent) 
med henne i Rosenkransen. Og akkurat slik som 
hennes trofasthet og tillit til slutt bar frukt idet 
«Det sanne lys som lyser for hvert menneske» 
kom til verden den velsignede Julenatt, slik skal 
vår bønn, bedt sammen med henne bære frukter. 
Denne bønnen skal bære Kristi Lys ut i verdens, 
og vårt eget mørke! 

Kom sammen og be, ha gjerne måltid sammen, 
del gjerne erfaringer og bekymringer. Men etter 
bønnen: Husk å være stille; gjem alt dere ikke 
forstår i deres hjerter! Slik at vi ikke risikerer å ta 
tilbake det vi har gitt til Herren i bønn. 

anne samuelsen

troen sKaPer FeLLessKaP 
FeLLessKaP sKaPer tro

KatoLsK ForuM
17. desember
Deg har vi ventet mer enn tusen år: motiver fra 
advent og jul.
Eyvind Skeie

21. januar
Besøk til middelalderklostere i fastetiden.
Alf Tore Hommedal

18. februar
Bioteknologiloven: Katolsk syn og 
endringsforslag.
Maria Fongen

17. mars Mer informasjon kommer.

21. april Mer informasjon kommer.

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 Danbolt, 
Erik Andvik og Stig F. Samnøy
Kontakt: erik.andvik@katolsk.no
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aDventsaKsjonen 2019
Bildet er fra en av samlingene i BUK, ung-
domslaget i menigheten, som har vært i høst. 
Her hadde vi spaghetti bolognese, spillkveld med 
kortspill og mario kart på switch, og vi ungdom-
mer deltok i kveldsmessen. Dette var stor suksess, 
og over 30 deltakere var med. Denne suksessen 
ønsker vi i BUK å fortsette med. Nå i november 
har BUK planlagt to samlinger, den 14. og den 
28. november kl. 17, hvor vi også planlegger å 
ha varmmat, sosialt fellesskap, kos og messe. vi 
starter opp igjen med samlinger den 9. Januar, 
og kommer etter jul til å ha samling omtrent hver 
torsdag.

I desember er det også tid for adventsaksjonen. 
Derfor har vi i BUK besluttet å arrangere en over-
nattingshelg med innsamling av penger. Helgen 
blir den 7. - 8. desember, og vi overnatter på 
skolen. Her vil vi snakke litt om hva adventsak-
sjonen er, ha det kjekt sammen utover lørdags-
kvelden, og til slutt selge kaker og mat i kirke-
kaffen etter høymessen på søndag, til inntekt for 
årets adventsaksjon i colombia. Alle mellom 13 og 
18 år er velkommen, og alle andre er hjertelig vel-
kommen i kirkekaffen den 8. desember. 

Om du ønsker mer informasjon om påmelding 
osv. til adventsaksjonshelgen, eller om de andre 
kommende aktivitetene, kontakt gjerne:
Esbjørn Solberg, leder i BUK, leirsjef  -  tlf: 450 
68 818  -  mail: 3sbjorn.solberg@gmail.com
Kim Arne Mølstad, styreml. og praktisk ansvarlig  
-  tlf: 901 32 650
Thu Nguyen, kontaktperson  -  tlf: 415 09 154

esBjØrn solBerg

BuK
Adventaksjonen 2019 vil sikre ungdommer 
mellom 15 og 17 år i Caquetá, et tidligere gerilja-
område i Colombia, yrkesopplæring for økt inn-
tekt og bedre levekår. Dette vil minske risikoen 
for at ungdommene rekrutteres til aktiviteter som 
truer freden i området. Ved å gi ungdom utdan-
ning i fiskeoppdrett får de muligheter for arbeid 
og en stabil inntekt. Det bidrar også til bedre 
ernæring på landsbygda der ungdommene og 
deres familier bor. Ungdommene bor i et område 
der mange har vært rekruttert til geriljakrig eller 
kriminell aktivitet. Prosjektet bidrar til fredsbyg-
ging ved å gi ungdommene et alternativ der de 
kan skape seg en bedre fremtid med egen inntekt. 
De vil også få opplæring i fredelige løsninger av 
konflikter, hvordan løse uenighet om rettigheter 
til jorda og hvordan å delta i samfunnet rundt seg. 
Dette vil byge fred for alle i området.

Ungdommen skal få kunnskap og opplæring i 
klimasmart landbruk og fiskeoppdrett. De vil også 
få opplæring i hvordan å utarbeide forretnings-
planer, oppstart av egen bedrift og fredsbyggende 
arbeid. Caritas Colombia og Amazonia Universitet 
samarbeider med andre institusjoner om å gi 
yrkesutdanning til ungdommene.
Inntektene fra Adventaksjonen 2019 vil gå til å:
• gi ungdom opplæring i fiskeoppdrett
• gi ungdom utdanning i effektivt og klimasmart 
landbruk
• gi opplæring i markedsføring av landbruks-
produkter
• organisere småbønder for å redusere kostnader 
ved produksjon og salg
• gi minst 50 prosent av yrkesopplæringsplassene 
til kvinner
• sikre at kvinner deltar i beslutningsprosesser i 
lokalsamfunnet
• gi lederopplæring

For å oppnå målet om å sikre ungdommene et 
levebrød må vi jobbe på ulike fronter:

1. Opplæring av ungdom i produksjon av fisk
Fiskeoppdrett er den mest etterspurte mat-

produksjonen i verden i dag, slik er det også i
Colombia. Det er likevel vanskelig å finne folk 
som har den tekniske og praktiske kunnskapen
som trengs for å drive fiskeoppdrett. Mange har 
enten høyere utdanning og høy lønnsforventning, 
eller så er de ufaglærte arbeidere. Derfor er det 
mange steder et behov for å gi ungdom opp-
læring, slik at de som ellers ikke ville fått jobb, 
kan få det. Prosjektet Adventsaksjonen støtter i 
2019 ligger i områdene hvor det er et gap mellom 
hvilke behov man har for ungdom med kompe-
tanse, og den faktiske kunnskapen ungdommen 
har. Adventsaksjonen 2019 skal gi ungdom mu-
lighet til å få jobb gjennom å:
     - tilby praksisplasser i fiskeoppdrett på eksis-
terende yrkesskoler.
     -  tilby nettbasert læring.

2. Forbedre inntekten for ungdommer og 
deres familier gjennom etableringen av egne
bedrifter og/eller kvalifisere dem for jobber i 
akvakulturmarkedet.

Prosjektet vil:
- Gi økonomisk og teknisk støtte til ungdom så de 
kan opprette egne bedrifter.
- Forbedre produktiviteten og skape nye virksom-
heter. Dette vil skape nye arbeidsplasser,
samtidig som man utdanner ungdom som er 
kvalifisert til ulike typer jobber innen
akvakultur.
- Opprette regionale støttesentre for lagring, be-
arbeiding og produksjon / forbedring av
fisk.

nuk-aDventsaksjonen

aDventsaKsjonen 
i st. PauL

9 ungdommer fra BUK har vært på Advents-
aksjonshelg på Mariaholm for å lære mer om 
aksjonen. 

Hovedaksjonshelgen blir 7. og 8. desember 
hvor 9. klassekonfirmantene, BUK og andre 
samler inn penger på julemarkedet og i byen på 
lørdagen. Så arrangerer BUK overnatting og står 
for kirkekaffen etter høymessen søndag.

Det blir også mulig å bidra til Adventsaksjonen 
ved utgangen etter de andre høymessene i 
adventstiden.
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DoM gregor
Dom Gregor Can.Reg. – pater Grzegorz Orkisz 
- kom som kapellan til vår menighet i august i år. 
Vi spør om hans vei til Klosterneuburg – og til 
Bergen.

«Jeg tenkte på klosterlivet og misjonstjeneste 
allerede mens jeg var i presteseminaret, og siden 
bispedømmet Tarnów i Polen, hvor jeg tilhørte, 
har misjonsmark i Afrika, Latin Amerika og Ka-
sakstan hadde jeg et håp om å reise ditt. Men bis-
kopen sa «nei», og etter prestevielsen i 2006 ble 
jeg kapellan med ansvar for sjelesorg for ungdom, 
grupper med spesielle behov og for liturgisk tjen-
este.  Etter fem år ble jeg spurt om å tjene Kirken 
i Norge. Jeg var først kapellan i Trondheim og 
deretter sogneadministrator i Kristiansund». 

Siden både biskop Eidsvig og generalvikar 
i Trondheim Stift på den tiden, dom Albert 
Mączka, er tilknyttet augustinerkorherrene i Klo-
sterneuburg, ble pater Grzegorz kjent med flere 
korherrer, også med Dom Alois og Dom Lukas, og 
følte kallet til å tre inn.  Etter ett år i klosteret avla 
han sine første løfter i 2018. 

Mens han var i Midt Norge måtte Dom Gregor 
lære seg norsk, men da han kom til Klosterneu-
burg ble det nødvendig å lære tysk. Nå må han 
bruke begge språkene, og å skille tysk og norsk 
fra hverandre er ikke alltid så enkelt. Derfor går 
han igjen på norskkurs og vil gjerne snakke norsk 
– og ikke minst bergensk – så ofte som mulig. 
Han understrekker at han er kapellan i St. Paul 
menighet for alle som kommer til messe på norsk.  
Han skal feire messe, sitte i skriftestolen og delta i 
menighetens aktiviteter. 

Dom Gregor er glad for å være tilbake i Norge – 
med sine medbrødre i Parkveien og blant Norges 
katolikker. Han er begeistret for norsk natur, 
mellom fjell og fjord; han er en ivrig fisker – det 
lærte han i Kristiansund. Han har erfart at man 
blant norske katolikker finner et glimrende fel-
lesskap av troende, som er åpne, lette å snakke 
med, søkende og villige til å dele sine spørsmål 

med hverandre. Han er imponert over deres 
kunnskap om kristendom og katolisisme. Det blir 
mange spennende samtaler ut av det, påpeker 
Dom Gregor. Han har selv mastergrad i dogma-
tisk teologi.

Dom Gregor minner oss om at Vår Herre ga oss 
sakramentene som redskap i våre liv som kristne. 
Derfor legger han stor vekt på det sakramentale 
liv, først og fremst Eukaristien - deltakelse i mes-
sen, og skriftemålet. Kristenfellesskap er utrolig 
viktig å leve ut både i menigheten, i familie, og i 
kloster – korherrer bor i felleskap som gir dem 
styrke til pastoralt arbeid. I Parkveien begynner 
de hver dag sammen kl. 05.55 med bønn for me-
nigheten!

Dom Gregor er en glad og munter mann. 
Han liker å lage mat – noe de deler på å gjøre i 
Parkveien, men han mener han kan lære mye av 
sognepresten også på dette området. Han er glad 
i sin søster og hennes familie, og han liker barn. 
Han synes det er helt topp at foreldre kommer til 
kirken med små barn og at det er helt naturlig at 
barna ikke er helt stille. I følge familietradisjonen 
var lille Grzegorz den som skrek høyest i kirken 
da han var liten.
EB

Etter 25 år som prest, hvorav nesten ett år av 
disse i Porsgrunn, har p. Cruf Climaco kommet 
til St. Paul menighet med ansvar for filippinsk 
sjelesorg. Før han kom til Norge har han tjent i 
flere forskjellige menigheter i Filippinene både 
som kapellan, sogneadministrator, og til slutt 
sogneprest. Han har også vært leder for Parish 
Renewal Experience i 7 år på bispedømmenivå. 
Det er en tjenestevillig prest som nå søker å finne 
seg til rette i denne store menigheten som om-
fatter de sentrale områdene rundt Bergen, samt 
store deler av Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Han vil gradvis bli kjent med, og feire messer for 
filippinere i diaspora. 

P. Cruf kan fortelle at han er en stillferdig per-
son med foreldre og tre søsken på Filippinene. 
Med en far som var jordbruker og en mor som var 
lærer i offentlig skole, var familiens plan at han 
skulle bli sivilingeniør. Selv ønsket han å bli sjø-
mann. Men Gud hadde andre planer. 

P Cruf beretter: Etter endt videregående skole 
«dyttet» Gud meg inn i seminaret, og jeg ble 
der til jeg hadde fullført filosofiske og teologiske 
studer i en alder av 24 år. Året etter ordinerte nå 
avdøde Biskop Ativado meg til prest. Like til i dag, 
takker jeg virkelig Gud for den store gaven jeg har 
mottatt – prestekallets gave. Og jeg er sikker på 
at den gaven ikke er min, men at han har betrodd 
den til meg for at jeg skal tjene Hans folk hvor 
enn jeg er. På denne måten kan være til tjeneste i 
hans universelle Kirke. 

P Cruf er ikke i tvil om at Gud ønsker at han 
skal tjene her nord: Det er ingen spøk for meg å 
komme til denne kalde regnfulle plassen så langt 
vekke. Her er en totalt forskjellig kultur, språk 
og omgivelser. Det er en stor utfordring. Men 
jeg er sikker på at jeg ikke er her på grunn av en 
tilfeldighet, og jeg er overbevist om at det er en 
Guds store plan gjennomført av to biskoper, min 
egen biskop Cantillas og biskop Eidsvig. Min del 
i dette er å være en Guds enkle tjener og hans in-
strument. Jeg er ingenting uten ham. Etter et år i 
Norge, og nå som kapellan i St Paul menighet er 
jeg en smule engstelig, men også optimistisk. Med 
deres sogneprest dom Alois` gode støtte, håper 
jeg å være en ressurs og ikke en byrde. 

St Paul menighet er så levende, og til tross for 
alle kulturer og språk likevel ett. Forskjeller er 
ikke lenger hindre, men måter å bli ett i Herren. 
Jeg vil gjerne takke alle for en varm velkomst, alle 
prestene, dom Alois, menighetsrådsleder Ewa og 
menighetens ansatte, samt alle troende. Takk til 
dere alle! La oss sammen fortsette vår reise som 
en stor familie. Gud velsigne oss alle!  

AS

P CruF

Bli fast Caritas-giver! 
Les mer om hvordan du kan bli fast giver på 
www.caritas.no, eller kontakt oss på telefon: 
23 33 43 60 eller på e-post: caritas@caritas.no 
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juLeMesser i sogn og FjorDane 

Døpte:
Selamawi Alazar Zerehans
Aldin Philip Rosillo Arnesen
Szymon Milun
Ronja Nilsen Nordset
Alba Mejia Sæterdal
Alexander Nhat Duy Nguyen
Thomas Trinh Solhaug
Leon Pacanowski
Eva Marie Feven Mikele Lilo
Aron Tarik Ahmed
Isabella Ditmarsen-Radecka
Austeja Jusaite
Jonathan Mussie Teklegergis
Lena Wiktoria Zajac
Ashwin Atputharaj
Liana Uwamahoro
Linea Uwamahoro
Jan Stanislaw Bielenda
Maria Cat Tuong Tran
Christian Anders Gaviola Kolecki
Kaitlyn Sky Estella Rivera
Matheo Straumøy
Sol Marie Ruiz Thorkildsen
Rebekka Stenfeldt
Adreil Diminick Cabalitazan Dalit
Sonia Michelle Wilson
Zuzanna Bazyl
Angelina Sandvik Emiliyanus Baptist
Evelyn Sophie McKevitt
Gyan Mattheus Visitacion
Jagoda Szawan
Andrea Labtic Birkeland
Amanda Labtic Birkeland
Naod Brhane Gobru
Maria Isabella Dantas Danielsen
Alma Le Myrseth
Mathilde Sayago Olafsen
Adriana Jemima Fernandez Acuero
Agnes Aase Robberstad
Laila Jeanne Ange Malick
Ludvig Thomas Vu Nguyen
Maia Victoria Diaz-Salazar
Isabella Kamsiyochukwu Nwafor

Olav Johan Siasico Lindelid
Antoni Rozczynalski
Keanu Valderrama Cataylo
Lena Sniecinska
Natalia Sniecinska
Bartosz Sniecinski
Helena Høiberg
Lukas Abong Jocson
Christopher Matias Strand Loureiro
Patricija Barbora Levickaite
Shama Tekle Medhanie
Catharina Josefine Ulsmåg
Olivia Manueldas Dhayalan
Marcus Jesse Marron Tan
Arya Enriquez Santos
Kiara Felicia Dimanlig Pecson
Viljamas Jonas Kapocius
Mie Reidun Dang Rossland
Mikolaj Sawicki
Anna Grythe Hoff
Natalie Tran-Le
Nikolai Tom Kjøde
Maximilian Alexander Jazdzyk
Mia Garabito Alver
Amira Faye Capacete Ancheta
Jakem Kidane Mussie
Emma Kristine Calang Avila
Aleia Ayvah Barrameda Casulla
Mason Murray Gaynor
Kobie Mejia Knudsen
Mila Solene Grittner
Ryan Midtun Martin
Leokadia Laskowska Krogenes
Sunniva Claire Corpuz Ballesta
Kristina Mehari Ogbahanes
Einar Olai Dar
Oliver Leiva Nygaard
Jonas Majk Ebeltoft
Julia Malyszek

Konfirmert:
Analyn Gabor
Zivile Marija Peciulyte
Raimondas Jonas Gudaitis
Vakaris Rafalelis Miciunas
Mantas Antanas Burnickis
Ernestas Janciauskas
Charles Pushpaseelan

Tatt opp i kirken:
Elise Thue Øyen
Linnea Kajsa Jermstad
Ludvig Thomas Vu Nguyen
Kjetil Sivertsen
Malin Olivia Sjåstad Hovland

Viet:
Marissa Domingo Sabado og Gabriel Millet Palma
Martina Mehren Wade og Luke Wilfred Johnston
Analyn Gabor og Karl Aksel Kirkeeide
Rita Kavaliauskaite og Einius Smolskas
Nithiya Nareshkumar og William Vithuran 
Sivalingam

Malin Olivia Sjåstad Hovland og Torbjørn Mikal 
Hovland
Erendira Francisca Santiago Leon og Omar 
Bautista Jimenez
Jenny Mae Bohol Bañez og Øystein Lauvås
Hoang Yen Thi Le og Thinh Quoc Le
Lene Katrine Njåstad og Ba Ngoc Vu

Døde:
Cinzia Scaldino
Rex Sean O’Fahey
Graciela Ibacache
Regina Dimsiene
Nina Bang
Ludvig Thomas Vu Nguyen
Luis Brandt
Nguyen Thi Com
Marie Elisabeth Moseng

Livets gang

Adventsretrett i Førde bedehus
Fredag   13.12.2019 kl. 18.00
Lørdag   14.12.2019 kl. 18.00
Søndag  15.12.2019 kl. 11.00

Førde (Førde bedehus)
Midnattsmesse – 24.12.2019 kl. 24.00
Julemesse – 25.12.2019 kl. 11.00
Julemesse – 26.12.2019 kl. 11.00

Loen
Julemesse  - 25.12.2019 kl. 17.00

Årdalstangen
Julemesse  - 26.12.2019 kl. 17.00 
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ny Prest i sogn og FjorDane
Fra 1. april 2019 har P. Zygmunt Majcher vært 
kapellan i St. Paul menighet i Bergen. Han har 
bosted i Førde, med ansvar for polakker og alle 
andre katolikker i Sogn og Fjordane. P. Zygmunt 
har lang fartstid som prest og fransiskanermunk. 
Født 21. mai 1965, gikk han inn i novisiatet hos 
fransiskanere i Zakliczyn i 1984. Der avla han 
evige løfter 4. oktober 1990. Han ble presteviet i 
Kraków og 22. mai 1993.  

P Zygmunt skulle være godt rustet for presteliv i 
Sogn og Fjordane.

Han beretter: I 1994 reiste jeg på misjon til 
Ukraina hvor jeg var kapellan og senere sogne-
prest. Mitt arbeid i Ukraina betydde at jeg måtte 
bygge menigheter, både åndelig og fysisk, ofte fra 
bunnen. Det var nødvendig å bygge og renovere 
kirker og kapeller, og å organisere katekese både 
for barn og voksne etter mange år under kommu-
nistisk styre. Det var også nødvendig å bidra med 
økonomisk hjelp til innbyggerne, slik at de kunne 
overleve den vanskelige tiden etter «perestrojka». 
Jeg jobbet i Ukraina til 2006. 

Etter det var jeg to år i klosteret i Zakliczyn og 
arbeidet også med sosialhjelp i byen Stróże.  Fra 
2008 har jeg hatt ansvar for polsk sjelesorg i hen-
holdsvis i Stavanger og Drammen. 

Hvordan er 
det for deg 
å komme 
til Sogn og 
Fjordane?
 
Dette er helt 
annerledes 
arbeid enn i 
de tidligere 
menighetene 
jeg har jobbet. 
Det eneste 
som er likt 
er at jeg job-

ber blant polakker og av og til med andre etniske 
grupper. Språkbarrieren er et problem i sjelesorg 
på norsk. Men med god vilje og med den Hellige 
Ånds hjelp går det an å klare det. Her er det veldig 
vanskelig å samle fellesskapet rundt kirke eller 
kapell. Vi må leie alle lokaler der vi ferer messe og 
har katekese. Dermed blir de ofte betraktet som 
«et slags hotellrom – jeg kom, jeg gikk, ingenting 
holder meg her». 

Jeg prøver å samle folk rundt det vi har dvs. 
Messe, andakter, katekese og kirkekaffe. Noen 
ganger mangler man tålmodighet og krefter til å 
bygge fellesskapet. Man vil så gjerne se hurtige re-
sultater, men det går ikke. Alle fellesskapene her 
i Sogn og Fjordane er forskjellige. I Loen finnes 
det for eksempel mange slovaker som trenger om-
sorg. Jeg bruker min kjennskap til ukrainsk for å 
kommunisere med dem. I den grad det er mulig 
prøver jeg å hjelpe dem og feirer av og til messe 
på slovakisk. I Eid og i Årdal er jeg bare en gang i 
måneden. Dette er for lite, det er ikke nok tid til å 
gjøre noe mer grundig. Men de er ikke totalt uten 
sjelesørger. Her må man kjøre mange kilometer 
til messestedene, noen gang er det slitsomt, men 
Gud gir krefter for å komme med Eukaristien dit. 
Jeg vil så gjerne at katolikker som bor i Sogn og 
Fjordane ikke skal glemme Gud og budene Hans. 
At alle skal kunne delta i søndagsmessen!

Jeg ønsker å bruke denne anledning til å in-
formere at det feires messe i Førde hver dag i 
kapellet i Hafstadvegen 29 kl. 19.00 og søndager 
i Bedehuset (Prestebøen 1) kl. 11.00. Vi har også 
en internettside www.katolicysognfjordane.para-
fialnastrona.pl (på polsk) hvor man kan finne 
kunngjøringer og fortløpende informasjon om 
messer. Det er også en side på St Pauls hjemme-
side med informasjon om messer: https://bergen.
katolsk.no/?page_id=1211 

Med fransiskansk hilsen – Pax et Bono

P zygmunt

EB/AS

SuNNIVA-JubIleet 2020 og FASte-
tIdAS MARKeRINg AV dette

I 2020 er det 850 år sidan relikvien av Sankta 
Sunniva, altså det ein oppfatta som Den heilage 
Sunnivas kropp, vart overført frå Selja i Nord-
fjord til Bergen. Overføringa vert i det liturgiske 
språket gjerne kalla Sunnivas translatio. Den 7. 
september 1170 vart relikvien motteken i høg-
tidleg prosesjon og ført inn i dåverande Bergen 
domkyrkje, den store Kristkyrkja som i mellom-
alderen låg på det noverande Bergenhus. I 361 
år vart Sunniva-skrinet ståande opphøga i Krist-
kyrkja. I løpet av denne tida vaks Sankta Sunniva 
seg inn som ein integrert del av mellomalderbyen 
Bergen. Sunniva vart vernehelgen for Bergen by 
og bispedøme, men ho vert i dei liturgiske tek-
stane også omtala som heile Noregs verje. Bergen 
vart ein pilegrimsby. Sunniva-kulten vart i ein 
viss grad spreidd, ikkje berre i Bergen bispedøme 
men via Bergens handelskontaktar alt frå Finn-
mark i nord til Tyskland i sør, frå Island i vest til 
Finland i aust.

Hovudmarkeringa for det økumeniske 
850-årsjubileet er lagt til første veka i september 
2020, truleg med hovudmarkeringa i St. Paul 
kirke på sjølve translasjonsdagen 7. september. 
Men St. Paul menighet ynskjer å markere jubileet 
alt i fastetida 2020, med fleire pilegrimsvandrin-

gar til sentrale kyrkjehistoriske stader i Bergen, 
då særleg stader der det var kloster i mellom-
alderen. Vandringane vil gå til Munkeliv kloster 
og Jonsklosteret, begge på Nordnes, til Nonne-
seter kloster ved Bergen Jernbanestasjon, til 
Fransiskanarklosteret ved noverande Bergen 
domkirke og til dominikanarklosteret og Krist-
kyrkja på noverande Bergenhus. 

alf tore HommeDal

vanDring tiL KatoLsKe 
KLostre/hosPitaL/
KirKer i FastetiDen

Vi går fra St. Paul kirke, men unntak av 2. april
 – da møtes vi v/Kristkirketomten på Bergenshus.
Oppmøte alle dager kl. 17.30
Vi avslutter vi hver gang med messe i St. Paul 
kirke kl 19.00.

Vandringen ledes av en katolsk prest og arkeolog 
Alf Tore Hommedal.

Torsdag 27. februar 
Tur til Fransiskanerklosteret- Domkirken

Torsdag 5. mars 
Tur til Benediktinerklosteret – Munkeliv

Torsdag 12. mars 
Tur til Augustinerklosteret – Tinghuset 

Torsdag 19. mars 
Tur til Allehelgenskirken  - Rådstuplass

Torsdag 26. mars 
Tur til Nonneseter kvinnekloster - Kapellet

Torsdag 2. april 
Vi møtes ved Håkonshallen
Tur til Kristkirken (markering også av Domini-
kanerklosteret) og Katarinahospitalet.
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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 
Tlf 482 77 282           

Kapellan/skoleprest Dom 
Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg. 
Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.
no  Tlf 976 05 327 

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

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

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

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

Kapellan Cruf Fernandez 
Climaco Epost: Cruf.Climaco@
katolsk.no Tlf: 404 09 51

Kapellan Dom Grzegorz Rafal 
Orkisz Can.Reg epost Grzegorz.
Orkisz@katolsk.no 
Tlf: 476 99 414 

Kapellan Zygmunt Majcher  
Bosatt i Førde med ansvar for 
Sogn og Fjordane Epost: Zyg-
munt.Majcher@katolsk.no
Tlf: 400 36 342 

Pater Aage Hauken O. P. 
Finnesveien 57, 5700 Voss 
Tlf.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 Kontor 55 21 59 56  
Tlf 408 85 489

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

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

Sakristan Vu Thi Lac 
Tlf. 981 80 363

Vaktmester Paul Nguyen 
Tlf. 55 21 59 52 
Tlf. 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
Tlf. 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

st. PauL Menighet
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«Har vi katolikker bedt mindre for de avdøde 
nå i våre dagen enn vi gjorde for et par generas-
joner siden? Dersom du svarer «ja» på dette 
spørsmålet, kan du ikke på noen måte påberope 
deg det Annet vatikankonsil. Det er vel dessverre 
snarere slik at det er gått tilbake med nestekjær-
ligheten i Kirken. Som Kristus sier i Matt 24,12: 
Manges kjærlighet kommer til å kjølne. Vi tenker 
ikke på våre brødre og søstre på den andre siden 
som gjennomgår en nødvendig, men smertefull 
lutring og kan ha stort behov for våre bønner» (s. 
299). 

Sitatet er hentet fra et av de siste kapitler i 
den rykende ferske boken: Karteuseren, tekster 
fra min bror Dom Filip, oversatt og med et fyldig 
forord av Hans Fredrik Dahl.  Å, hvilken bok! Den 
står med all tydelighet som en skinnende varde 
som lyser for oss på troens dunkle vei. Den viser 
oss også betydningen av et norsk katolsk forlag 
som vi alle må verne om. Det kan vi nå gjøre ved 

å kjøpe og lese denne boken – og kanskje i tillegg 
kjøpe den til en god venn? 
 
Karteuserne, som med sine fullkomment ned-
strippede liv, ja, faktisk lever de mer eller mindre 
slik man gjorde i middelalderen, blir klare forstør-
relsesglass på noen av vår tros dypeste sannheter. 
I et liv tilbaketrukket i stillhet og nøysomhet er alt 
av ytre forhold som kan villede, forsøkt fjernet. 
I bokens første kapitler lærer vi å kjenne kar-
teusernes liv og historie. Munkene spiser og lager 
sin mat på cellen, den er vegetarisk og man nøyer 
seg stort sett med ett måltid om dagen. Her tales 
det lite, men bees, leses og lyttes desto mere. Og 
hva dukker ikke opp i denne stillheten? 

Dom Filip snakker om «lydighet uten å nøle» 
(s. 162) fordi «Å følge en annens vilje i stedet for 
å bukke under for egne preferanser, er selve veien 
til livet ... denne underkastelsen blir behagelig for 
Gud og tilfredsstillende for mennesket bare hvis 
den er uten treghet og fri for lunken mumling, for 
lydighet mot foresatte er det samme som lydighet 
mot Gud. Og Gud elsker begeistring!» Med 
samme inderlighet, frihet og fred snakker han 
om anger, barmhjertighet, herlighet, og askese.  
Man fristes til å sitere hele boken!  Men i denne 
november måned blir det Dom Filips oppfordring 
om bønn for våre avdøde som løftes frem:

«Siden det er sannsynlig at du vil komme 
til skjærsilden selv, vis din nestekjærlighet for 
dine medmennesker (hvoriblant kanskje dine 
nærmeste) ved å be for dem nå – slik som du, når 
du kommer dit, vil ønske at vi som lever på jor-
den, vil huske deg i våre bønner. Målet er så stort: 
å komme frem til den evige salighet hos Gud i all 
evighet. Amen.» 

God lesning! 

anne samuelsen

Be For DeM nå! 
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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
7. desember: Julemarked

8. desember: Andakt på Fløyen

26. januar: Menighetsfest

26. februar: Askeonsdag

13-15. mars: Fasteretrett

12. april: 1. Påskedag

25.-26. april: 1. kommunion

23.-24. mai: Konfirmasjon i St. Paul

14. juni: Corpus Christi 


