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Forsidebilde: Offertoriet under messen på Festen for Pauli omvendelse. Mer om dagen på s.4 og 5.

850-årsMarkering av 
sunnivatranslasjOnen 

5. – 12. sePteMber 2020 
I disse «Corona»-tider er fristelsen stor til 
å skrive om virus og epidemier heller enn om 
troen. Og siden vi nå har fått meget strenge direk-
tiver fra vår biskop Bernt Eidsvig må vi ta disse 
med først. Siden retningslinjene forandrer seg 
hele tiden, ber jeg dere om å sjekke katolsk.no 
regelmessig. Alle direktiver fra biskopen gjelder 
for St. Paul menighet. I skrivende stund gjelder 
følgende: 

For oss som katolikker er det å begrense eller 
hindre koronasmitte å utvise nestekjærlighet 
i praksis (se uttalelse fra biskopen på katolsk.
no). Derfor har biskopen opphevet den almene 
messeplikten for de troende inntil videre.  

Alle messer i OKB avlyses fra og med torsdag 
den 12. mars; det gjelder både søndagsmesser og 
hverdagsmesser og gjelder til nærmere beskjed 
blir kunngjort. 
 
Alle korsveisandakter, tilbedelser, rosen-
kransandakter innstilles i samme tidsrom som 
nevnt ovenfor. 
 
De troende oppfordres til å markere søndagen 
hjemme gjennom lesning av dagens tekster, bønn 
og åndelig kommunion.   

All annen kirkelig aktivitet utenom messene 
innstilles: ingen korøvelser, foredrag, retretter 
eller lignende skal gjennomføres.  
 
Alle utenlandsreiser for ansatte og prester i 
OKB innstilles.  
 
Kirkene vil være åpne i messetidene slik at de 
troende kan komme inn for å be.  Det vil også da 
være mulighet for å få kontakt med en prest. 

Angst er en dårlig rådgiver. Når angsten får 
råde, har man en tendens til å sjalte ut fornuften. 
Vi vil holde oss orientert over utviklingen og hvis 
det blir nødvendig, vil vi følge de råd som kom-
mer fra helsemyndigheter og bispedømme.

Nå skal ikke tro-
ende kristne behøve 
å ha angst. For vi vet 
at Gud holder oss i 
sin hånd, uansett hva 
som skjer omkring 
oss. Ja, om så vårt liv 
skulle være truet, så 
vet vi at vårt endelige 
mål er hos 
Gud. Så trenger vi 
ikke å ha angst for 
døden; den er oss 
alle viss. Men vi 
tror på Ham, som 
overvant døden og 
som vil føre oss med 
seg til vårt hjem hos 
Gud. I Jesus Kristus 
har vi seieren inne, så trenger vi ikke å være eng-
stelige, for «det vi må lide her i tiden, er for ingen 
ting å regne mot den herlighet som en gang skal 
åpenbares og bli vår». (Rom 8,18)

Det betyr ikke at vi ikke skal tenke på beskyt-
telse og sikkerhet men vi skal la troen være over-
ordnet. La oss stole på Gud: «For jeg er viss på at 
verken død eller liv, verken engler eller krefter, 
verken det som nå er eller det som kommer, eller 
noen makt, verken det som er i det høye eller i 
det dype, eller noen annen skapning skal kunne 
skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår 
Herre.» (Rom 8,38-39)

Så la oss høre på Jesus, som sa:    
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og 
tro på meg!» (Joh 14,1) så står vi trygt, hva som 
enn kommer. 

Deres sogneprest 

Dom Alois

kjære Menighet!

7. september 1170 ble relikviene av den hellige 
Sunniva flyttet fra Selja til Bergen. På årsdagen, 
mandag 7. september 2020, feires pontifikal-
messe i St. Paul kirke kl. 11.00 med erkebiskop av 
Dublin Diarmuid Martin, biskop Bernt Eidsvig, 
prester, inviterte gjester og alle som ønsker å 
delta. Etter messen blir det kirkekaffe i Krypten.
 
Dagen før, søndag 6. september, blir det øku-
menisk gudstjeneste i Bergen Domkirke. Det blir 
et omfattende program gjennom hele uken med 
høytidelig markering av ankomst av Sunniva-
skrinet, utstillinger, konserter og Sunnivafestival 
på Litteraturhuset, med foredrag og samtaler 
rundt arven fra den hellige Sunniva og hennes 
betydning og inspirasjon for oss i dag.

Translatio Sunniva feires i tiknytning til Ber-
gens 950-årsjubileum, og organiseres av Bjørgvin 
Bispedømme. St. Paul menighet er medvirkende. 
Programmet avsluttes lørdag 12. september med 
vår pilegrimstur til Fana kirke.

Detaljert program kommer senere. 
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til venstre: Dramatisering av Pauli omvendelse ved elever fra st. Paul skole
til høyre øverst: sinulogdans. nederst: Chilensk dansegruppe

Messen på festen for Pauli omvendelse

PatrOnatFest 2020:  
«vi står saMMen i syn Og tanke»

Årets menighetsfest, Paulusfesten, ble feiret 
søndag 26. januar med høymesse og påfølgende 
festligheter i gymsalen. Dette er den dagen vi 
viser vår enhet som menighet og samtidig vårt 
mangfold. Vi feirer den korsfestede og opp-
standne Kristus i Eukaristien og vi feirer vår pat-
ron Paulus, apostel for alle nasjoner. Vi ber for 
verden og for vår menighet på mange språk, og vi 
kler oss i folkedrakter for å vise vår katolske iden-
titet som nettopp er verdensomfattende.

Det er en viktig dag fordi Saulus´ omvendelse 
markerer en stor hendelse med en enorm betyd-
ning for verden, og for oss alle. Det som skjedde 
på veien mot Damaskus viser, som pave Bene-
dikt XVI påpekte, at «bare gjennom et personlig 
forhold til Kristus, bare ved å møte den opp-
standne Herre, blir vi sanne kristne.»

I år ble vi minnet om hendelsen ved Damaskus 
både i lesningen og gjennom dramatiseringen 
som elevene fra St Paul skole presenterte i gym-
salen. Det er en selvfølge at Paulus står i sentrum 
når vi feirer Pauli omvendelse. Man kunne også 
tenke seg at menigheten kunne holde fokuset på 
Pauli ord gjennom hele året ved å studere apostel-
ens brev.

Vi ble ledet gjennom årets festprogram av 
prestestudenten David Ottersen, som hadde 
praksis hos oss i menigheten og fort ble en av oss. 
Programmet var variert: det var både solosang om 
den Svarte Madonna, presteduett, Ceciliakoret 
og fellessang på flere språk av Cesáreo Gabarains 
«Barca» om Kristus som kaller oss alle. Den filip-
pinske gruppen sammen med p. Cruf danset en 
«sinulogdans» om Santo Niño og den chilenske 
dansegruppa tok publikum med storm.

Det var tamilsk, eritreisk, vietnamesisk, 
chilensk og polsk mat og filippinske, litauiske og 
norske kaker. Menighetens Caritasgruppe solgte 
lodd og loddtrekningen med flotte premier var en 
stor glede. 

En patronatfest er en viktig dag for menig-
heten. Den viser vår styrke og samhold. Det 
krever et godt organisert teamarbeid med mye 
velvilje og iver. Stor takk til festkomiteen, alle 
gruppene og menighetsrådets medlemmer for alt 
de gjorde! 

Festdagen viser også utfordringene vi møter – 
kirken er alt for liten for at vi kan feire sammen, 
og enda færre kan finne plass i gymsalen. Det 
hadde vært fantastisk en gang i fremtiden å kunne 
ha en fest for alle sammen f.eks. i Nygårdsparken 
eller på Festplassen? Kanskje for å feire 150års ju-
bileum for kirkens innvielse som fant sted 29. juni 

1876, altså er altså om 6 år! Tiden går fort, hvis vi 
vil det, burde planleggingen begynne snart!

Allerede i år, søndag 7. juni skal vi velge et nytt 
menighetsråd som skal hjelpe sognepresten med 
diverse pastorale og praktiske oppgaver i de neste 
to årene. Menigheten trenger et godt og effektivt 
menighetsråd. Kanskje du er den som bør velges? 
Eller kjenner du noen som kan være aktuelle, men 
er usikre. Ta kontakt med Valgkomiteen. 

Mer om menighetsrådets arbeid og oppgaver 
kan man lese på menighet-
ens webside https://bergen.
katolsk.no/  - Vår menighet – 
Menighetsråd.

 ewA BivAnD



PåsKeMesseR I HoRdalaNdvanDringer i Fasten

St. Paul kirke
Lørdag 4. april
 kl. 18:00 Messe på latin, Palmesøndag

Søndag 5. april, Palmesøndag
 kl. 09:00 Messe på norsk 
 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, 9. april
 kl. 16:00 Messe på vietnamesisk
 kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
 kl. 18:00 Høymesse til minne om inn- 
 stiftelsen 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, 10. april
 Kl. 09:00 Tamilsk korsvei
 kl. 12:00 Krypten: Filippinsk: Jesu 7 ord 
på korset
 kl. 15:00 Norsk Langfredagsgudstjeneste 
 kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
 kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 11. april
 kl. 09:00 Velsignelse av påskematen  
 hver halvtime (Polsk) – 12.30 
 kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
 kl. 22:00 Påskenattsliturgi norsk

1.Påskedag, søndag 12. april
 kl. 09:00  Messe på polsk
 kl. 11:00 Høymesse 
 kl. 13:00 Messe på tamil
 kl. 15:00 Messe på polsk

kl. 16.30 Messe på vietnamesisk   
kl. 18:00 Messe på engelsk
kl. 19:30 Messe på polsk

2. Påskedag, mandag 13. april
 Ingen messe kl. 09:00.
 kl. 11:00 Messe på norsk
 kl. 12:30 Messe på vietnamesisk 
 kl. 15.00 Messe på polsk
 kl. 18:00 Messe på tamil

Marias Minde.
Palmesøndag, 5. april
 kl. 10:00 Norsk Høymesse
 kl. 12:00 Messe på polsk
 kl. 14:00 Messe på tamil
Skjærtorsdag, 9. april
 kl. 16:00 Messe på tamil
 kl. 18:00 Messe på norsk til minne om  
 innstiftelsen av Eukaristien
Langfredag, 10. april
 kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
Påskeaften, lørdag, 11. april
 kl. 18:00 Påskevigil på norsk
1. Påskedag, søndag, 12. april
 kl. 10:00 Norsk høymesse
 kl. 12:00 Messe på filippinsk
2. Påskedag, mandag, 13. april
 kl. 10:00 Norsk messe

St. Olavs kapell på Voss
Palmesøndag, den 5. april
 kl. 11:00 Messe på norsk
Skjærtorsdag, 9. april 
 Kl. 18.00 Messe på norsk
Lørdag, den 11. april
 Kl. 11:00 velsignelse av påskemat +   
                skriftemål, polsk
1. Påskedag, 12. april
 Kl. 11:00 Messe på norsk

Da Svartedauden rammet Bergen i 1349 gikk 
man i prosesjoner rundt omkring i Bergen og bad. 
St. Paul menighet har i anledning Bergens 950-
års jubileum tatt opp igjen denne tradisjonen. 
Hver torsdag i fastetiden vandrer våre medlem-
mer sammen med prester til de steder der det var 
klosteranlegg, kirker og hospitaler i middel-
alderen. Ved fastetidens slutt skulle det ha vært 
prosesjoner til Domkirken, Klosteret på Nordnes, 
Tårnplass, Rådstuplass, Nonneseter kapell og 
Kristkirken og dominikanerklosteret på Bergen-
hus. Dessverre kunne bare de tre første vandrin-
gene holdes før smittesituasjonen gjorde at de 
siste ble utsatt.

Den første vandringen fant sted allerede da-
gen etter askeonsdag. Da samlet en gruppe seg 
foran St. Paul kirke før vandringen mot Dom-
kirken begynte. Underveis ba vi Allehelgenslita-
niet. Fremme ved Domkirken fortalte Alf Tore 
Hommedal om fransiskaner-klosteret som var 
her i middelalderen. Vi fikk høre om hvordan an-
legget og byen var utformet og om historien rundt 
klosteret. Dom Alois leste evangeliet og ledet oss 
i bønn for byen. På vandringen tilbake til St Paul 
kirke ba vi rosenkransen før dagen ble avsluttet 
med messe i kirken.

Dette er de planlagte messene. I skivende stund er alle messer avlyst. Følg med 
på hjemmesiden om dette endrer seg på bergen.katolsk.no

alf tore hommedal forteller ved Domkirken.

vandring over Festplassen på vei til Domkirken 
under den første vandringen.
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Jeg undret meg over om alt vi i Kirken marker-
er, som fastetiden, Den stille uke og påsketiden 
fremdeles er relevante i vår moderne tid og vårt 
samfunn. De geistlige og våre ordensbrødre og 
ordenssøstre ville sannsynligvis mene dette. Men 
hva med dem som ikke tilhører Kirken, eller for 
alle de millioner av legfolk i samfunnet vårt som 
sjelden går i kirken annet enn når det skal feires 
en dåp, et bryllup eller kanskje når en av deres 
kjære skal begraves?

Dette er som en drakamp mellom realitet og 
tradisjon, det som var og det som er. Realiteten 
forteller oss at dagens moderne «alter» er TV-en. 
Tidligere samlet familien seg foran husalteret for 

å be sine bønner eller for å be rosenkransen. Nå, 
derimot, samles familien foran fjernsynet dersom 
de har tid. Tidligere var det rosenkransen en grep 
fatt i rett etter å ha våknet om morgenen. Men i 
dag er det smarttelefonen som er det viktige. Det 
er realitet, om enn morsomt. En prest sa «folk 
i dag er fanger av telefonene sine. Derfor er det 
telefonene på engelsk kalles cell phones».  Til og 
med under måltidene er telefonene noen ganger, 
om ikke enda oftere, viktigere enn sidemannen 
eller den som sitter på andre siden av bordet.

Moderne teknologi og våre omgivelser har 
stor påvirkning. Dersom vi ikke er veldig smarte 
og oppegående,  vil de kunne ødelegge våre egne 
perspektiv i og for livet. Vi trenger av den grunn 
påminnelser og å rette fokus mot de rette tingene.  
Jeg tror det er derfor fasten, Den stille uke og 
påsketiden er viktig å markere. For gjennom disse 
ulike kirkeårstidene gis det oss lys, og vi gis tid 
til å se hvem vi selv er, og gjennom selvinnsikt å 
kunne spørre: Hvor er jeg nå? Hvordan har jeg 
det i livet? Ja, selv hvor modernisert verden nå 
skulle bli, er det fremdeles et faktum at vi som 
mennesker har en sjel som får oss til å se inn i dy-
pet av våre hjerter.  Sosiale media gir oss så mye 
informasjon vi ønsker, men kan ikke tilfredsstille 
oss, og enda viktigere; kan ikke gjøre noe for vårt 
velvære – for hva vårt hjerte trenger og lengter 
etter.

Fastetiden er en verdifull tid der vi er gitt førti 
dager til å søke. På samme måte som Jesus var 
i ødemarken i førti dager og førti netter for å 
forberede sitt offentlige virke, er også vi gitt mu-
ligheten til å se oss selv og til å reflektere over 
vår åndelige tilstand i lys av Guds kjærlighet og 
miskunn. 

Dagene i Den stille uke er avgjørende, ikke 
bare som en påminnelse om hvor verdifulle vi er, 
men fordi Jesus gav sitt liv for å gi oss del i evig 
liv. Jesus ofret sitt liv, legeme, sjel og guddom for 

at vi skulle innse hvor verdifulle vi er. Motivet for 
alt dette, er KJÆRLIGHET. 

Alle de gadgets vi måtte ha, som smarttelefon-
er, PC-er, iPhoner eller iPader – alle er de uper-
sonlige. Jesu kjærlighet er personlig. Som han 
selv sa: «Ingen har større kjærlighet enn den som 
gir livet for vennene sine» (Joh 15,13)  Jeg tror 
ikke disse «duppedittene» noensinne vil elske oss 
mer enn den personlige kjærlighet som Jesus el-
sker oss med. Han ofret seg selv inntil døden fordi 
han elsker oss så inderlig.

Påskehøytiden er det store klimaks for alt det 
Den stille uke bygger opp mot. I påsken feirer vi 
at Jesus Kristus er oppstanden fra døden. Det 
gir håp, det gir lys og det fører menneskeslekten 
tilbake til Guds opprinnelige plan for den. Påske-
høytiden er alle festers fest. Han lever! Derfor er 
også alt det han gjorde, alle hans under, all hans 
lære også virkelig – sant!  Av den grunn er Jesu 
navn og all hans lære også tilgjengelig her og nå. 
Hans navn består selv om det er 2020 år siden det 
skjedde det som vi feirer. Når store berømtheter,

millionærer og helter dør, kaller vi dem med 
«avdøde Michael Jackson», eller «avdøde Steve 
Jobs», men det kan vi ikke kalle Jesus Kristus. 
Nei, for han lever. Han er med oss hele tiden, slik 
han selv sa: «For hvor to eller tre er samlet i mitt 
navn, der er jeg midt iblant dem» (Matt 18,20).

Ja, han er med oss. Hver gang vi feirer sakra-
mentene er Jesus hos oss. Det gjelder å forene 
våre liv med og i ham. Det triste er at vi tror vi 
kan gjøre våre egne ting uten ham. La oss huske 
at han er i oss, med oss og for oss. 

Han lever! Halleluja! 
Halleluja!

p. Cruf

hva Påsken kan lære Oss i 
vår tiD
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«Det er en pasient som ønsker å lese Bibelen»! 
«Det må vente til Miriam kommer!» Ja, slik var 
det på Miriams arbeidsplass på et sykehjem i 
Bergen, før hun begynte på sin videreutdanning i 
operasjonssykepleie.

–Jeg har aldri forkynt på arbeidsplassen, men 
jeg har spurt pasienter som har det vanskelig eller 
som er døende om de tror på Gud. Og jeg har bedt 
med mange av dem som har vært åpne for det. 
De som ikke tror, har jeg jo kunnet be for i mitt 
hjerte. Det har vært stort å få oppleve takknem-
ligheten til en syk og redd pasient når vi har kun-
net be Fadervår sammen. En Bibel på nattbordet 
har jeg alltid sett på som invitasjon til samtaler 
om tro.

Men når du har vært så forsiktig med å snakke 
om troen med kolleger, hvordan har de visst at 
du er kristen? 

–Å, det er så mye, det avslører seg selvsagt på 
sosiale medier, og i lunsjsamtalene når de spør 
hva jeg gjorde i helgen. Jeg har jo alltid vært i 
kirken, eller så har vi holdt på med å organisere 
noe i menigheten, eller for eritreisk gruppe. Du 
vet kanskje at jeg har vært med i et lite leder-
team som har arrangert ungdomsretretter for 
Eritreiske unge i hele Norge siden 2013. Vi har 
vært forskjellige steder i landet: Oslo, Stavanger, 
Kristiansand, og Porsgrunn. I 2015 og 2017 var 
det her i Bergen. Det er klart at det ikke går ube-
merket hen når man har ansvaret for å legge til 
rette for tilreisende eritreisk prest fra Roma, samt 
rundt 200 unge som skal delta, hvorav mange er 
tilreisende. Jeg tror vi hadde rundt 50 som over-
nattet på St. Paul skole. Og alle skal ha mat! Det 
er klart at mine kolleger fikk høre om dette. Dess-
uten er det jo så stort å få være med på, og høre 
på den glede disse unge uttrykker over å få være 
sammen med andre unge og ta imot undervisning 
og feire troen. 

–Vi eritreere er glade i sangen, å kunne synge 
sammen i glede og tilbedelse under messen. Ja, 
det er kanskje det jeg savnet aller mest da jeg 
kom til Norge, og som gjør at eritreere blir veldig 
knyttet til sitt hjemlands messefeiring. Til tross 
for dette blir jeg stadig mer opptatt av at vi er 
en Kirke og at vi eritreere som bor her i Norge 
må være del av menighetens fellesskap. – Gå 
til høymessen og drikke kirkekaffe i Krypten. 
Kirkekaffen har alltid vært viktig for meg. Jeg har 
gode minner fra barndommen i Addis Abeba. Da 
gikk mor, far og oss søsken til Kirken hver eneste 
søndag. Der møtte vi storfamilien. Vi gikk på fas-
tende hjerte og skriftet hos en av prestene før vi 
mottok kommunionen. Det var alltid flere prester 
der. For oss barna var det selvsagt stor stas når 
vi etter messen kunne gå på kafé med venner og 
familie.

Hvordan klarte dere å holde på troen da dere 
kom til Norge?

–Troen var vår gode vane, å ikke gå i kirken 
var unaturlig. Det var 45 minutters kjøring fra 

Steinkjer, der vår familie endte opp, til Levanger. 
Selvsagt kom vi oss bare dit når noen hentet oss. 
Men vi klarte å feire de store høytidene i kirken, 
og kom vi ikke til den katolske kirken i Levanger 
var vi noe få søndager i Steinkjer kirke. Høytider 
feiret vi alltid i Levanger kirke. Fremdeles, den 
dag i dag, er jeg så takknemlig for menigheten i 
Levanger. Ja, jeg ser på dem som min familie. Du 
vet, det var en liten menighet og vi kjente hveran-
dre. Under kirkekaffen satt vi alle rundt ett bord!»

Som tenåring flettet Miriam hår i helgene så hun 
kunne ta sertifikat og kjøpe bil. Slik ble det mulig 
for familien ta opp igjen sin gudsdyrkelse i sitt 
nye hjemland. 

Det er disse erfaringene Miriam bærer med seg i 
sitt arbeid i St. Paul menighet. Her prøver hun å 
inspirere sine eritreiske venner til også å komme 
i høymesse på norsk, og stifte nye bekjentskaper 
under kirkekaffen.

–Jeg brenner for de unge og katekesen, for 
den muligheten vi har her til å nå også foreldrene. 
–  Fortelle dem hvor fint det er om de også kunne 
forstå det norske troens språk, slik at de kan 
ha trossamtaler med barna når de kommer fra 
katekese! Jeg håper også at vi i menigheten skal 

få til å lage en fellesretrett for våre unge og unge 
voksne, slik at alle skal få anledning til å glede seg 
slik vi har erfart det med de eritreiske ungdoms-
retrettene jeg har vært med på.

–Det er viktig for meg å understreke at vi må 
beholde vår tro i hverdagen, ikke bare kun en 
gang i uken ved å komme til kirken. Jeg har Guds 
nærhet når jeg leser Bibelen hjemme, og dis-
kuterer Guds ord sammen med mine nære venner 
og familien, ikke minst det å høre lovsang. Dette 
kan gi styrke i troen. Jeg er så takknemlig i dag at 
jeg kan få høre Guds ord og lovsang på forskjellig 
språk! 
                                                                                      AS

vi Må være verDens lys Og 
jOrDens salt
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gOD steMning På barnehelg

44 barn fra 18 forskjellige skoler har vært sam-
men på menighetens barnehelg for 4.-7. klasse 
14.-16. februar, med overnatting på St. Paul skole. 
Disse barna kommer fra så og si alle verdensdeler 
– med dertil mange språk representert,  og gjen-
speiler dermed i seg selv noe av mangfoldet ved 
Guds skapelse.  Temaet for helgen har vært Guds 

gaver. Vi har gledet oss over Guds gaver i skaper-
verket, i hverandre og i sakramentene. Vi har del-
tatt på messer hver dag og gledet oss over Guds 
største gave: Seg selv,  i eukaristien. Mange har 
også under leiren mottatt Guds gave i tilgivelsen i 
skriftemålets sakrament. 

På lørdag var vi samlet til sammen 60 barn på 
Den Gode Hyrde Katekese på Marias Minde. Der 
fikk barna blant annet presentert Guds gaver i 
form av Guds store og fantastiske plan for hele 
universet og for menneskene spesielt. Et bånd 
som skal vise tiden fra skapelsen til Parousia 
ble rullet ut i midtgangen i kirkerommet.  Barna 
reflekterte videre ved å arbeide med tidslinjer for 
Guds plan. De ble blant annet utfordret til å tenke 
over hvilken gave som de satte aller størst pris på.
 
I oppløpet til planleggingen av leiren fikk vi en 
stor overraskende gave i det at et ektepar bosatt i 
Italia tilbød seg å reise hit og lage mat til oss un-
der leiren! Det ble fantastisk god lasagne! 

Barna har fått bruke sine kreative gaver gjen-
nom å lage og tre spikerbilder med tema fra 
skaperverket. De fysiske og motoriske gavene 

har også blitt brukt og utviklet til stor glede for 
alle som ville prøve klatreveggen i gymsalen på 
St. Paul skole, drive med lek, dans og ballspill. 
Lørdagskvelden hadde vi to store høydepunkt: 
Først «katolske talenter» der alle som ville kunne 
få dele sine talenter(gaver) til glede for felles-
skapet. Her var stor bredde: Noen spilte på 
musikkinstrumentene sine, mange danset, en 
trikset med basketballer og jammen var det ikke 
også en som imponerte med å løse Rubiks kube i 
rekordfart.  Det andre høydepunktet den kvelden 
var kveldsbønnen i kirken der barna fikk vandre 
omkring; tenne lys, skrive takkebønner som ble til 
et «takke-tre». De fikk skrive sine forbønner som 
ble samlet i en stor krukke for videre bruk i bønn.

Vi har hatt Frans av Assisi sin sang: «Takk gode 
Gud for alle ting» som leirsang. Den ble sunget 
under høymessen og flott dramatisert av barna. 
Leiren ble avsluttet med kirkekaffe i en fullstap-
pet kantine på skolen der alle barna og familiene 
deres var invitert. 

Det har helt klart vært en god stemning under 
leiren, som har vært ledet av katekesekoordina-
toren sammen med et foreldreteam og et par av 
våre dyktige ungdommer. Vi er også takknemlige 
for at mange andre av foreldrene hjalp til med 
ulike oppgaver i løpet av helgen. Vi er klar for å 
lage ny barnehelg tidlig på høsten! Blir du med?

reiDun JofriD KleppestrAnD
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eukaristiens jØDiske rØtter

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

Skjærtorsdag, 9. april: kl.20.00 Polsk messe og 
Oljebergandakt
Langfredag, 10 april; kl. 17.00 Polsk langfred-
ags-liturgi
Påskeaften, 11. april: kl. 20.00 Polsk påskevigil

Forbehold om at messene kan bli avlyst!

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 9 kwietnia: godz 20.00 Msza 
Święta i Czuwanie przed Najświętszym Sakra-
mentem.
Wielki Piątek 10 kwietnia: godz 17.00 Liturgia 
Męki Pańskiej
Wigilia Paschalna 11 kwietnia godz 20.00 

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę jak zwykle 
w kościele Św. Pawła: 
co pół godziny od 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 i 12:00.

O ile Msze Święte nie będą odwołane. 
Proszę sprawdzać ba stronie 
internetowej.

Messer på polsk/ Msze Święte po polskU

«Hvis du virkelig ønsker å vite hvem Jesus 
var og hva han sa og gjorde, er du nødt til å tolke 
ordene og handlingene hans i deres jødiske histo-
riske kontekst. Det betyr å bli fortrolig med ikke 
bare antikkens kristendom, men også jødedom-
men i samme periode.» 

Disse ordene fra innledningskapittelet til pro-
fessor Brant Pietre i boken "Dette er mitt legeme", 
kunne kanskje få noen til å tenke at dette er en 
akademisk avhandling for de spesielt interes-
serte. Men slik er det altså ikke. Dette er en av 
de vakreste beretninger om Jesu siste tid og Eu-
karistiens mysterium jeg har lest på lenge. Den er 
likeså dyp og åndelig, som den er kunnskapsrik. 

Etter gjennomlesning sitter jeg igjen med en 
følelse at det er unaturlig for en katolsk kristen, 
ikke å vite dette. Vi må forstå den jødiske bak-
grunnen for hvordan Jesus og hans disipler 
tenkte og handlet, for virkelig å skjønne de for-
skjellige aspekter ved Eukaristien. 

Visste du at påskelammet, når det ble slaktet 
i tempelgården, ble spiddet ut på pinner, så det så 
ut som det var korsfestet? 

Visste du at man i det jødiske påskemåltid 
drakk fire beger med vin, alle på forskjellig tider 
i «liturgien» og med sin egen betydning, og at 
Jesus ikke fullførte påskemåltidet i nattverdssalen 
denne påskenatten i Jerusalem? Det fullførte han 
på korset med ordene: «Det er fullbrakt!» Pietre 
beskrivelser er så levende, at man formelig selv 
er til stede i påskemåltidet, så bibelnært at man 
nesten ikke kan vente med å fordype seg i Evan-
geliene på nytt, nå som man har dette lys over 
tekstene. 

Lengter du etter åndelig påfyll denne faste- og 
påsketiden er St Olavs nyutgivelse en varm an-
befaling. Pietre ble bibelforsker fordi en pastor 
i Baptiskirken i møte med ham under en ekte-
skapssamtale angrep det katolske nattverdssynet 
og latterliggjorde katolsk tro. Pietre elsker sin 
barnetro, der han aldri stilte spørsmål ved 
sannheten om Eukaristien. Han ønsker for oss 
alle at også vi skal få trenge dypere inn i denne 
troen, og blir i stand til å være glade forsvarere 
av den. Det er heller ikke noen ulempe at vår 
menighets Johanne Lein har oversatt boken til 
et godt og lesbart norsk. Denne boken er for alle. 
Jeg avslutter med forlagets egne ord: «En virkelig 
øyeåpner av en bok»! 

Anne sAmuelsen oCDs

Herre Jesus Kristus, send 
Den Hellige Ånd over vår verden, 
som er rammet av koronaviruset. 

Helbred med din godhet dem som er 
rammet av sykdom. 

Vern om dem om står i fare for smitte. 

Styrk dem som pleier de syke.

Hjelp oss alle til å vende
om og ha tillit til deg.

 Amen

bØnn OM beskyttelse MOt kOrOnaviruset 
Og hjelP FOr De raMMeDe
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hilsen Fra P. hai
«Vær derfor fullkomne, slik som deres Fader 
i himmelen er fullkommen» (Mt. 5,48). Denne 
invitasjonen fra Jesus går til hver eneste kristen. 
Konsilfedrene sier også i Lumen Gentium at «Det 
er altså klart for alle at samtlige kristne, uansett 
deres stilling eller stand, er kalt til den fulle ut-
foldelse av det kristne liv, og til kjærlighetens 
fullkommenhet». JA, vårt kall er å bli fullkommen 
slik som Vår Far i himmelen. 

St. Paul menighet er den største menigheten 
i Oslo Katolske Bispedømme, og har derfor også 
mange muligheter for å gjøre forskjellige typer 
misjon. Det vil si at folk i menigheten også har et 
visst ansvar for å bære ut Evangeliets budskap. Å 
lytte til Guds ord, praktisere Guds ord i våre liv og 
bringe videre Guds ord til andre, er det sentrale 
budskap i det kristne liv. Et godt eksempel for oss, 
og hvis liv vi kan forsøke å imitere, er den hellige 
Paulus, som er vår menighets skytshelgen. Etter 
hans omvendelse, levde Paulus sitt liv som han 
beskrev: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever 
ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv 
jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds 
Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg». 

Det er Guds kjærlighet som styrker Paulus 
når han forkynner Evangeliet. For å forkynne 
Evangeliet stod st. Paul også overfor mange van-
skeligheter og til og med lidelser, men på den 
tiden blir Paulus stadig mer styrket av Gud, fordi 
Paulus stoler helt på Guds kjærlighet til ham. Vi 
leser i hans brev til Romerne «Hvem kan skille 
oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, 
sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står 

«For din skyld drepes vi dag
vi regnes som slaktesauer.

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham 
som elsket oss. For jeg er viss på at verken død 
eller liv, verken engler eller krefter, verken det 
som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 
verken det som er i det høye eller i det dype, eller 
noen annen skapning, skal kunne skille oss fra 
Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

Disse ordene minner oss om Pauli kall og vårt 
kall til å følge Kristus. Det er Guds kjærlighet som 
styrker oss og hjelper oss for å holde ut i alle van-
skeligheter. 

Fasten er tiden da vår kjærlighet til Gud skal 
fornyes. La våre hjerter, våre ører, våre øyne, og 
våre liv bli fornyet av Guds kjærlighet. 

Jeg vil takke sognepresten, alle prester og dere 
alle for deres forbønn for meg. Jeg gleder meg til 
å arbeide sammen med dere.

Be for meg slik jeg skal be for dere!

p. HAi nguyen

ST PAUL MENIGHETS NYE KAPELLAN 
P PETER NGUYEN, DUY HAI. 

P. Hai er født i Ninh Thuan (bispedømmet Nha 
Trang) i Vietnam. Han studerte ved prestesemi-
naret i Nha Trang 2011-2012 og kom til Norge i 
2012.

Fra høsten 2012 var han student ved St. Eyste-
in preste-seminar samtidig som han begynte sin 
norskutdannelse. Høsten 2013 startet han med 
studier ved Det teologiske menighetsfakultetet 
og fra 2015-2020, studerte han i Roma på Det 
pavelige Universitet Sankt Thomas Aquinas i 
Roma mens han bodde i The 
Venerable English College. 

Han ble ordinert til prest av biskop Bernt I. 
Eidsvig den 22. juni 2019 i St. Johannes Apostel 
og Evangelist menighet i Oslo.

katOlsk FOruM
21. april. Peder Solberg. "Vår eldre bror: 
Kirken og det jødiske folket".

For høsten er programmet foreløpig ikke klart, 
men her er datoene: 

15. september Kim Larsen, tema ikke fast-
satt.

20. oktober, tema ikke fastsatt.

17. november, tema ikke fastsatt.

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

I år er det valg av nytt menighetsråd. Rådet 
velges for en periode på to år. Årets valg holdes 
helgen 6. og 7. juni, med mulighet for forhånds-
avstemning uken før. Nærmere informasjon om 
tider kommer i kunngjøringer i kirken, på hjem-
mesiden og på oppslag.

Sognepresten har oppnevnt en valgkomite 
bestående av: 

Laura Rojas 
epost: laurarojas_@hotmail.com tlf 920 96 995

Robert Dayanandan 
epost: rodayana@online.no tlf 920 96 353

Pål Augland
epost: pal.augland@katolsk.no tlf 90162472

Kan du tenke deg å være med i Menighets-
rådet, eller har du forslag til noen som burde være 
der, så ta kontakt med ett av medlemmene i valg-
komiteen innen 1. mai.  Alle menighetens med-
lemmer over 16 år som har mottatt fermingens 
sakrament kan stemme ved valg til menighetsrå-
det. De kan velges eller utnevnes av sognepresten 
til menighetsrådet.

MenighetsråDsvalg
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PåskeMesser i sOgn Og FjOrDane 

Døpte:
Olivia Eek-Johnsen
Fleur Pascale Eek-Béguin
Leviatan Kain Sritharan
Axel Quizon Hansen
Niyet Eyasu Hajay
Athisayan Madanbabu
Ethan Joe De Otoy Taguinod
Phoebe Karen Joan Strømer Lockert
Samuel August Jara Gystad
Sverre Rendon Eriksen
Filip Piotr Polak
Andrea Rex Reginius
Matheo Nirosan
Alex Jan Brylowski
Marta Gorgis
Nicholas Jensen
Mai-Linn Maria Le Trinh
Ysabel Casculan Blance
Nathan Estifanos Meharezghi
Miriam Neamein Gilai
Mathias Emmanuel Beer
Kai Alexander Zak

Markus Krogstad
Pola Sienkiewicz
Amelia Eline Grindrud Berntsen
Patric Nsengiyunva
Chimamanda Elma Okoye
Lucas Dylan Carpeso Rivera
Leo Nathaniel Kowalczyk
Abega Line Bruno Mengue Ayissi
Sebastien Lionel Mengue Ayissi

Konfirmert:
Goda Levickaite
Matthias Konrad Osland

Tatt opp i kirken:
Marianne Randles Forberg
Petter Tharaldsen

Døde:
Rita Joseph
Gertraud Kvalen
German Ricardo Vicencio Vasquez

livets gang

FØRDE
Skjærtorsdag 9/4 kl. 19.00
Langfredag 10/4 kl. 15.00
velsignelse av påskemat 11/4 kl. 10.00-12.00
Påskeaften 11/4 kl. 20 .00
Påskedag 12/4 i kl. 07.00
Påskedag 12/4 i kl. 11.00
Påskedag 12/4 i kl. 11.00 P Jey prestegården
Andre påskedag 13/4 kl. 11.00

LOEN
Skjærtorsdag 9/4 kl. 15.00
Påskeaften 11/4 kl. 15 .00
Andre påskedag 13/4 kl. 16.00 

ÅRDAL 
Påskedag 12/4 i kl. 17.00

SOGNDAL
Påskeaften 11/4 kl. 12.00

NORDFJOREID
Påskeaften 11/4 kl. 17.00

FLORØ
Påskedag 12./4 kl. 15.00 

FLEKKE
Påskedag 12/4 kl. 19.00

Dette er de planlagte messene. I skrivende stund er alle messer avlyst. Følg med på 
p. Zygmunts hjemmeside og bergen.katolsk.no - messer- Sogn og Fjordane

Den Gode Hyrde Katekese
Kontinuerlig katekese er viktig fra barna er små. 
Vi tilbyr barna en fantastisk flott katekesemetode 
i Den Gode Hyrde Katekese, fra barna er 3 år 
og opp til og med konfirmasjonsalder – i ulike 
aldersgrupper. Ta kontakt og meld på for neste 
semester. 

Vil du hjelpe til i katekesen?
Vi er alltid på utkikk etter nye kateketer, ungdom 
og godt voksne, til barne – og ungdomskatekesen. 
Vi gir opplæring. 

Kurs i Den Gode Hyrde Katekese for 
voksne
Vi vil arrangere kurs for voksne som kan tenke 
seg å bli medhjelpere i denne katekesen. Ta 
kontakt om du er interessert. 

Utdeling av 3-års-bok
Lørdag 6. juni kl 10 inviterer vi 3-åringene med 
familier til messe på Marias Minde. Det blir utdel-
ing av Bibel-bok til dem, kirkekaffe og mulighet 
for å se på atriet der vi har Den Gode Hyrde-
katekese for de små. 

Skolestart – katekesestart?
Skal barnet ditt starte på skolen til høsten? Hvis 
barnet ikke har begynt på katekese, er dette en 
fin og naturlig tid å starte i katekesen. Søndag 
23. august  inviterer vi alle barn som har startet  i 
1. klasse,  til St. Paul kirke for å motta  en gave : 
«Barnas egen messebok». Det blir kirkekaffe for 
familiene etterpå med informasjon om katekesen 
og mulighet for å melde seg på der og da. 

Katekese for førstekommunion og 
konfirmasjon
Barn som er født i 2012 og 2007 vil i løpet av 
våren få invitasjon i posten til å starte på under-
visning til henholdsvis førstekommunion og 
konfirmasjon neste skoleår – også der med mu-
lighet for Den Gode Hyrde Katekese. Informa-
sjonsmøte før påmelding vil bli søndag 10. mai 
for førstekommunion, og søndag 7. juni for kon-
firmasjon. 

Katekese for voksne
Katekese – opplæring i og til tro – er noe vi 
trenger hele livet. Vi vil prøve å starte katekese-
grupper for voksne (foreldre og andre) fra høsten 
av. Ta kontakt om du vil være med. 

Sommerleirer for barn og ungdom i regi av 
NUK ( Norges Unge Katolikker) finner dere på 
www.nuk.no 

NB! Det kan bli avlysning av nevnte 
samlinger om tiltakene mot Korona-
smitten fortsetter utover våren. 

Reidun Jofrid Kleppestrand, 
katekesekoordinator, 
epost: katekese.bergen@katolsk.no

inFOrMasjOn OM katekesen
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vil Du bli venn av 
st. Paul gyMnas?

Over: Orgelserien «Danbolts orgelkonserter» 
konsert en gang i måneden kl 12.00
Prof em gunner Danbolt innleder og forteller om 
musikk og komponister

Musikk i kirken
Orgelklubben Ferdinand har konsert 
lørdag 9. mai kl. 15.00.

Lørdag 18. april kl. 15.00 vil St.Paul-koret 
sammen med kor fra kirkesangforbundet frem-
føre musikk av Harald Holtet. Harald Holtet vil 
selv dirigere. William Kay spiller orgel.

Søndag 19. april kl. 11.00 er det nok en gang 
klart for Halleluja til Påske. Alle inviteres til å 
synge med i Händels Hallelujakor.

Lørdag 13. juni om ettermiddagen vil St.Paul-
koret ha sin sedvanlige sommerkonsert. Se 
oppslag om tidspunktet.

Tirsdag 16. juni om ettermiddagen vil Barnas 
Sommerkonsert finne sted.

Som tidligere år blir det orgelkonsert hver 
lørdag kl. 12.00 i juli og august.
Konsertene er i konsertserien "Internasjonale 
orgelkonserter". De finner sted i Domkirken , 
Johanneskirken, Mariakirken og i St. Paul kirke

Alle datoer og tidspunkt er med for-
behold pga. smittesituasjonen. Følg med 
på oppslag og nett!

ekstreM kOrsvei
Den polske gruppen inviterer alle til “Ekstrem 
Korsvei” på fredag 3. 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 sentrum til Sandviken, Eikeviken, Hellen 
og Eidsvåg og deretter langs Langevatnet, Munke-
botsvatnet og Storevatnet, opp Rundemannen, 
Svartediket til Fløyen og tilbake til kirken via 
Nordnes.

For mer informasjon og påmelding: se på 
menighetens hjemmeside.

I skrivende stund er det ikke avklart om 
dette kan gjennomføres.

St. Paul gymnas er en skole Bergen kan være stolt 
av, med sterkt fokus på både enkeltmennesket 
og faglige prestasjoner. Skolen har blant annet 
gjennom flere år vært ledende nasjonalt når det 
gjelder å få elever igjennom videregående og 
hindre frafall. Dette har stor betydning både for 
den enkelte – og for samfunnet.

For å støtte opp under skolens aktiviteter, er 
det etablert en venneforening med et foreløpig 
interimstyre bestående av Anne Brit Lund, Jana 
Midelfart Hoff, Pål Augland og Johanne Lein 
(representant for skolen).

Som medlem av venneforeningen vil du holdes 
oppdatert om det som skjer på skolen, bli invitert 
til julekaffe i desember og ellers få informasjon 
om andre arrangementer skolen måtte ha.  
Medlemskap i venneforeningen koster 200,- kro-
ner per år. Vi vil oppfordrer alle til å tegne seg 
som medlemmer!

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen, 
kan du ta kontakt med Pål Augland på epost
pal.augland@katolsk.no eller på 
telefon 901 62 472
 
Hjertelig velkommen som medlem!

For St. Paul venneforening
Pål Augland. Johanne Lein, Jana Midelfart Hoff 
og  Anne Brit Lund ( interimstyre)

20 21 St. Paul MenighetsbladSt. Paul Menighetsblad



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

Menighetssekretærer
Tlf. 55 21 59 50 
Pål Augland Mand., tirsd., 
torsd. og fred. kl 10.00 -15.00. 
May Bull Wingaard 
onsd 10.00-15.00

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 

Kapellan Hai Duy Nguyen
epost: Hai.Duy.Nguyen@ka-
tolsk.no tlf 405 10 114

Pater Aage Hauken O. P. 
Finnesveien 57, 5700 Voss 
Tlf. 928 82 029

Diakon Henrik von Achen 
Henrik.Achen@katolsk.no
Tlf. 924 45 843

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. 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
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til h: en av øvelsene var å skrive synder og an-
dre bønneemner på en lapp og spikre dem fast 
i korset.
under: sr Maximillienne  underviser

katekesehelg
Helgen 28. februar til 1. mars arrangerte 
Marialegionen og Mor Teresa-søstrene katekese-
helg. De brukte et opplegg som heter "The Philip 
course" som skal bidra til fornyelse og fordyping 
av troen. Messer, bønn,  og mange korte sam-
linger med impulser ga deltagerne rom til å kom-
me dypere inn i troen på et individuelt nivå.

Undervisningen ble ledet av søstrene og Marisa 
Taylor. På samlingene var det korte innlegg, 
sanger, filmer og enkle oppgaver som ga mange 
forskjellige vinklinger til temaene som ble tatt 
opp. 

Det var organisert pass av barn for dem 
som var med, slik at det var mulighet også for 
småbarnsforeldre å delta.
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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
12. april: 1. Påskedag

25.-26. april: Førstekommunion 

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

7. juni: Valg av nytt menighetsråd

14. juni: Corpus Christi 

7. september: Sunnivatranslasjon - 
messe i St. Paul kirke

11. september: Pilegrimsvandring til 
Fana kirke

Det er forbehold om endringer pga. 
mulige smitterestriksjoner.


