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KJÆRE TROENDEJULEMARKED!
Menigheten planlegger julemarked!

I år blir dette 4. desember kl. 14-17.30.

Vi begynner med konsert og allsang i kirken  
kl. 14.00 .

Så åpnes bodene med salg av mat, julepynt og 
julegaver.

Salgsutstilling med ikoner og bøker av  
Solrunn Nes.

Det blir juleverksted i Krypten.

Det blir mulighet for å kjøpe varm mat.

Kanskje St. Nicholas kommer på besøk? (Vi håper 
han kommer rundt kl. 16.00).

Dagen avsluttes med trompetkonsert kl. 17.00.

Bildene er fra julemarkedet i 2019, vi håper årets 
marked blir en like stor suksess! Velkommen!

Stor er gleden hos meg, deres sogneprest, og, 
tenker jeg, også hos de andre prestene og hos alle 
medlemmene i vår menighet, da vi omsider fikk 
lov til å åpne kirkene igjen og ta imot alle som 
ønsker å komme. Det har vært en tung tid, når 
kirkene har måttet stenge, – når troende som 
gjerne ville komme til messe, ikke fikk lov til det. 
Det har tatt på, såvel hos prestene som hos de 
troende. 

Vi har vært heldige i vår menighet; vi har bare 
hatt noen få corona-relaterte dødsfall, og også 
færre andre dødsfall, fordi vi ikke fikk vanlig 
influensa- og lignende sykdommer. Men belast-
ningen har vært stor for hver enkelt av oss pga. 
isolasjon og ensomhet.

Selv om det kan synes som om pandemien ennå 
ikke er over, så har, ikke bare det sivile samfunn, 
men også Kirken åpnet opp for at mennesker  
igjen kan komme sammen, og vi ser at alle lokaler 
fylles og at folk søker å gjøre ting sammen.

Jeg håper at dette også etter hvert vil vise seg 
å være tilfelle i vår menighet. Inntil nå er kirken 
bare halvfull ved søndagsmessene. Der hvor vi 
før samlet fire hundre i kirken, kommer det nå to 
hundre. Jeg vet ikke om det ennå sitter igjen en 
angst for smitte eller om mange bare har vennet 
seg til å være hjemme om søndagene.

Selv har jeg vært syk og måttet holde meg 
hjemme noen søndager under pandemien. Da har 
jeg gledet meg over å kunne følge en strømmet 
messe på pc-en. Samtidig følte jeg veldig sterkt 
at dette ikke var «the real thing» og kjente savnet 
etter å komme sammen med de troende til en 
virkelig feiring av Eukaristien.

Som katolske kristne er vi aldri bare «vi, alene 
med Jesus»; vi kan aldri si: «Nei til Kirken, ja, til 
Jesus.» Vi har bare fellesskap med Jesus i Kirken. 
Vi er alle lemmer på «Kristi mystiske Legeme» 
som er Kirken. Vi har bare «Livet» i oss, når vi er 
fast forbundet med Jesus Kristus, – med Kirken, 
– Kristi mystiske Legeme. Hvis vi mister forbin-
delsen med ham, – med hans Kirke, – så mister 

vi livet. Og denne forbindelsen må være virkelig, 
– reell, – og ikke virtuell, – den kan ikke erstattes 
gjennom en dataskjerm. Vi må møte opp person-
lig – for å tilbe ham, – for å høre hans ord, – for 
å forene oss med ham ved mottakelsen av hans 
Hellige Legeme og Blod – og gjennom felles-
skapet med de andre lemmene på hans Mystiske 
Legeme, Kirken. Dataskjermen kan ikke erstatte 
det virkelige fellesskapet.

Vi går inn i et nytt kirkeår – det liturgiske år 
C – hvor evangelieteksten i hovedsak hentes fra 
Lukasevangeliet. Evangelisten Lukas legger stor 
vekt på fellesskapet, oss mennesker imellom, og 
mellom oss og Vår Frelser i Kirken. Vi bør la oss 
prege av lengselen etter dette fellesskapet, slik 
at vi søker Herren i hans Kirke, i fellesskapet om 
Sakrament og det troende folk.

Som Julen nå nærmer seg, høytiden for Herrens 
Jesu Kristi fødsel, la oss tallrikt søke, ikke bare til 
stallen og krybben, – ikke bare i julemessene – 
men søke ham, fremfor alt i hver søndagsmesse. 
La oss søke ham, som er virkelig til stede, ikke 
bare i brød og vin som forvandles til hans Legeme 
og Blod, men også i prestens person, i hans ord, 
Evangeliet, som forkynnes og i de troende, som er 
forsamlet i hans navn.

Han er virkelig nær: «Se, jeg står for døren og 
banker. Om noen hører min røst og åpner døren, 
vil jeg gå inn og holde måltid, 
jeg med ham og han med 
meg.» (Åp 3,20) Må han bli 
født i våre alles hjerter i denne 
advents- og juletid.

DERES SOGNEPREST

DOM ALOIS
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Øverst: Allehelgenslitani i kirken
Nederst: Samling i Krypten 

VÅKENETTER I KIRKEN FEIRING AV ALLEHELGENSAFTEN 
(ALL HALLOW EVE) 

Kirken starter feiringen av viktige fester 
kvelden i forveien, slik også med allehelgens-
festen. Vi inviterte til familiefest der barna kunne 
kle seg ut som helgener eller engler. Der kom 
mange små og større engler, også helgener som 
Sta. Agnes, Sta. Lucia, Sta. Justyna og St. Jo-
hannes Paul II. Vi startet i kirken med alle-
helgenslitaniet der vi ba om disse og andre helge-
ners forbønner. Vi øvde oss også på en sang om 
helgener. Dom Gregor inviterte barna helt frem 
til Jesus i tabernaklet og snakket om at målet for 
oss alle er å være helt og fullt hos Jesus, slik hel-
genene allerede er det. 

Vi fortsatte festen i krypten. Der fikk store og 
små i familiene samarbeide om å løse oppgaver 
om helgener, og vi så en liten helgenfilm sammen. 
Det var god mat, godteri og god stemning, lek og 
latter. Familier fra ulike nasjonaliteter ble sveiset 
sammen. De rundt femti fremmøtte kunne også få 
med seg et pent dekorert allehelgenslys og en hel-
genbok da de fornøyde dro hjem den kvelden.

REIDUN JOFRIDMange har sikkert oppdaget at det natt til 
første fredag i måneden arrangeres tilbedelse i St. 
Paul kirke. Tilbedelsen starter etter kveldsmessen 
torsdag og avslutter med messe kl. 06.00 fredag 
morgen. Det er Mor Teresa-søstrene som har tatt 
initiativet til dette, og som organiserer de forskjel-
lige tidene der troende kan komme for tilbedelse. 
Dette initiativet bygger på Den hellige Margareta 
Maria Alacoque’s visjoner mellom 1673 og 1675. 
Vår Herre viste seg for henne flere ganger i dette 
tidsrommet, og han fortalte henne blant annet: 

«Mitt guddommelige hjerte er så oppflammet 
av kjærlighet til menneskeheten at det ikke lenger 
kan romme dets brennende kjærlighets flammer. 
Ved din hjelp må de spres ut, manifestere seg for 
alle mennesker og berike dem med de dyrebare 
skatter som jeg vil avsløre for deg. Disse skatter 
bærer i seg den helliggjørende nåde og frelse som 
trengs for å dra dem tilbake fra fortapelsens av-
grunn.» 

Jesus klaget bittert over at han som gjengjeld 
for denne store kjærligheten kun mottok like-
gyldighet og utakknemlighet fra de troende. «Jeg 
ber deg om at fredag etter oktaven til Kristi Lege-
mes- og Blods fest må settes av som en spesiell 
fest til ære for mitt hjerte, slik at de troende kan 
motta kommunionen, og utføre en høytidelig 
reparasjonsakt for å gjøre godt igjen for den like-
gyldighet som det (hjertet) utsettes for når det er 
utstilt på alteret. Jeg lover deg at mitt hjerte vil 
utøse sin guddommelige kjærlighet i overflod over 
dem som vil ære meg slik.»

Herren formante også alle troende til å motta 
ham i Den hellige kommunion hver første fredag 
i måneden og å holde en hellig time om kvelden 
foran det utstilte Hellige Sakramentet. Dette kan 
også gjøres torsdag kveld.

Vår Herre lovet også Den hellige Margareta 
Maria at: «I mitt hjerte skal syndere finne kilden 
til det uendelige hav av barmhjertighet, og de 
som fremmer denne devosjonen skal få sine navn 
skrevet i mitt hjerte, for aldri å viskes ut.» 

Om du ønsker å sitte i tilbedelse om natten  
etter kl. 22.00, ta kontakt med 
Mor Teresa-søstrene: tlf. 55 21 59 70.

Følgende netter er satt av til tilbedelse: 

Torsdag 2. til fredag 3. desember 2021

Torsdag 6. til fredag 7. januar 2022

Torsdag 3. til fredag 4. februar 2022

Torsdag 3. til fredag 4. mars 2022

Torsdag 31. mars til fredag 1. april 2022

Torsdag 5. til fredag 6. mai 2022
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JULEMESSER I BERGEN OG PÅ VOSS
Dette er de planlagte messene. Endringer kan skje! 

Følg med på hjemmesiden, bergen.katolsk.no Kjære brødre og søstre i Kristus!

Det har vært en sann glede å se og føle samfun-
net og vår kjære kirke åpne opp.  Det er så godt å 
føle at aktivitetene og livet kommer tilbake, selv 
om mange har holdt både det religiøse og det 
praktiske vedlike som best vi kan med billettbes-
tilling og elektroniske tilbud.  Jeg håper så mange 
som mulig velger å komme tilbake til den fysiske 
messen og våre fysiske aktiviteter så raskt som 
mulig.  Det er i møtet mellom mennesker vi ut-
vikler oss mest og kan gi mest av oss selv.  Det er 
også der det er lettest å bli klar over andres behov.

Menighetsrådets arbeid er godt i gang, og jeg 
er glad for å være del av en så hyggelig og kon-
struktiv gjeng. Vi prøver å fordele litt oppgaver 
mellom oss for å gjøre oss enda mer nyttige og 
tilgjengelige for menigheten.  Mến har heldigvis 
stilt seg til disposisjon som nestleder, og er også 
ansvarlig for mye av vår eksterne kontakt og ar-
beidet med bygningsmassen. Jeg vil også trekke 
frem at Hege og Laura tar et spesielt ansvar for 
menighetens kommunikasjon, mens Anne og  
Miriam koordinerer menighetens aktivitetsliste 
og sikrer at vi har ansvarlige koordinatorer der 
det trengs.  Pål og Flavius koordinerer jule- 
markedet som er omtalt annet sted i bladet og 
som jeg gleder meg voldsomt til.

Av praktiske saker er det spesielt økonomien 
som har vært kritisk gjennom pandemien.  Detal-
jene er omtalt i egen artikkel i bladet.  Dessuten 
har det praktiske rundt kirkevakter, bilettbestill-
ing og bruk av kirke og krypt vært ofte og mye 
tema for møtene. I de siste tre møtene har pavens 
initiativ for å forebygge overgrep i kirken og OKBs 
aktiviteter i forhold til dette arbeidet vært tema.  
Menigheten tar dette på høyeste alvor, og vår 
egen Ewa Bivand vil i november avholde et kurs 
etter hennes nye opplegg som er obligatorisk for 
ledere og frivillige i kirken. Vi håper mange får 
vært med i denne runden, og så vil det komme 
nye muligheter neste år.  

Rapporten fra Frankrike viser hvor stort og 
grusomt dette problemet har vært der.  Jeg tror 

det er viktig at vi ikke tenker at «sånn er det ikke 
hos oss», men at vi er åpne for at forferdelige ting 
skjer over alt i samfunnet.  Og selv om vi ønsker 
å ha grenseløs tillit til våre medmennesker og 
spesielt våre prester og ledere, så forekommer 
slike menneskelige tragedier i alle lag.  De som 
varsler, trenger alltid å bli møtt med åpenhet og 
undersøkelsesvilje.  Paven har også gitt uttrykk 
for at det faller til hver enkelt av oss å forholde 
oss til dette vanskelige temaet, og å skape en åpen 
kultur i forhold til både vanskelige saker som har 
vært og de konkrete stegene Ewa skal trene oss 
i.  Jo tidligere en potensiell overgriper stoppes, jo 
bedre for alle parter. Signalene vi alle sender på 
dette området er kritiske for hele vår kirkes frem-
tid slik jeg ser det.  Så jeg håper alle i menigheten 
er med på arbeidet for å sikre at slikt vanskelig 
skal kunne skje hos oss – og at vi er årvåkne og 
åpne slik at det i verste fall er så lett som mulig 
for ofre å komme til orde.

Det ble et tungt tema i en mørk tid, så la meg 
derfor komme tilbake til gleden over at vi åpner 
samfunnet – og kirken – og at vi har uendelig 
mye å glede oss over og til nå som vi går mot en 
advent og jul som igjen kan oppleves slik vi er 
vant til.  I tillegg kan vi glede oss til åpne kirkelige 
diskusjoner nå som synodearbeidet er sparket i 
gang av paven frem mot 2023.  
Takk til alle for innsatsen og 
romsligheten i den tiden vi 
har vært gjennom og ha en 
strålende senhøst!

JACOB LAADING

HILSEN FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN

Fredag, 24/12, 2021 Julaften: 
15.00 Familiemesse på norsk
18.00 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på Marias Minde på norsk
19.00 Messe på Marias Minde på polsk
21.00 Messe på polsk
23.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke på norsk

Lørdag, 25/12 2021 1. Juledag
09.00 Messe på polsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
13.00 Messe på vietnamesisk 
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på tamil
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Søndag, 26/12 2021 Hl. Familie 
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
13.00 Messe på tamil
13.30 Messe på Marias Minde på polsk
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Fredag, 31.12. 2021 Nyttårsaften
09.00 Messe på Marias Minde på norsk
19.00 Messe på norsk 
23.00 Takkemesse m/tilbedelse på tamil

Lørdag, 1/1 2022 1. Nyttårsdag/Maria, 
Guds mor 
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk

18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk 

Søndag, 2/1 2022 2. søndag etter Jul
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
15.00 Messe på polsk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Søndag, 9/1 2022 Epifani/Hellig tre 
kongers dag
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
15.00 Messe på polsk 
16.30 Messe på fransk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

VOSS, St. Olavs senter
Søndag, 19/12 2021 4. søn. i Adv. 
11.00 Høymesse på norsk
Fredag, 24.12.2021  Julaften  
11.00 Messe på engelsk/filippinsk  
Lørdag, 25/12 2021  1. Juledag 
11.00 Høymesse på norsk
Søndag, 26/12 2021  Hl. Familie 
11.00 Messe på polsk/norsk
Lørdag,  1/1.2022   1. Nyttårsdag 
11.00 Høymesse på norsk
Søndag,  2/1 2022  2. sønd. e. Jul 
11.00 Messepå polsk/norsk
Søndag,  9/1 2022  Epifani         
11.00 Messe på polsk/norsk

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står 
noe annet.
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KJENN DIN VERDIGHET!
«Kristenmenneske, kjenn din verdighet!», 
skriver den hellige pave Leo, kalt Den store, i en 
preken over Frelserens fødsel (se Tidebønnene, 
bind 1, side 798-799). Denne prekenen finnes å 
lese i Kirkens tidebønner for juledagen. Hva er 
det så som gir oss denne verdigheten?

For det første er vi gitt en gudgitt verdi i det 
faktum at vi som mennesker er skapt i Guds bilde 
og til Guds likhet. Som menneskeslekt er vi blant 
alt det som er skapt gitt et kall til å ha en spesiell 
relasjon til Gud. Dette kall til gudsrelasjon ble 
ikke borte etter at mennesket vendte seg bort fra 
Gud. Tradisjonelt sier vi at selv om vår likhet med 
Gud ble forstyrret, er gudsbildet hos mennesket 
intakt. 

For det annet er vi som mennesker gitt en 
verdighet gjennom at Gud ble menneske i Jesus 
Kristus. Det er troen på dette faktum vi medi- 
terer over adventstiden gjennom når vi leser fra 
de gammeltestamentlige profeter, og som Kirken 
feirer når julehøytiden ringes inn. Vi samler oss 
om krybben i tilbedelse av Ham som ble fattig 
for at vi skulle bli rike, Ordet fra evighet som ble 
menneske i vår tid og historie (Joh 1,1-14), Han 
som skjønt av guddomsrang  oppgav alt sitt eget, 
gikk inn i slavens kår og ble menneske som vi. 
(Fil 2,6-7). Disse forestillingene får oss til å måtte 
stille et viktig spørsmål: Hvordan mottar vi ver-
dighet gjennom at Gud i Jesus frasier seg sin?

Det er her pave Leo i sin preken viser til Kirkens 
tro på at Gud ved å bli menneske ikke devaluerer 
sin guddommelige natur, men i personen Jesus 
allerede fra da han ble unnfanget i Jomfru Marias 
morsliv tok opp i seg vår menneskenatur. Guds 
Sønn gir frivillig og i kjærlighet avkall på sin gud-
doms verdighet - inntil døden på korset - men 
forkaster ikke sin guddommelige natur. Derfor 
skriver paven i sin preken: «I tidens fylde, i den 
time Gud i sin skjulte og uransakelige visdom 
hadde fastsatte tok nemlig Guds Sønn menne-
skenes natur opp i seg for å forsone den med ham 
som hadde skapt den…»  

I Jesus er Guds Ord blitt Menneskesønnen, 

han som gjennom unnfangelse, fødsel, liv, død, 
oppstandelse og himmelferd bringer vår natur 
helt til himmels - til Faderens side. Apostelen 
Paulus kaller derfor Jesus for «den annen Adam», 
han som skjenker oss nåde og liv der den første 
Adam forårsaket dom og død.

Derfor skriver pave Leo: «Kristenmenneske, 
kjenn din verdighet! Du som har fått del i den 
guddommelige natur» (jfr. 2 Pet 1,4). Gjennom 
dåpen og i troen er vi i Ham «ikke født av manns 
eller mennenes vilje, men av Gud» (Joh 1,13).  
Dette er for pave Leo, som for Kirken forøvrig, ut-
gangspunktet og motivasjonen for det kristne liv: 
Vi har i Kristus mottatt alt det vi mistet gjennom 
at mennesket vendte Gud ryggen. Lev derfor slik 
ved Guds nåde at vi igjen kan bli Ham lik, Han 
som ble oss lik i Jesus Kristus!  

P. ERIK ANDREAS

JULEMESSER I SOGN OG FJORDANE
ADVENTSRETRETT 
BEDEHUSET I FØRDE.
Fredag 10.12. kl. 17.00 skriftemål, 18.00 messe
Lørdag 11.12. kl. 17.00 skriftemål, 18.00 messe
Søndag 12.12. kl. 10.00 skriftemål, 11.00 messe
 
FØRDE:
Midnattsmesse – 24.12. kl. 21.30
Julemesse – 25.12. kl. 11.00 
Julemesse – 26.12. kl. 11.00 
 
FLORØ  
Midnattsmesse – 24.12. kl. 24.00 på polsk og 
norsk
 

LOEN
Julemesse 25. 12. kl. 16.00

VIK 
Julemesse 17.12 kl. 17.00 (fredag)
 
ÅRDAL
Julemesse 26.12. kl. 17.00 

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN
Lørdag 8. januar kl 16.30 – 19.00
Oppmøte i kirken til bønn og sang.
Det blir julefest i krypten etterpå med sanger, 
leker og mat.
Ta med litt mat som du vil dele med andre: 
Julekaker, boller, frukt etc
Vi serverer kaffe, te og julebrus.
Gratis inngang!

REIDUN JOFRID
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Venstre side: Trym i St. Svithun kirke (Stavanger) i sommer
Over: Seminaret samlet på retrett på Palazzola

HILSEN FRA SEMINARISTEN
Kjære alle sammen i St Paul menighet.

Siden det er en stund siden dere har hørt fra 
meg, tenkte jeg at det kunne være på sin plass 
med en liten oppdatering. Jeg har nå vendt til-
bake til det Engelske presteseminaret i Roma for 
å gjøre mitt siste år av bachelor-graden i teologi. 
Vi klarte å kjøre et noenlunde normalt løp i fjor; 
vi kunne motta vår formasjon i Roma og universi-
tetene holdt forelesningene gående gjennom hele 
året, vekselvist mellom å være online og fysisk 
på universitetene. Året avsluttet med den tradis-
jonelle «villegiatura» hvor vi kan tilbringe varme 
sommerdager i vårt sommerhus utenfor Roma. 
Så da kunne vi igjen gjøre alle innsettelsene (av 
dem ble Mathias Ledum, en av de andre preste-
studentene for Oslo, innsatt som lektor) og den 2. 
juli mottok jeg kandidatur av biskop Paul Tighe 
som betyr at jeg nå offisiellt er prestekandidat 
for Oslo Katolske Bispedømme, og har med dette 
blant annet fått offisiell profil på katolsk.no. Fra 
tidligere har jeg allerede blitt innsatt som lektor 
og akolytt så det neste som står for tur nå er å bli 
viet til diakon, om Gud vil. 

For oss i St. Eystein presteseminar har som-
meren vært veldig innholdsrik og vi har kunnet 
gjøre veldig mye. Prestestudentene har hatt off-
isielt program i Oslo en del av sommeren og vi 
har derfor også fått muligheten til å tilbringe mye 
tid sammen. Gjennom den tiden har vi hatt felles 
bønn, foredrag innad i seminaret, fadderdager 
og mye fint sosialt samvær. Jeg tilbrakte selv en 
veldig lærerik og spennende uke på konfirmasjon-
sleir på Mariaholm og det var et enormt privilegi-
um å bli kjent med konfirmanter fra hele landet. 
Jeg var også med på pilegrimsturen til Trondheim 
hvor vi fikk oppleve en flott tur over Dovre med 
en dagstur innom Snøhetta, og vi hadde en ny-
delig feiring av Olsok både på Stiklestad og i Ni-
darosdomen.

Men høydepunktet for min del i sommer var 
menighetspraksis i St. Svithun menighet i Stavan-
ger hvor jeg tilbrakte en måned. Det var en veldig 
positiv opplevelse hvor jeg fikk gjøre veldig mye 

interessant arbeid i menigheten, bli kjent med 
mange nye mennesker og forene meg i bønn 
sammen med menneskene der. Jeg fikk et veldig 
fint innblikk i hva menighetslivet består i for en 
prest, hvilke daglige utfordringer man kan støte 
på og også gleden med å bringe Kristus til andre 
mennesker og komme dem i møte. På en særegen 
måte har jeg lært hvor mye dere i menighetene, 
lekfolket som lever ut sine kall i sin hverdag, fak-

tisk hjelper prestene og oss som forbereder oss på 
prestetjenesten. Bare det at vi ser mennesker som 
kommer til kirken og søker å vokse i sin kunnskap 
om Gud gjør at Gud arbeider gjennom oss og at 
vi kan utføre vår tjeneste i Herrens vingård med 
desto større glede. Å være i seminar og følge et 
prestekall fra Gud, det er noe jeg aldri kunne ha 
maktet å gjøre alene; det er hovedsakelig alle dere 
hjemme i Norge som bærer meg og gjør det mulig 
for meg å følge Guds vilje, og at jeg har kunnet 
styrkes og modnes i kallet gjennom de siste fem 
årene. Da blir også utfordringer som jeg støter 
på ikke så stort et hinder, men heller blir de til 
muligheter for vekst og danner viktige fundament 
for fremtidig tjeneste. 

Jeg har nå vært i Roma en drøy måned og vi har 
begynt året med en retrett og har kommet godt i 
gang med studiene. Vi har fått en ny rektor, Fr. 
Stephen Wang fra Westminster, og det har med-
ført noen få forandringer i våre rutiner. Dagene 
våre starter nå klokken 7 med felles meditasjon i 
kirken, etterfulgt av laudes og frokost. Etter det 
har vi forelesninger på universitetene, hvor vi i 
år kan hver dag dra fysisk bort til universitetet 
og sitte i forelesningssalen. Det er litt mer stas 
enn å sitte på rommet og følge forelesningene on-
line. Våre messer har blitt flyttet til formiddagen, 
nærmere bestemt like etter morgenens fore-
lesninger, og etter det spiser vi lunsj i felleskap. 

Et par ekstra ting har blitt lagt til ukesprogram-
met vårt, slik som felles rosenkrans hver mandag 
kveld og sakramentstilbedelse hver søndag. Det 
er veldig spennende at den nye rektorens visjon 
for seminaret bygger på å fremheve bønnelivet, og 
det er veldig fint at vi har fått så mye felles bønn 
innarbeidet i våre daglige rutiner. Dette vil jo u-
tvilsomt føre til at kommunitetslivet blir styrket 
og det vil også ha enorm betydning for seminar-
istenes åndelige vekst. 

Det hektiske sommerprogrammet gjorde des-
verre at jeg ikke fikk sett så mye av Bergen, men 
jeg planlegger å tilbringe julen i Bergen så da 
gleder jeg meg til å igjen komme til messene i St. 
Paul, og jeg håper at jeg kan igjen møte mange av 
dere. Dere er stadig i mine bønner og jeg håper at 
vi kan fortsette å be for hverandre slik at Gud kan 
stadig virke i våre liv. Han vet hva vi trenger og 
hjelper oss på den måten som gagner oss best. Jeg 
håper på en fredfull skjelning for min del frem 
mot de kommende vielser og at Gud fortsetter å 
skjenke rike velsignelser på Kirken i Norge. Jeg 
ønsker dere alt godt. 

I Kristus,

TRYM HELLEVIG
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IKONET - EIT GLIMT AV DET HEILAGE; 
AV KARI MELBERG

Solrunn Nes er ein av dei fremste ikonmalarane 
i Norge. Ho har stått for store deler av utsmykkin-
ga i St. Paul kyrkje. Denne utsmykkinga var ferdig 
i 1991. Det er no 30 år  sidan, men ein opplever 
kunsten som om han alltid har vore der. Eg har 
lenge hatt lyst til å be Solrunn fortelja oss korleis 
dette arbeidet kom til, i menighetsbladet vårt. No 
var tida her, og eg reiste inn til Nes i Hardanger 
for å møta henne heime.

Solrunn bur på Nes saman med mannen sin, 
to svære hundar og fleire katter.  Det er ein varm 
og god heim, der ikonene og ikke minst dyra har 
ein stor plass. Ho er oppteken av Guds kjærleik til 
både menneske og dyr. Ein usjølvisk og audmjuk 
kunstnar.

Fokuset hennar går lett til menneske og dyr 
som lid. Er det dette som er hennar drivkraft i 
ikonmalinga? Musikken ho lyttar til for å få kraft 
og styrke til å male er gjerne gospel. I denne 
musikken finn Solrunn noko av det opprinnelege, 
noko som minnar henne dei kristne røtene. Det 
er det enkle, og den frimodige songen om himme-
len som appellerer til henne på ein heilt spesiell 
måte: «Det er ei genuin kristen tru og glede som 
trøyster meg, og som får opp energinivået mitt, 
særleg når eg maler om nettene. Det er det mot-
sette av å vera sjølvopptatt, og å vera ute etter 
kvikk-fiks løysingar.»

Viktige verdiar er dei kristne røtene, det opp- 
rinnelege, håpet om himmelen, samt å vera takk-
sam for livet.

Solrunn fortel om ei rik tid i fasen då ho føre-
budde og malte krusifikset, alterfontalen og lese-
pultane i St Paul kyrkje. Frå då ho konverterte i 
1987 og framover til utpå 90 - talet.

Ho framhever nokre menneske som var spesielt 
støttande i denne fasen. Sogneprest Bernt Eids-
vig, menighetssekretæren Gosia Alexandrowicz 
og ikke minst Mietek Dembowiak som var hennar 
praktiske hjelpande hand.

Når eg går innpå og spør Solrunn kor lang tid 
det tek å mala eit ikon, er det vanskeleg å svara 
på. Det tek den tida det tek. Halvstore ikon, så 
som Jesu ansikt på duk, kalla Mandylion, Kristus 
Pantokrator eller Maria med barnet, som er dei 
enklaste å mala: «Om eg ikke et eller søv for  
mykje kan det ta 10 dager». Dette seier for meg 
noko om kva innsats og arbeid som ligg bak kvart 
ikon.

Ei av dei fyrste utstillingane ho hadde var i 
1989 på historisk museum i Bergen, etter initiativ 
frå  Henrik von Achen. Denne utstillinga var ein 
milepæl i hennar karriere. Ho måtte tenka nytt 
om formatet sidan ho skulle fylla to store saler.  
Dette er den største utstillinga ho har hatt, med 
53 ikoner.  

Ut fra denne utstillinga trur Solrunn at utsmyk-

kinga i St. Paul kom fram. Ein dag ho var ute og 
gjekk på Torgallmenningen, skrådde sogneprest 
Eidsvig over plassen og spurde om ho kunne ten-
kja seg å laga eit nytt krusifiks i kyrkja vår.  Det 
var ei spontanitet og improvisering over det heile 
som appellerte til henne. «Eg kjente stort ansvar 
og ære, men eg trur det var noko i bakgrunnen 
som styrte det heile».

Det vart danna ein utsmykkingskomite 
beståande av Gunnar Danbolt, Henrik von Achen 
og Jon Geir Høiersten.

Arbeidet starta i Birgittakjellaren i desember 
1990, og ho var ferdig med krusifikset til april 
1991! Solrunn fortel at ho i denne perioden til 
tider nærmast jobba dag og natt. Nøyaktig plan-
legging og gode hjelparar rundt seg, gjorde denne 
jobben mogeleg på så kort tid. Handverkaren 
hennar, Mietek Dembowiak, laga krossen etter 
hennar anvisning. Ho legg vekt på at Mietek 
var svært viktig under heile prosjektet, ein god 
håndtverker og ein som stilte opp når ho trong 
praktisk hjelp. Menighetssekretæren kjende kyrk-
jelyden og kunne og trå til med anna hjelp. All 
oppmuntringa frå hennar side var viktig for Sol-
runn for å halda ut.

Solrunn framhevar at ein som ikonmaler alltid 
står på skuldrene til dei førre, men at ho likevel 
har sitt personlege utrykk. Ein ikonkunstnar 
inngår i ein dialog med tradisjonen og modellen 
til eit nytt ikon. Krusifikset i St. Paul kyrkje har 
sitt utgangspunkt i det bysantisk-italienske form-
språket frå 1200-talet. Denne tradisjonen er Sol-
runn personleg oppteken av.

Krossen er prega av bladgull og figurane er 
farga i raudt og blått. Gullet symboliserer det 
strålande lyset som spring fram frå Guds eige 
vesen. Kristus, Maria og dei heilage er gjennom-
trengt av dette lyset. Kristus omtalar seg sjølv 

som «verdens lys», og Gud vert kalla «lysets Far». 
Lyset kjem alltid innanfrå på eit ikon, difor har 
det ingen slagskuggar.  

Kristus framstår enkelt og verdig. Han ser på 
oss. Kristi ansikt har ei ro, og eit mildt uttrykk 
som kjem oss i møte. Det er han som blir, og for-
blir nærverande i nattverden.

Kristus er omkransa av Maria, hans mor og 
den disippel han elska, Johannes. Desse to rep-
resenterer kyrkja og alle menneske. Eit forhold 
prega av den kjærleik Han sjølv er teiknet på.

Fargane som er brukt i krusifikset er tilpassa 
fargane i glassmaleria. Gull og fargane blått og 
rødt bind saman krusifikset og gjer ei ro og kon-
tinuitet i krusifikset.

Etter at dette krusifikset kom opp i kyrkja i 
1991, fekk Solrunn oppdraget  med å mala alter-
fortalen og til slutt lesepultane. Om ein vil setja 
seg meir inni desse utsmykkingene kan ein lesa 
om dei i boka:  Mysteriets formspråk. Solrunn 
Nes 1999.

Til venstre: Solrunn hjemme på Nes

Øverst:Arbeid med krusifikset

Neste side øverst: Solrunn arbeider med 
krusifikset.
Under : Jesu fødsel
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Når eg kjem inn på kva spørsmålet om kva som 
driv Solrunn i hennar kunstnarlege arbeid, van-
drar ho att og fram i stova og svaret kjem etter 
kvart:  Ikonkunsten er eit meiningsunivers som eg 
treng. I tillegg har denne kunstforma ein teologisk 
og estetisk dimensjon som rører ved dei djupaste 
sidene ved livet.  

Solrunn er ein produktiv kunstnar som maler 
dei ømmaste ikon, gjerne i kontakt med dei som 
vil kjøpa. Det fyrste ikonet eg kjøpte av Solrunn 
var på slutten av 1990 tallet.  Eg var ein famlande 
kjøpar utan mykje kunnskap om ikonkunsten. 
Solrunn kom meg i møte og spurde kva eg trong, 
og det vart til at eg kom heim med Guds Mor 
Hodegetria (Vegvisaren). Dette ikonet har vore 
til stor hjelp og glede for meg opp gjennom åra.  
Ikonet er gjennomstrøyma av ein gudommeleg 
kjærleik.  Det er vakkert, trufast og konstant i 
rommet, ei ordlaus bønn.

Dei siste åra etter at foreldra til Solrunn 
døydde, har ho skrive ei minnebok frå barndom-
men. Det er ei bok om å veksa opp i 60 -70 åra 
heime på Nes gard. Den bringar fram mange 
minne for oss som er i same alder, men kan også 
gje oss tanker om den bruk og kast-mentaliteten 
me har dyrka fram dei siste tiår.  Solrunn voner 
at boka skal kunne inspirera andre til å skriva og 
minnast historia si.  

Bergen Kirkeautonnale hadde IKON som 
tema på årets festival. I Bergen Domkirke sitt 
skurdhus stilte Solrunn ut eit stort arbeid ho har 
jobba med dei siste åra, 15 ikoner med tema frå 
Rosenkransen. Her forelas ho rundt ikona og 
relaterte desse til rosenkransen. Hennar ameri-
kanske mann har skrive ei bok om rosenkransen 
relatert til hennar ikon, den er skrive på engelsk, 
voner den kjem på norsk snart.

Slik eg forstår det, er det ein raud tråd i det Sol-
runn arbeider med. Ho er på jakt etter det opprin-
nelege både kunsterleg, åndelig og menneskeleg.  

Vi er så heldige at ho kjem og stiller ut nokre av 
ikonane sine, samt bøkene på julemarknaden vår 
i år. Utstillinga vil vera inne på menighets- 
kontoret. Det er òg mogeleg å sjå dei på Bergen 
Kristne Bokhandel desse dager.

KATOLSK FORUM BØNN FOR KALL
Datoer for våren:
18. januar: Prof Gjert Vestrheim; tema: «Det 
lykkelige Andalusia? Religiøs sameksistens i  
middelalderens Spania»
15. februar Tema ikke fastsatt
15. mars      Tema ikke fastsatt
19. april       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: P. Erik Andreas Holth, Ronny Heimli,
Erik Andvik og Stig F. Samnøy

Kontakt: erik.andvik@katolsk.no

La oss be om nye kall til det gudviete liv og til 
presteskapet! La oss også be spesielt for 
seminaristene våre. For tiden har bispedømmet 
7 seminarister.

Trym Hellevig som kommer fra vår menighet, har 
skrevet en hilsen på s. 10 i dette bladet.

For å bli kjent med de andre seminaristene er det 
lurt å bli med i Seminarets 
Venner for å få mer informa- 
sjon om hvor de er og hva de 
gjør. De sender ut nyhetsbrev 
regelmessig.

Les mer på:  
http://steystein.katolsk.no/

Boken er en av grunnbøkene i «Den Gode 
Hyrde»-katekese, en katekese fundert på Mon-
tessoris pedagogiske arbeid og utviklet gjennom 
mange tiår av Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi. 
«Den Gode Hyrde» -katekese, ærer barnas ånde-
lige liv på en taktfull måte, i det den fører to mys-
terier sammen: Hvem er Gud, og hvem er barnet? 
Boken viser blant annet hvordan de yngste barna 
leder oss til de dypeste mysteriene i troen vår. 

Denne boken er en verdifull skatt for alle 
foreldre, besteforeldre, kateketer, lærere og alle 
som har med barn å gjøre. Den essensielle og 
undringsfulle tilnærmingen,  som boken viser, 
åpner nye dører til trosmysteriene for både barn 
og voksne!

Boken er oversatt til norsk av Reidun Jofrid 
Kleppestrand og utgis på St Rita radio og forlag. 
Den kan bestilles og kjøpes (200 kroner) ved hen-
vendelse til kateket Jofrid på menighetskontoret, 
epost: katekese.bergen@katolsk.no 

St Paul menighet tilbyr «Den Gode Hyrde»- 
katekese for barn i alderen 3-15 år og gir også formasjonskurs for voksne i denne katekesen.

NY BOK:
DEN GODE HYRDE OG BARNET: EN VANDRING I GLEDE 
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ANNE SAMUELSEN OCDS

FAMILIEKJÆRLIGHET: – ET KALL, 
OG EN VEI TIL HELLIGHET. 

Gud bruker mennesker for å arbeide for det 
gode i Kirken, syndige mennesker, som for å klare 
dette oppdraget må holde seg så nært sin Gud 
og Frelser at han kontinuerlig kan fylle dem med 
det troens lys og glede som alle døpte er kalt til å 
formidle videre. Om vårt sinn skulle formørkes 
av den synd som finnes over alt – også i vår kirke, 
i våre familier og ikke minst i oss selv, vil vi få 
krefter gjennom sakramentene og vårt trosliv 
til, med mot og glede å møte alt med stort håp. 
I stedet for å fortvile og lammes av det som er 
vanskelig, er vi kalt til å omvende oss, be, hjelpe 
og evangelisere! Vi er kalt til å holde vår lampe 
lysende for verden. 

For så viktig er familiene: «Menneskehetens 
historie, frelseshistorien, går gjennom familien. 
På disse sidene har jeg prøvd å vise hvordan fam-
ilien plasseres i sentrum for den store kampen 
mellom godt og ondt, mellom liv og død, mellom 
kjærlighet og alt som står kjærligheten imot. I 
familien er oppdraget først og fremst å strebe et-
ter å la de gode kreftene få slippe til, kreftene hvis 
kilde finnes i Kristus, menneskets forløser.» Dette 
skriver pave Johannes Paul II i Gratissimam sane 
23, 1994. 

Er familielivet i krise, så er resten av samfunnet 
og Kirken også i krise. Å ta vare på og støtte fam-
iliene er, slik jeg kan se det et av Kirkens viktigste 
oppdrag. Dette vet Kirken og Pave Frans har 
derfor utlyst et helt spesielt program for Det 10. 
verdensmøte for familier 22-26. juni 2022. Det 
skal ikke begrenses til et fysisk møte i Vatikanet, 
men markeres i alle verdens menigheter. 

Kardinal Kevin Ferrell påpeker at dette vil 
være en «vakker mulighet til å føre menighetenes 
og bispedømmenes familier over hele verden 
sammen rundt sin biskop. Det er så viktig å in-
volvere familiene som en drivkraft til tjeneste for 
familiene i Kirken: «Familiene må ikke bare sees 

på som en ‘jord som må vannes’ passivt gjennom 
taler, lære og pastorale initiativer som ‘kommer 
ovenfra’», «’De er såkornet’ som kan gjøre verden 
fruktbar! De er evangelister.» (Vatican News 30. 
september 2021)

I Norge har Eliasabethsøstrene i samarbeid med 
misjonærene av Den Hellige Familie i Tromsø 
tatt initiativ til bønn for familier i menigheter og 
ordenshus i Norge. De oppfordrer oss til rosen-
kransbønn sammen den 26. i hver måned, og 
har laget et eget bønnehefte for dette formål. 
Om rosenkransbønnen sier St. Johannes Paul II: 
«Kirken har alltid tilskrevet en spesiell virknings-
fullhet til denne bønnen. Den har overlatt de 
vanskeligste problemer til rosenkransen, til dens 
framføring i kor og dens konstante praksis. I tider 
hvor selve kristendommen har virket truet, har 
dens redning blitt tilskrevet denne bønnens makt, 
og Vår Frue av    Rosenkransen har blitt hilst som 
den hvis forbønn brakte frelse.» (pave Johannes 
Paul II, Rosarium Virginis Mariae, 39.)

Kom og be sammen for familiene etter messen 
den 26. i hver måned, enten på Marias Minde 
eller i St Paul! Bønneheftet finner du på hjemme-
siden. Glem heller ikke å be sammen i familiene. 
Kan du ikke komme til menigheten, så prøv å 
samle din familie til bønn denne dagen. Husk at: 

«Foreldre har førsteansvaret for barnas oppdra-
gelse. De vitner om dette ansvaret først og fremst 
ved å skape et hjem hvor ømhet, tilgivelse, res-
pekt, trofasthet og uegennyttig tjeneste rår grun-
nen. Hjemmet er det beste sted for oppdragelse 
i dyder. Forutsetningen for slik oppdragelse er å 
lære selvfornektelse, sunt omdømme og selv- 
beherskelse som alle er forutsetninger for all sann 
frihet. Det påligger foreldrene en alvorlig for- 
pliktelse til å være et godt eksempel for sine barn» 
(KKK 2223). 

Gud lot sin Sønn fødes i en familie, og han har 
derved gitt oss et forbilde å strekke oss etter. Ikke 
minst har han gitt oss en familie som ber for oss 
og kan snu det mismot som kommer når vi føler 
at oppdraget overgår vår evne, til mot, håp og 
engasjement. Ja, Kristi oppdrag vil alltid være for 
stort! Vi skal aldri klare det alene! Derfor er bønn 
sammen, særlig den Hellige Messe den største 
gave vi kan motta på vår vei mot hellighet. Gud 
skal gjøre det, for ingenting er umulig for Gud! 

Bønner som kan bes etter 
rosenkransen:
Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds 
Mor. Ta nådig imot de bønner vi ber i våre treng-
sler, og frels oss fra alle farer. Du evige Jomfru 
velsignet og herlig. 
(Den eldste kjente Mariabønn, 300-tallet)

eller

Kom ihu, du nådefulle Jomfru Maria, at det 
aldri er blitt hørt at den som tar sin tilflukt til deg, 
kaller på din hjelp og ber om din forbønn, er blitt 
forlatt. Full av tillit søker jeg derfor tilflukt til deg, 
Jomfru over alle jomfruer, min mor. Til deg kom-
mer jeg, foran deg står jeg, i sorg over min synd. 
Du, det evige Ords mor, ringeakt ikke mine ord, 
men i din miskunn bønnhør meg. 
("Memorare" av Den hl. Bernhard av Clairvaux)

F: Til deg, hellige Josef, tar vi vår tilflukt i all vår 
nød.

K. Etter å ha bedt til din hellige brud om hjelp, 
ber vi også med tillit om ditt vern. Se i nåde til 
den arv som Jesus Kristus har kjøpt med sitt blod, 
og hjelp oss i vår nød med din mektige forbønn. 
Om dette ber vi deg ydmykt, for den kjærlighets 
skyld som knyttet deg til Guds mor, Jomfru Maria 
Immaculata, og for den kjærlighets skyld som du 
omfavnet Jesusbarnet med. 

Omsorgsfulle verge for den hellige familie, våk 
over Jesu Kristi utvalgte folk. Hold borte fra 
oss, elskede far, enhver farsott av villfarelse og 
forderv. Sterke verge, hjelp oss i striden mot mør-
kets makter. Og likesom du frelste Jesusbarnet 
fra livsfare, så verg også Guds hellige Kirke mot 
alle stormløp fra dens fiender, og fri den fra all 
motgang. 

Ta hver og en av oss i ditt trygge vern, så vi etter 
ditt forbilde og med din hjelp, kan leve hellig, dø i 
Guds nåde og oppnå den evige lykke i Himmelen. 
Amen.

       FASTERETRETT
Årets fasteretrett i St. Paul menighet blir 

helgen

25.-27. mars

ved p. Oddvar Moi

Følg med på hjemmeside og oppslag for 
mer informasjon
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LIVETS GANG
Døpte:
Maria Melisa Nguyen
Giuse Kevin Nguyen
Isadora Chanel Imani Claure
Nadia Kroczka
Jan Dariusz Szczepankiewicz
Maria Gabriela Franco
Elsa Maria Tavares
Makeo Antwell Ndikumana
Alana Marleigh Ndikumana
Ziva Batitin Wiik
Leon Gaszez
Mia Teresa Rochon
Mathias Julian Mazur
Kornelia Purzycka
Hanna Wojtanowski
Milla Kristin Avila
Angelo-Andrè Rafols
Amelia Wilfred
Harerta Robel Kelati
Edvard Theodor Joseph
Luca Severin Onarheim
Meri Mehari Berhane
Rynan Gweth Odhiambo
Olena Amanda Sirevåg
Victoria Apelthun
Liliana Rita Peszka
Hannah Eltervåg
Philip Thuen Joys
Lyanna Theva
Ingrid Josefine Vik Grosås
Angelo Isaac Hansen-Mindaas
Marta Amine Bemnet
Gabriel Aron Sæthre Brøgger
Sada Medhanie Tekle
Imani Mrimba
Camille Stephanie von Achen
Rafael Tønjum Estrada
Maria Gwynneth Visitacion
Kay Ganza Mpambara
Syver Vilbar-Øen
Eugenia Boltryk
Lia Martine Kendra Aunzo Bacol
Aleksandra Ditmarsen-Radecka
Elmo Kalisa

Mathias Dawit Tesfaye
Julian Krystian Bach
Kaja Lutkiewicz
Jan Bazyl
Leo Tomasz Grzelak
Pia Francisca Salazar-Diaz
Nina Marcelina Moron
Nathan Pawlos Okbamichael
Matheo Huy Le
Ada Alver Garabito
Adam Sævig Manyere
Makele Ashiye Berhe
Sebastian Kurdel
Knut August Aase Robberstad
Dan Tam Nguyen-Trinh
Sophia Strand Tuft
Jakob Njåstad Vu
Athlana Andalis Bjørkelund
Mikael Minh Khang Tran
Aaron Babut
Baraka-Olivier Gikwa
Leah Roger
Amelia Parigalova
Julie Solbakken
Celina Loks
Eva Los
Emanuel Gudelj
Lene Marciniak
Zantos Eric Gutierrez-Hellkvist

Konfirmert:
Anna Zurawel
Bartosz Grzebieluk
Kondrat Ozimek
Jemesa Premraj

Tatt opp i kirken:
Hilde Cecilie Matre Meyer

Viet:
Marta Teresa Krakus og 
  Hans August Mehren Wade
Krishangi Mohanasundaram og 
  Roxchan Anthonipillai 
Subarna Daizy Sebastiampillai og 
  Dominic Das Navi
Jennifer Nguyen og Bjørn Magnussen
Jeneth Yuson Krakevik og Per Ole Krakevik
Maria Shiromi Stephen og 
  Remyras Christy-Robert
Shakeena Jeyaratnam og Nishanthan Rasa
Dagmara Magdalena Kolcan og 
  Lukasz Marcin Nowak

Døde:
Ngoc Tuan Vy
Eduardo Saldano
Mai Thi Doan 
Angelica Rojas
Zbigniew Dusza
Luis Gaston Tirado- Fuenzalida
Blanca Moya
Anne Järnkrok Linnane
James T. Felecian
Stephen Alexander Joseph

DET NYE MENIGHETSRÅDET

I juni ble det valgt nytt menighetsråd.
Formann: Dom Alois Brodersen – sogneprest
Leder: Jacob Kooter Laading 
Nestleder: Nguyễn văn Mến 

Valgte representanter
Miriam Araya 
Hege Askvik 
Phan Hữu Long 
Anne Samuelsen 
Vararepresentanter:
Saúl Garcés Borques 
Lea Thiambiano 

Utnevnt av sognepresten:
Laura Alesiene 
Flavius Emelyanus 
Piotr Józefowicz 
Anna Podlesiecka 

Konsultative repr. for Sogn og Fjordane
Marcin Fójcik 
Traute Dvergsdal 
Malgorzata Anna Tveit 

Konsultative representanter for Voss
Marisa Taylor 
Ewelina Wieczerzak 
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SAMMEN I KAMPEN MOT OVERGREP
EWA BIVAND

Gang på gang blir vi møtt med nye avsløringer 
og rapporter om seksuelle overgrep i den katolske 
kirke. Det hjelper ikke å si at dette også skjer 
andre steder, ikke bare i vår kirke. Det stemmer, 
men å bruke dette argumentet blir en bortfor- 
klaring og tåkelegging. Dessverre er det slik at 
overgrep begås av kirkelige medarbeidere. Vi 
kan heller ikke berolige oss selv med at vi, i det 
lille katolske Norge, ikke har blitt rammet særlig 
hardt. Det var likevel hardt nok, selv om det har 
vært få saker. Overgrep har skjedd, også i vår 
menighet, og kan skje igjen. 

Man kan godt si at Kirken ikke gjorde nok, 
at tiltakene ikke ble gjennomført skikkelig. 
Tausheten og forsvarsmekanismene var sterke, 
særlig frykten for media og en vegring mot å  

involvere det offentlige. Men dette er i endring. I 
2019 innkalte pave Frans til et «toppmøte» i Vati-
kanet om overgrep. Hovedfokuset var på  
bevissthet, åpenhet og ansvarlighet.  

Flere tiltak kom i kjølvannet av dette møtet. 
Det kom nye retningslinjer, hvor perspektivet ble 
utvidet til å inkludere sårbare voksne, i tillegg til 
mindreårige. I mai 2019 kom det pavelige brev 
Vos estis lux mundi, som krever at alle bispedøm-
mer oppretter kontorer for å motta meldinger og 
igangsette prosedyrer ved overgrep. Fremgangs- 
måten for behandling av geistlige av høyere rang, 
typisk biskoper, men også kardinaler, som dekker 
over og ikke følger prosedyrene ble tydeliggjort. 
Flere biskoper er blitt straffet for dette nå. I tillegg 
ble den såkalte «pavelige taushetsplikt» avskaffet 

i forhold til seksuelle overgrepssaker. Om ikke så 
lenge – 8. desember i år – trer endringer i Kirke- 
retten i kraft. Der presiserer man bl.a. at seksuelle 
overgrep ikke bare er et brudd på det sjette bud, 
men en «Forbrytelse mot menneskelivet, den 
menneskelige verdighet og frihet.»

Her er det verdt å nevne at biskopen av Oslo 
allerede i 2018 innskjerpet prosedyrene i Oslo 
Katolske Bispedømme angående seksuelle 
overgrep som «begås ved vold, trusler, eller 
manipulasjon eller ved misbruk av stilling, 
avhengighetsforhold eller tillitsforhold» med et 
Generaldekret. Dekretet gir også mulighet til å 
forlenge foreldelsesfristen i overgrepssaker. Og i 
dokumentet «Saksbehandling ved mistanke om 
seksuelle overgrep» står det at «Er det mistanke 
om straffbare forhold, skal dette som den klare 
hovedregel snarest anmeldes til politiet eller  
påtalemyndigheten».

Altså både paven og vår biskop forplikter oss 
alle til å forhindre at overgrep skjer. Vi håper 
selvsagt at overgrep ikke skal skje hos oss, men vi 
må være forberedt. Det er som med brannøvelse 
– vi ønsker ikke brann, men har brannsluknings- 
apparat i kirken og gjennomfører regelmessige 
brannøvelser. 

Professor Hans Zollner SJ, pavens ekspert 
på dette området, sier følgende: «Menneskelig 
ondskap kan ikke reguleres bort med mer og bed-
re lover eller normer, eller fjernes med mer politi. 
Det betyr ikke at vi skal resignere, snarere tvert 
om: vår innsats må bli enda mer iherdig.»

Nå står de tre norske katolske bispedømmer/
stift sammen i kampen mot seksuelle krenkelser 
og overgrep i kirkelig arbeid. Det er blitt utar-
beidet felles rutiner for hvordan man skal melde 
mistanke om overgrep og hvordan forebygge 
uønsket adferd på menighetsplan. Undertegnede 
fikk som oppdrag å utvikle kursmateriell og å 
gjennomføre forebyggingskurs i alle menigheter. 
Alle som har kontakt med barn på menighetsplan, 
skal kurses. Det gjelder både geistlige og lekfolk, 
ansatte og frivillige; bl.a. kateketer, sakristaner, 
ungdomsledere og barnekorledere. Både de som 
driver med aktiviteter på norsk og på andre språk. 
Også ansatte på katolske skoler skal kurses.

Samtidig forventes det at hver menighet utpeker 
en person som er ansvarlig for å iverksette felles 
retningslinjer og gi opplæring til nye frivillige, 
ansatte og prester som kommer. Det er sogne-
presten og menighetsrådet som står ansvarlige for 
dette. I vår menighet er kurset planlagt til lørdag 
20. november. Fra neste skoleår blir det også 
mulig å gjennomføre deler av kurset digitalt, som 
e-læring.

Forebygging kan forstås på mange måter, men i 
vår kirkelige sammenheng dreier det seg først og 
fremst om at ansvarlige voksne skal ha tilstrek-
kelig kunnskap, noe som sikres gjennom kursing. 
Det er de voksne som må påta seg ansvar. Vi skal 
ikke belaste mindreårige – ja, barn og unge bør 
lære om grensesetting, men dette er ikke vårt 
fokus her. Veldig ofte har heller ikke våre fri- 
villige muligheter eller kompetanse til å snakke 
om overgrep med barn og unge på gode måter.  Vi 
må derfor forsikre oss om at alle skal være kjent 
med de felles Forebyggingsrutinene og forplikte 
seg til å handle etter disse. De er tilgjengelige i 
menigheten og publisert på https://www.katolsk.
no/organisasjon/norge/overgrep . 

Det er også viktig å påpeke at i en stor menig-
het som vår, med medlemmene fra hele verden, 
kan det skje misforståelser og mistolkninger 
av både ord og handlinger. Derfor er det særlig 
viktig at situasjoner som kan misforstås eller 
som skaper fortvilelse blir belyst, diskutert og 
avklart. Vår første prioritering er barnas trygghet. 
Samtidig ønsker vi å bygge tryggheten på tillit til 
hverandre og nestekjærlighet, ikke på mistenk-
somhet. Derfor skal vi snakke åpent om bekym-
ringer og, hvis mistanke oppstår, melde fra. Som 
pave Frans sier, det er en moralsk forpliktelse å si 
fra; siden det dreier seg også om Kirkens trover-
dighet, må denne plikten gå foran andre hensyn. 
Hvis man ikke vil gå til sognepresten, biskopen 
eller politiet, kan man ta kontakt med utpekte 
kontaktpersoner i bispedømmet – brosjyren med 
kontaktinfo ligger bak i kirken og på 
https://www.katolsk.no/organisasjon/
okb/regler/bp . 
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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/skoleprest 
Erik Andreas Holth
Erik.Andreas.Holth@katolsk.no 
Tlf 924 89 033

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. Fin-
nesveien 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

Fransikus  
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 
Formann: Dom Alois Brodersen 
Leder: Jacob Kooter Laading  
tlf.  902 64 073
Nestleder: Nguyễn văn Mến
Miriam Araya
Hege Askvik
Phan Hữu Long
Anne Samuelsen
Laura Alesiene
Flavius Emelyanus 
Piotr Józefowicz
Anna Podlesiecka
Vararepresentanter:
Saúl Garcés Borques
Lea Thiambiano

Repr. for Sogn og Fjordane
Marcin Fójcik
Traute Dvergsdal
Malgorzata Anna Tveit

Representanter for Voss
Marisa Taylor
Ewelina Wieczerzak 
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ØKONOMI
St. Paul menighet har klart seg gjennom 18 
måneder med korona uten at det har vært nød-
vendig med nedskalering av aktiviteter ut over det 
som har vært nødvendig på grunn av smittevernet 
som sådan.  

Årsregnskapet for 2020 viste et lite overskudd, 
og egenkapitalen vår var dermed bevart ved for-
rige årsskifte.  Også 2021 ser så langt ut til å være 
i henhold til budsjett, og det betyr i så fall et nega-
tivt resultat, men ikke så ille som vi kunne fryktet. 
Budsjettarbeidet for 2022 starter straks, og da vil 
vi blant annet se på muligheten for å nedbetale 
det lånet menigheten fortsatt har fra oppussing-
sarbeidet. Med stigende renteutsikter, kan dette 
være fornuftig. Vi ser at kollekten sakte men sik-
kert øker i takt med menighetens messe- 
deltakelse.  

Takk til alle som gjennom nedstengningen har 
bidratt med alternative metoder for kollekt, og 
vi oppfordrer alle til å fortsette å bruke VIPPS og 
andre metoder til å bidra, og til ikke å glemme 
disse ekstra bidragene til menigheten; det er nem-
lig ennå bare halvparten så mange som deltar i 
messene som før pandemien.

Vi håper alle som kan, finner veien til jule-
markedet den 4. desember med lommebok og 
VIPPS-konto klar til innsats, og at dere, når jule-
gavene skal forberedes, også tenker på menig-
heten.

Vi benytter samtidig muligheten til å minne 
om muligheten for fastgiveravtale og gaver med 
skattefradrag (se innstikk i bladet).

DOM ALOIS OG JACOB LAADING

Ill: Hannah Sykes, Instagram: @hanndrawnlondon
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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

Barnekorene synger en liten konsert i 
forbindelse med JULEMARKEDET
Lørdag 4. desember kl.14.00 vil kirkens Aspirant-
kor, Barnekor og Ungdomskor synge en halvtimes 
konsert inkl allsang.

Lørdag 11. desember kl.15.00  blir det 
JULEKONSERT med St.Paul-koret.  
Musikk bla fra Spania, Frankrike, England og 
Norge
Det vil også bli virtuos musikk ved harpisten  
Johannes Wik og Kristine Klubben vil spille  
trompet
Kristine Klubben, trompet
Johannes Wik, harpe
Amund Dahlen, orgel
Dimas Martinez Dubost, dirigent

Lørdag 22. januar 2022 kl.15.00
Erling With Aasgård spiller på kirkens 
Casavantorgel 
Olivier Messianes La nativité du seigneur  
(Herrens fødsel)
En flott mulighet å høre et av de viktigste 
orgelverk fra forrige århundre

Søndag 23. januar feires Pauli omvendelse 
og det blir menighetsfest etter høymessen 
kl. 11.00

25. - 27. mars er det fasteretrett  
(se mer informasjon senere)

DET SKJER I ST.PAUL KIRKE


