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Fastebudskap 2011 

- fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo

Kjære troende,

Fastetidens førti dager, Kirkens store botstid, står 
igjen for døren. På ny kaller Jesus oss alle til å ta del 
i “den åndelige kamp som forbereder oss til påske-
høytiden” (kirkebønn, Askeonsdag). I fastetiden skal 
vi, ved gavmildhet mot de fattige, bønn og faste, 
fornye vår søken etter Herren. Med andre ord søker 
vi å høre og iverksette Faderens budskap til oss: 
“Dette er min egen sønn, som jeg har kjær, han som 
har all min yndest. Lytt til ham!” (Matt 17,5, evange-
lium 2. søndag i fasten).

I forkant av fastetiden kan den ofte virke lang, tung 
og krevende. Samtidig ser vi håp og hjelp, slik som 
Kirken alltid har gjort, i Herren selv. Kristus er ikke 
bare fastetidens mål, han er også veien vi går, eks-
empelet vi følger, hyrden som går sammen med oss, 
og Gud som gav sitt liv for oss.

Gavmildhet mot de fattige står grunnfestet på Her-
rens bud om nestekjærlighet: “Å elske sin neste som 
seg selv” (Mark 12, 33). Med andre ord handler dette 
ikke om å gi av dårlig samvittighet. Det handler 
om å lindre smerte, sult og tørst siden ethvert men-
neske er skapt av Gud og bærer i seg en ukrenkelig 
verdighet som vi alle har et ansvar for å verne om. 
Har jeg mat og drikke, tak over hodet og lever i fred 
og omgitt av familie og venner, skal jeg ikke kunne 
godta at andre mennesker nektes et menneskeverdig 
liv. I dette, støtt Caritas - Kirkens egen hjelpeorgan-
isasjon.

I bønnen, hvor vi møter Gud og lærer ham å kjenne, 
skal vi grunne våre liv i ham og den kjærlighet han 
har vist oss ved å sende sin Sønn, “for at hver den 
som tror på Ham ikke skal gå fortapt men ha evig 
liv” (Joh 3, 16). Vi bør i fastetiden sette av mer tid til 

bønn, det være seg alene, i familien eller i fellesskap. 
I januar besøkte de nordiske biskopene Det hellige 
land og fikk møte de kristne og lære mer om deres til 
tider meget vanskelige situasjon der og i hele Midt-
Østen. Jeg ber dere alle i denne fastetid om å be for 
våre trosfeller som lever sine liv der Herren selv 
levde, at sann religionsfrihet der må vinne frem, og 
at fred og rettferdighet virkelig må slå rot.

I selvfornektelse - faste - hvor vi oppgir noe godt 
som tegn på vårt ønske om enhet med Gud, skal vi la 
Johannes Døperens ord komme til uttrykk i våre liv: 
“[Gud] skal vokse, jeg skal avta” (Joh 3, 30). Med 
andre ord skal vi søke Herren, ikke oss selv. Uansett 
om det er en type mat, drikke eller fornøyelse vi for-
saker, skal det være et offer av noe vi vil savne.

Jeg gjør også oppmerksom på at askeonsdag og 
langfredag er faste- og abstinensdager. Som de 
nordiske biskopene har forklart, betyr faste på disse 
dagene «en merkbar reduksjon av det man spiser til 
daglig», mens abstinens disse dagene innebærer at vi 
«gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller 
fornøyelse». Alle mellom 18 og 60 år er forpliktet 
av fastebudet disse dagene, mens alle mellom 14 og 
60 år skal overholde abstinensbudet. De syke, og 
de som av andre årsaker ikke kan faste eller avstå i 
henhold til abstinensbudet, er selvsagt unntatt.

Velsignet fastetid!

BUDSKAP FRA DEN HELLIGE FAR BENEDIKT XVI TIL FASTETIDEN 2011

- Fastetiden er en gunstig tid til å innse våre svakheter, og gjennom en oppriktig gjennom-
gang av vårt liv motta den fornyende nåde i botens sakrament. Deretter kan vi vandre reso-
lutt mot Kristus, skriver pave Benedikt XVI i sitt fastebudskap. Nedenfor følger den fulle 
teksten, oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen.

“Dere ble begravd med ham i dåpen, der dere også ble reist opp med ham”(jfr. Kol 2,12)

Kjære brødre og søstre,

Fastetiden, som fører oss til 
feiringen av Den hellige påske, 
er for Kirken en høyst verdifull 
og viktig liturgisk tid. I henhold 
til dette er jeg glad for å gi et 
spesielt bidrag til at den måtte 
bli gjennomført med sann inn-
levelse. Mens det venter på det 
endelige møte med sin Brudgom 
i den evige påske, er Kirkens 
fellesskap flittig i bønn og gir 
nestekjærlige gaver, og intensiv-
erer sin ferd med å rense ån-
den, slik at det fra forløsningens 
mysterium kan motta ytterligere 
nytt liv i Kristus, Herren (jer 1. 
fasteprefasjon).

1. Dette nye livet ble allerede 
gitt oss på vår dåpsdag, da vi 
“fikk del i Kristi død og oppstan-
delse. Da begynte for oss “hans 
disiplers glade og triumferende 
eventyr” (homilie på Herrens 
dåpsdag, 10. januar 2010). I 
sine brev insisterer Paulus stadig 
på det spesielle fellesskap med 
Guds sønn som denne vaskin-
gen frembringer. Det faktum 
at dåpen i de fleste tilfeller blir 
mottatt i spedbarnsalder, peker 
på hvordan den er en gave fra 
Gud. Ingen fortjener det evige 
liv gjennom sine egne anstren-
gelser. Guds barmhjertighet, 
som utsletter synd og på samme 
tid tillater oss å erfare “Kristi 
Jesu sinnelag” (Fil 2,5), blir fritt 
gitt til menn og kvinner. Hed-
ningenes apostel uttrykker i sitt 
brev til filipperne meningen med 
denne forvandlingen som finner 
sted gjennom deltagelse i Kristi 
død og oppstandelse. Han peker 
på målet med den: at “Det jeg 
vil, er å kjenne ham, erfare 
kraften i hans oppstandelse, 
dele hans lidelser og likedannes 
med ham i hans død, i det 
håp at også jeg skal nå frem 

til oppstandelsen fra de døde” 
(Fil 3,10-11). Dåpen er ikke en 
ritus fra fortiden, men møtet 
med Kristus som informerer 
hele den døptes liv, gir guddom-
melig liv og kaller til oppriktig 
forvandling: påbegynt og støttet 
av nåde. Den tillater den døpte å 
oppnå Kristi voksne skikkelse.

En spesiell forbindelse knyt-
ter dåpen til fastetiden som 
den gunstige tid til å erfare den 
frelsende nåde. Fedrene i Det 
annet vatikankonsil oppfordret 
alle Kirkens pastorer til å gjøre 
mer bruk av “de dåpstrekk som 
hører til fastetidens liturgi” (Den 
hellige liturgis konstitusjon Sac-
rosanctum concilium, n.109). I 
virkeligheten har Kirken alltid 
assosiert påskevigilien med 
feiringen av dåpen: Dette sakra-
mentet realiserer det store 
mysterium der mennesket dør 
fra synden, blir gjort til deltager 
i livet til den oppstandne Kris-
tus, og mottar den samme Guds 
ånd som reiste Jesus opp fra 
de døde (jfr. Rom 8,11). Denne 
frie gaven må alltid bli gjenop-
pfrisket i hver og én av oss, og 
fastetiden gir oss en vei som 
den i katekumenatet, som for de 
kristne i den tidlige Kirken, og 
som for katekumenene i dag, er 
en uerstattelig skole for tro og 
kristent liv. De lever i sannhet 
sin dåp som en handling som 
former hele deres eksistens.
2. For å kunne foreta vår reise 
mot påsken mer alvorlig, og 
forberede oss på å feire Herrens 
oppstandelse - den gladeste 
og mest høytidelige fest i hele 
det liturgiske år - hva kunne 
være riktigere enn å la oss 
selv bli ledet av Guds ord? Av 
denne grunn leder Kirken oss i 
søndagenes evangelietekster i 
fastetiden til et særlig intenst 
møte med Herren. Den kaller 

oss til igjen å følge skrittene i 
den kristne innføring: for kate-
kumener i forberedelsen til å 
motta gjenfødelsens sakrament: 
for de døpte, i lyset av de nye 
og avgjørende skritt som skal bli 
tatt i Kristi etterfølgelse, å gi seg 
selv ytterligere til ham.

Den første søndag i fastetidens 
reise åpenbarer vår stilling som 
mennesker her på jorden. Den 
seierrike kamp mot fristelse, 
startpunktet for Jesu misjon, er 
en invitasjon til å være oss bev-
isste vår egen skrøpelighet, for 
å motta den nåde som frir oss 
fra synd og inngyter ny styrke 
i Kristus - veien, sannheten og 
livet (jfr. Ordo Initiationis Chris-
tianae Adultorum, n. 25). Dette 
er en kraftig påminnelse om at 
kristen tro innebærer å følge 
Jesu eksempel, og i forening 
med ham en kamp “mot de her-
skende krefter som er mørkets 
herrer i denne verden” (jfr. Ef 
6,12). Her er djevelen i arbeid 
og blir aldri trett - selv i dag - 
av å friste enhver som ønsker å 
nærme seg Herren: Kristus viser 
seg seirende i å åpne også våre 
hjerter til håp, og lede oss til å 
overvinne det ondes fristelser.

Evangeliet om Herrens 
forklarelse setter Kristi herlighet 
foran våre øyne. Dette forutsier 
oppstandelsen, og forkynner 
menneskets guddommelig-
gjørelse. Det kristne fellesskapet 
blir klar over at Jesus leder det, 
slik apostlene Peter, Jakob og 
Johannes ble ledet “opp på et 
høyt fjell” (Matt 17,1), for igjen 
å motta i Kristus, som sønner og 
døtre i Sønnen, Guds nåde som 
gave: “Dette er min egen sønn, 
som jeg har kjær, han som har 
all min yndest. Lytt til ham!” 
(Matt 17,5). Dette er invitas-
jonen til å ta avstand fra det 
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støyende hverdagslivet, for å 
gå inn i Guds nærvær. Hver dag 
ønsker han å gi oss et ord som 
trenger ned i dybdene i vår ånd, 
der vi skjelner det gode fra det 
onde (jfr. Hebr. 4,12). Dette 
styrker på ny vår vilje til å følge 
Herren.

Spørsmålet som Jesus stiller til 
den samaritanske kvinne: “Gi 
meg litt å drikke” (Joh. 4,7), blir 
presentert for oss i liturgien på 
den tredje søndag: Det uttryk-
ker Guds pasjon for hver mann 
og kvinne, og ønsker å vekke 
i våre hjerter en lengsel etter 
gaven “det vann som skal velle 
frem som en evig livgivende 
kilde” (Joh. 4,14). Dette er Den 
hellige ånds kilde, som for-
vandler kristne til “sanne tilbe-
dere”, i stand til å be til faderen 
“i ånd og sannhet” (Joh. 4,23). 
Bare dette vannet kan slukke 
vår tørst etter godhet, sannhet 
og skjønnhet! Bare dette van-
net, gitt oss gjennom sønnen, 
kan vanne ørkenene i vår ras-
tløse og utilfredsstilte sjel, inntil 
den “finner hvile i Gud”, som i 
St. Augustins berømte ord.
Søndagen med mannen som ble 
født blind, presenterer Kristus 
som verdens lys. Evangeliet 
konfronterer hver og én av oss 
med spørsmålet: “Tror du på 
Menneskesønnen?[...] Jeg tror, 
Herre” (Joh. 9, 35.38). Man-
nen som ble født blind roper det 
glad ut, og gir stemme til alle 
troende. Helbredelsesunderet er 
et tegn på at Kristus ikke bare 
ønsker å gi oss synet, men også 
åpner opp vårt indre syn, slik at 
vår tro alltid kan bli dypere, og 
vi kan gjenkjenne ham som vår 
eneste frelser. Han opplyser alt 
som er mørkt i livet, og leder 
menn og kvinner til å leve som 
“lysets barn”.

På den femte søndag, når Lasa-
rus’ oppstandelse blir proklam-
ert, står vi overfor det ytterste 
mysterium i vår eksistens: “Jeg 
er oppstandelsen og livet ... 
Tror du dette?” (Joh. 11,25-26). 
For det kristne fellesskap er 
dette øyeblikket for oppriktig å 
plassere - sammen med Marta - 
alle våre håp i Jesus fra Nasaret: 
“Ja, Herre; jeg er fullt forvis-
set om at du er Messias, Guds 

Sønn, han som skulle komme 
til verden” (Joh. 11,27). Kom-
munion med Kristus i dette liv 
forbereder oss til å overvinne 
dødens barriere, slik at vi kan 
leve evig med ham. Tro på de 
dødes oppstandelse og håp om 
det evige liv åpner våre øyne 
for den ytterste mening med 
vår eksistens. Gud skapte menn 
og kvinner for oppstandelse og 
liv, og denne sannheten gir en 
autentisk og definitiv mening til 
menneskenes historie, til menn 
og kvinners personlige og so-
siale liv, til kultur, politikk og 
økonomi. Uten troens lys forblir 
hele universet lukket innenfor 
en grav, uten noen fremtid, uten 
noe håp.

Reisen gjennom fastetiden finner 
sin oppfyllelse i påskens Tridu-
um, og særlig i den store vigilien 
i Den hellige natt. Da fornyer vi 
våre dåpsløfter og bekrefter at 
Kristus er vårt livs Herre, det liv 
som Gud skjenket oss da vi ble 
gjenfødt av “vann og hellig ånd”. 
Og vi bekrefter igjen vårt faste 
engasjement med å besvare 
nådens handling, for å kunne 
være hans disipler.

3. Gjennom å senke oss ned i 
Kristi død og oppstandelse gjen-
nom dåpens sakrament, bev-
eges vi hver dag til å befri våre 
hjerter fra byrden av materielle 
ting, fra et egosentrisk forhold 
til “verden” som gjør oss fat-
tige, og forhindrer oss i å være 
tilgjengelige og åpne for Gud og 
vår neste. I Kristus åpenbarer 
Gud seg som kjærlighet (jfr. 1 
Joh. 4,7-10). Kristi kors, “kor-
sets ord”, manifesterer Guds 
frelsende kraft (jfr. 1 Kor 1,18) 
som er gitt for å reise menn og 
kvinner opp på ny, og bringe 
dem frelse: Det er kjærlighet i 
dens mest ekstreme form (jfr. 
encyklikaen Deus caritas est, n. 
12). Gjennom den tradisjonelle 
praksis med faste, almisser 
og bønn, som er et uttrykk for 
vår forpliktelse til omvendelse, 
lærer fasten oss hvordan vi 
skal leve Kristi kjærlighet på en 
stadig mer radikal måte. Faste, 
som kan ha ulike motiver, får 
en dypt religiøs betydning for 
den kristne: Ved å gjøre vårt 
bord fattigere, lærer vi å seire 

over egoismen for å kunne 
leve i gavens og kjærlighetens 
logikk, gjennom å tåle former 
for berøvelse, og ikke bare av 
det som er overflødig. Vi lærer 
å se bort fra vårt “ego”, å oppd-
age noen som står oss nær - og 
gjenkjenne Gud i ansiktet til så 
mange brødre og søstre. For 
kristne er fasten langt fra noe 
som virker deprimerende. Den 
åpner oss stadig mer for Gud og 
for andres behov, og tillater med 
dette at kjærlighet til Gud også 
blir kjærlighet til vår neste (jfr. 
Mark 12,31).

På vår reise står vi ofte overfor 
fristelsen til å samle og elske 
penger. Dette undergraver Guds 
hovedstilling i vårt liv. Grådighet 
etter eiendeler fører til vold, 
utbytting og død. Grunnet dette 
minner Kirken oss på, særlig i 
fastetiden, om å praktisere å gi 
almisser - som er kapasiteten til 
å dele. Avgudsdyrkelsen av ting 
får oss på den annen side ikke 
bare til å fjerne oss fra andre, 
men berøver mennesket, gjør 
det ulykkelig, bedrar det og nar-
rer det uten å fylle løftene, siden 
den setter materielle goder 
foran Gud, livets eneste kilde. 
Hvordan kan vi fatte Guds fad-
erlige godhet dersom vårt hjerte 
er fylt av egoisme og våre egne 
prosjekter - som narrer oss til å 
tro at vår fremtid er garantert? 
Fristelsen er å tenke, som den 
rike mann i lignelsen: “Du har 
store forråd for mange år...” Vi 
er alle klar over Herrens dom: 
“Du vettløse mann! I natt kreves 
ditt liv av deg” (Luk 12,19-20). 
Praksisen med å gi almisser er 
en påminnelse om Guds hoved-
stilling, og vender vår oppmerk-
somhet mot andre slik at vi kan 
gjenoppdage hvor god vår far er, 
og motta hans barmhjertighet.

Gjennom hele fastetiden tilbyr 
Kirken oss Guds ord i særlig 
rik grad. Ved å meditere over 
Ordet, og inkorporere det i 
oss for å leve det ut hver dag, 
lærer vi en kostelig og uerstat-
telig form for bønn. Gjennom å 
lytte oppmerksomt til Gud, som 
fortsetter å tale til våre hjerter, 
gir vi næring til troens reise som 
ble påbegynt på vår dåpsdag. 
Bønn gir oss også muligheten til

å få en ny oppfatning av tiden. 
Uten evighetens og det tran-
scendentes perspektiv leder 
tiden i virkeligheten våre skritt 
mot en horisont uten noen frem-
tid. Når vi ber, finner vi tid til 
Gud, til å forstå at hans ord “vil 
bli stående” (jfr. Mark 13,31), til 
å gå inn i en intim kommunion 
med han “som ingen skal ta fra 
dere” (Joh. 16,22), og med det 
åpner oss for håpet som ikke 
skuffer - det evige liv.

Sammenfattet er fastetidens 
reise, der vi inviteres til å tenke 
over korsets mysterium, ment å 
skulle reprodusere “hans døds 
mønster” (jfr. Fil 3,10) inne i 
oss, for å utvirke en dyp om-
vendelse i våre liv: at vi gjen-
nom Den hellige ånds handling 
skal bli forvandlet, slik Paulus 
ble på veien til Damaskus: at 
vi kan orientere vår eksistens 
fast etter Guds vilje; at vi må bli 

frigjort fra vår egoisme og med 
dette overvinner instinktet til å 
dominere andre; at vi åpner oss 
for Kristi kjærlighet. Fastetiden 
er en gunstig tid til å erkjenne 
vår svakhet, og gjennom en 
oppriktig gjennomgang av vårt 
liv motta den fornyende nåde i 
botens sakrament. Deretter kan 
vi vandre resolutt mot Kristus.

Kjære brødre og søstre, gjen-
nom det personlige møte med 
vår forløser, og gjennom faste, 
almisser og bønn, fører omven-
delsens reise oss mot Påsken for 
å gjenoppdage vår dåp. La oss 
i denne fastetiden fornye den 
mottagelse av nåde som Gud 
skjenket oss i det øyeblikket, 
slik at den kan opplyse og lede 
alle våre handlinger. Hva sakra-
mentet betyr og realiserer, er vi 
kalt til å erfare hver dag gjen-
nom å følge Kristus på en stadig 
mer sjenerøs og autentisk måte. 

På denne vår reise, la oss betro 
oss til Jomfru Maria, som frem-
brakte Guds ord i tro og kjød, 
slik at vi - slik hun gjorde - kan 
gå inn i sønnens død og opp-
standelse, og eie det evige liv.

Fra Vatikanet, 4. november 
2010

BENEDICTUS PP. XVI

Pontifikal takksigelsesmesse i Trefoldighetskirken 1. mai 

Den 1. mai 2011 saligkåres Johannes Paul II av pave Benedikt XVI i Roma. I den forbindelse inviterer 
biskop Bernt Eidsvig av Oslo samme dag til stor takksigelsesmesse i Trefoldighetskirken (Akersgaten 
60, Oslo) kl 13.00. En mengde gjester fra norsk kirkelandskap og samfunnsliv er invitert til å delta i 
den store feiringen. Det blir sang av kirkekorene i de to oslomenighetene, samt av St. Olav domkirkes 
aspirant-, barne- og juniorkor.

Billettbestilling
Grunnet begrenset plass selv i den store Trefoldighetskirken, vil det bli utstedt billetter (gratis) til mes-
sen. Billettene legges ut for bestilling via en egen mailadresse som offentliggjøres på katolsk.no ons-
dag 13. april kl. 12.00. Det er “først-til-mølla-prinsippet” som gjelder, og hver person kan kun bestille 
fem billetter. Billettene medbringes som adgangskort ved inngangen.
Etter messen inviteres det til utvidet “kirkekaffe” i skolegården ved St. Sunniva (Akersveien), med salg 
av mat fra forskjellige land - til inntekt for St. Sunniva skoles renoveringsfond. Det blir også ordinær 
kirkekaffe i St. Olav domkirkes menighetssal.   

Det vil arrangeres lignende takksigelsesmesser også i andre større byer i Norge - følg med på katolsk.
no for informasjon om disse. 

VELKOMMEN!
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Vi gratulerer dåpsbarna og deres familier:

15.01.2011 – Tilde Thi Bergerud Andersen (Askim) 
06.02.2011 – Nathaniel Phan Sørensen (Askim)
12.02.2011 – Wiktor Nowaczek (Polen)
26.02.2011 – Dawid Karbowiak – Joachimski (Hærland)
05.03.2011 – Roberto Avramescu Cruz (Mysen)
26.03.2011 – Neo Cavite Berntsen (Askim)

Anledning til skriftemål:  
hver gang før eller etter messen, eller etter avtale med presten.

Vi kondolerer familien til avdøde

Marta Rydzewska Olsen  06.03.2011
Maria Da Luz Dos Santos Fonseca 03.04.2011

Vi som lever i tiden og de som er gått ut av tiden, er forenet med kjærlighetens bånd i de helliges 
samfunn. Gjennom Kirkens bønn i himmelen og på jorden vil Gud formidle fruktene av Kristi seier over 
døden. Derfor ber vi for de avdøde og styrker på den måten fellesskapet mellom dem og oss. Lysene 
som settes på gravene, er symboler på samhørigheten ut over døden.

Herre, gi dem den evige hvile, 
og la det evige lys skinne for dem. 
De hviler i fred.
Alle troendes sjeler hviler 
ved Guds miskunn i fred.

MESSEINTENSJONER

Hver søndag i en av messene ber sognepresten for menigheten og minnes alle våre avdøde. Alle sjel-
ers dag blir det også frembåret messer for de avdøde i menigheten. 
Vil en ha lest Den hellige Messe for et bestemt formål (intensjon) bes en kontakte presten.

GUDSTJENESTEORDNINGEN

Ordinære messetider for
St. Maria kirke i Askim
Søndag
12.30 Messe på norsk 
14.00 2. og 4. søndag i måneden: Messe på polsk 
Onsdag
18.30 Messe på norsk 
Lørdag
12.00 1. og 3. lørdag i måneden: Familiemesse (skoleåret) 
18.00 1. lørdag i måneden: Messe på vietnamesisk 
17.00 2. lørdag i måneden: Messe på kroatisk 
18.00 Messe på polsk (kun juli måned) 

* Messe på tagalog (etter avtale med presten) 

Fra prestens kontor:

St. Maria kirke
Askim@katolsk.no 

Sokneprest: 
pater  Piotr Pisarek O.M.I., 90 12 96 21, piotr.pisarek@katolsk.no  
urusethveien 2, 1811 Askim  69 88 96 71  69 88 96 71  0530.09.75706  1100.30.09078; 
organisasjonsnummer 984 655 975 

Sognet omfatter kommunene Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, 
Rakkestad samt poststedene Knapstad og Tomter i Hobøl kommune. 1.854 km². 
Menigheten opprettet 15. august 1992
Kirkevigsel 30. mai 2003. 

Menighetsråd (fra sommeren 2010): 
Soknepresten (formann)
Adam Babinski (leder)  Fjellbugrinna 21, 1832 Askim  975 01 770
Ivana Vucic (sekretær) 
Grazyna Babinska, Vidar Olaussen, Josef Phan (styremedlemmer) 
Bartek Lipnicki, Viet Le Kim (varamedlemmer)
Pastoralrådsrepresentanter 
Laila Frøyset (formann)  David Blidsgt. 26, 1850 Mysen  900 76 142, Truong Le Kim (varamann) 

Arbeids- og finansgruppe:
Soknepresten, Adam Babinski, Vidar Olaussen, Samuel Harding.

Barnegruppe: 
 1100.10.16654 
Anna Harding (leder)  Kykkelsrud veien 31, 1815 Askim  451 63 625 

LUKAS (Lokallag for Unge Katolikker i Askim): 
 1100.11.07323; organisasjonsnummer 985 143 110 
Ivana Vucic  Almvn 28, 1807 Askim  994 48 505,

Kateketgruppe: 
 Soknepresten

Menigheten har et eget nettsted, se http://askim.katolsk.no/

Oblatfedrene (O.M.I.)

(O.M.I. = Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae) 
Askim
 Furusethveien 2, 1811 Askim 
p. Piotr Pisarek O.M.I., 
p. Roman Kunkel O.M.I.,
p. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. (bor i Bergen)
p. Bharath Villavarayen O.M.I. (bor i Oslo)

Fra prestens kontor
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    Programmet for Olsok 2011 klart 

    Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge 
    Du som kristnet folk og land, Kristi tjener, kong Olav 
    Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge

Ved årets Olsokfeiring vil vi spesielt minnes pave Johannes Paul II som saligkåres 1. mai.
Paven besøkte Trondheim 2. juni 1989.  Den økumeniske gudstjenesten i Nidarosdomen med pave 
Johannes Paul II og biskop Kristen Kyrre Bremer ble et uforglemmelig høydepunkt og et økumenisk 
vannskille i byens og landets historie. Et av høydepunktene var da de to omfavnet hverandre, og paven 
kalte biskop Bremer ”brother!”

I år kommer kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for kristen enhet til  feiringen av Olav 
den hellige 28.-31. juli. Han blir hovedcelebrant i høymessen i Nidarosdomen 29. juli klokken 08.00. 
Han vil også være til stede under den lutherske høymessen klokken 11.00. Presidenten i Det pavelige 
råd for fremme av kristen enhet inviterer i tillegg ulike kirkeledere til økumeniske samtaler. Ellers på 
programmet står besøk til Stiklestad og klostrene i Midt-Norge.

Noen smakebiter fra årets Olsokprogram 
NB: Arrangementer i kursiv er i regi av Olavsfestdagene

Den katolske høymessen i Nidarosdomen kl. 08.00 den 29. juli er høydepunktet under Olsok.  

Også i år har vi ”Vandring gjennom byen med Olav”, frem mot Nidarosdomens høykor og Olavs grav. 
Vandringen vil være en vei inn mot Olsokdøgnets liturgi, og samtidig: Enhver pilegrimsvandring har 
Kristus og det himmelske Jerusalem som mål - i Nidaros følger vi Olav frem mot Kristus.
I samarbeid med Olavsfestdagene og Den norske kirke arranger vi lørdag formiddag et seminar i 
Erkebispegården: ”Pilegrimsvandringer - en ansporing til økumenisk dialog og samhandling”.
Lørdag middag vil p. Olav Müller holde et foredrag: ”Mitt liv med hellig Olav”, i foreningslokalet i St. 
Olav domkirke.

Søndag 31. juli drar vi med buss til Stiklestad, der vi går i prosesjon medbringende olavsrelikvien. Vi 
feirer pontifikal høymesse i gamle Stiklestad kirke. Avslutning i kapellet..

Det er også i år mulig å forhåndsbestille billetter til redusert pris til ”Spelet om Heilag Olav”. 
Frist for dette er 20. juli.

Som i fjor inviterer vi til hyggelige sosiale samvær og god mat hver kveld!
Det blir tilrettelagte tilbud for barna, i tillegg til lek og aktiviteter i regi av Olavsfestdagene.
Det er anledning til skriftemål hver dag i dagene forut for Olsokfeiringen, fra kl 16.30 - 18.00.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Olsokfeiring i Trøndelag!

Olsokkommisjonen

PROGRAM
Torsdag 28. juli 
10.00   Morgenmesse, St. Olav domkirke. NB: Ingen aftenmesse kl 18.30 
Utdeling av Olsokmateriale i foreningslokalet i St. Olav domkirke. Kaffe  
12.00   Åpning av Olavsfestdagene. Prosesjon fra Torvet til Erkebispegården 
14.00   Åpent hus i foreningslokalet. St. Olav domkirke 
14.00–15.30 Aktivitetstilbud for barna  
14.00   Introduksjon til olsokliturgien, med hovedvekt på antifonene i tidebønnene, ved Egil Mogstad 
og Ulf Schancke. Foreningslokalet i St. Olav domkirke  
16.00   Katolsk vandring med Olav gjennom byen til Nidarosdomen, ved Egil Mogstad og Ulf Schancke. 
Varighet ca. 1,5 time. Oppmøte på Lilletorvet.  
16.00   Åpningskonsert i Nidarosdomen 
16.30–18.00 Anledning til skriftemål i St. Olav domkirke

HØYTIDEN FOR HELLIG OLAV, NORGES VERNEHELGEN – KONGE OG MARTYR:
18.00   1. vesper. St. Olav domkirke 
19.00–21.00    Salmekveld i Borggården (Erkebispegården) 
19.00   Åpent hus i foreningslokalet ved St. Olav domkirke  
21.00   Vigilie, St. Olav domkirke (ca. ¾–1 time) 

Det hellige døgnet 
Som innledning til det hellige døgn, 29. juli, går troende/ pilegrimer/geistlige fra ulike kirker og 
bydeler i prosesjon fram til Nidarosdomen. 
22.30   Katolsk prosesjon fra St. Olav domkirke til Nidarosdomen  
23.00   Olavsvaka i Nidarosdomen begynner med en felleskirkelig gudstjeneste (ca. 1 time)  
24.00 Vake i Nidarosdomen fram til Laudes kl. 6.00

Fredag 29. juli 
8.00     Pontifikal høymesse i Nidarosdomen. Hovedcelebrant H.E. kardinal Kurt Koch med nuntius 
Emil Paul Tscherrig, biskop Bernt Eidsvig, biskop Berislav Grgić og gjester 
9.30     Frokost i foreningslokalet ved St. Olav domkirke  
Ca. 12.30        Bekransning av hellig Olav på Nidarosdomens vestfront 
13.00   Katolsk vandring med Olav gjennom byen til Nidarosdomenved Egil Mogstad og Ulf Schancke. 
Varighet ca. 1,5 time. Oppmøte på Lilletorvet. Avsluttes ved Høykoret i Nidarosdomen. 
14.00 Middagsbønn i St. Olav domkirke. Tilbedelse av Alterets hellige sakrament (til klokken 17.00) 
14.30   Åpent hus i foreningslokalet ved St. Olav domkirke  
15.00 – 16.30 Aktivitetstilbud for barna 
18.00   2. vesper, St. Olav domkirke 
19.30   Åpent hus i foreningslokalet ved St. Olav domkirke

Lørdag 30. juli 
10.00–12.00 Seminar: ” Pilegrimsvandringer – en ansporing til økumenisk dialog og samhandling”, i 
samarbeid med Olavsfestdagene og Den norske kirke. Med H.E. kardinal Kurt Koch med flere. 
13.00   Samtale i Nidarosdomen. Biskop Tor Singsaas har samtale med en spesiell gjest! 
14.00   Åpent hus i foreningslokalet ved St. Olav domkirke 
15.00   Foredrag ved p. Olav Müller: “Mitt liv med hellig Olav”, foreningslokalet i St. Olav domkirke
?   (tidspunkt ikke avklart)    Omvisning i Nidarosdomen ved Egil Mogstad. 
15.00–16.30 Aktivitetstilbud for barna 
18.00   Vesper, St. Olav domkirke  
18.30   Aftenmesse, St. Olav domkirke 
19.30   Felles festmåltid med varm mat og sosialt samvær i foreningslokalet ved St. Olav domkirke

Søndag 31. juli 
12.00   Buss fra St. Olav domkirke til Verdal/Stiklestad.  
14.00   Samling på Teglverkstomta. Prosesjon med olavsrelikvie til Stiklestad  
15.00   Pontifikal høymesse feires i gamle Stiklestad kirke. Avsluttes i det katolske kapellet, Stiklestad 
17.00   Middag i Borggården. NB: Må bestilles på forhånd! Mat kan også kjøpes i kafeene eller med-
bringes.. 
19.00   Spelet om Heilag Olav (varighet ca. 2 timer)  
Ca 21.30         Retur med buss til Trondheim. Ankomst Trondheim ca. kl 23.00

Praktisk informasjon 
Påmeldinger blir registrert ved innbetaling til: Trondheim Stift, Midt-Norge; mn@katolsk.no, Sverresgt 
1. 7012 Trondheim, konto 4200.50.24980.

Frist for påmeldinger er 20. juli for: Spelet om Heilag Olav, middag og buss til Stiklestad
Priser ved forhåndsbestilling av billetter og middag i Borggården:
Spelet om Heilag Olav 31. juli: Voksne med grupperabatt: 320 Barn 4–12 år: 180
Sodd (middag) i Borggården på Stiklestad: kr 265 pr. pers.
Buss tur/retur fra St. Olav domkirke til Stiklestad, kr 250 for voksne
Tilbud om rimelige måltider i foreningslokalet i St. Olav domkirke:
Frokost fredag 29.7.: kr 50.-
Varmmat lørdag 30.7.: kr 150.- (ikke inkl. drikke)
Åpent hus hver dag: Smørbrød, kaker med mer. En betaler for det en spiser/drikker
For mer informasjon, kontakt Unn L. Madsø (Unn.Madso@katolsk.no, 916 72 357) eller Anne-Merete 
Edsberg (anneme@broadpark.no, 482 83 597).

Forslag til overnatting i Trondheim:
Birgittaklosteret: post@birgitta.katolsk.no, 72 89 40 00 
Nidaros Pilegrimsgård: post@pilegrimsgarden.no, 73 52 50 00
Comfort Hotel Park: co.park@choice.no, 73 83 39 00
Se også Olavsfestdagenes rikholdige program (28. juli– 4. august). Festivalen består av mer enn 150 
arrangementer, historisk marked og mange barneaktiviteter.
Melding fra olsokkommisjonen Illustrasjon: omslaget til p. Olav Müllers populære olavsbiografi
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Den hellige Eugenius (fr: Eu-
gene) ble født som Karl Jo-
sef Eugenius de Mazenod (fr: 
Charles-Joseph-Eugène) den 1. 
august 1782 i Aix-en-Provençe 
i Sør-Frankrike. Han var den 
andre av tre barn av Charles-
Antoine de Mazenod, som da var 
president for revisjonsretten i 
Provençe, og hans hustru Marie-
Rose Eugénie Joannis. Faren var 
adelig og fattig, mens moren 
kom fra en rik middelklasse-
familie. Barnas barndomsår var 
lykkelige, selv om mormoren 
og en nevrotisk tante aldri lot 
faren glemme at det var de som 
hadde brekt pengene til famil-
ien.

Men så kom Den franske rev-
olusjon, hvor den senere rev-
olusjonshelten grev Mirabeau 
hisset pøbelen opp mot adelen. 
Da noen adelige ble hengt av 
mobben i Aix den 14. desember 
1790, flyktet president Mazenod 
til Nizza (Nice) i Italia. Like etter 
fulgte hans hustru ham i 1791 i 
landflyktighet til Italia med sin 
familie, blant dem den 9-årige 
Eugenius. Familien hadde en 
svært hard tid som flyktninger. 
Faren var tvunget til å forsøke 
seg som forretningsmann, men 
der var han en fiasko, og et-
ter hvert nærmet familien seg 
virkelig fattigdom.

Etter elleve år i eksil vendte 
Eugenius i oktober 1802 tilbake 
til Frankrike. Moren dro også 
til Frankrike, mens faren ble 
igjen i Italia av politiske grun-
ner. Eugenius ble først fengsel-
sadministrator, og i et forsøk på 
å kreve familiens eiendommer 
tilbake, prøvde han å føre forel-
drene sammen igjen. Men dette 
mislyktes og de ble skilt, noe 
som var uvanlig på begynnelsen 
av 1800-tallet. Eugenius var 
slektens siste mannlige avkom, 
og hans mor ønsket at hennes 
eneste sønn skulle gifte seg så 
fort som mulig og så rikt som 
mulig.

Eugenius gjennomgikk i flere 
år en indre kamp, trukket på 
den ene siden mot det verdslige 
livet han kjente fra Palermo, og 
skjønnheten i det religiøse liv 
han hadde sett i Venezia hos 
Don Bartolo. I et forsøk på å 
komme til klarhet begynte han 
i 1805 å gi katekismeunder-
visning og arbeide blant feng-
selsinnsatte. Langfredag 1807 
hadde han en mystisk opplev-
else ved foten av et kors, og 
den 12. oktober 1808 trådte han 
inn i Séminaire Saint-Sulpice 
i Paris. Det hadde vært stengt 
under revolusjonen, men var nå 
åpnet igjen og ble fremragende 
ledet av den modige bekjenne-
ren Emery. Den 21. desember 
1811 ble Eugenius presteviet av 
biskop Demandolx i domkirken 
i Amiens, hvor han hadde dratt 
for å slippe å bli presteviet av 
kardinal Maury, som da styrte 
erkebispedømmet Paris mot 
pavens ønske.

Til sin mor skrev han: «Dette 
er hva Gud ønsker av meg, at 
jeg på en særlig måte vier meg 
til hans tjeneste for å gjenop-
plive troens glød, som er sluknet 
ut hos de fattige». I et år var 
han rektor for Saint-Sulpice-
seminaret. Deretter begynte han 
i oktober 1812 sin prestegjern-
ing i sin fødeby Aix for å arbeide 
for fanger og fattige i området. 
Ofte møtte han motstand fra 
det regulære presteskapet, men 
han ignorerte den og fortsatte 
sin kurs. Han og hans ledsagere 
prekte på provençalsk, ikke på 
«velutdannet» fransk.

Allerede etter kort tid som prest 
ble Eugenius klar over at det var 
et stort behov for en pastoral 
fornyelse etter revolusjonen. 
I 1816 samlet han en gruppe 
prester i Provençe som også var 
innstilt på denne oppgaven, i et 
gammelt karmelittisk nonnek-
loster nær hans barndomshjem 
i Aix. Datoen for grunnleggelsen 
regnes som 2. januar 1816, 

og opprinnelig het kongregas-
jonen «Det provençalske Mis-
jonsselskapet». Eugenius ble 
kongregasjonens første leder. 
Som motto for kongregasjonen 
valgte han bibelordet: «Han 
har sendt meg med gledesbud 
til de fattige» (Luk 4,18), og 
som en konsekvens av det har 
kongregasjonen alltid lagt vekt 
på å arbeide blant samfunnets 
marginale grupper. Oblatene 
fortsatte å være sekularprester i 
bispedømmene, på samme måte 
som oblatene av St. Karl Bor-
romeus som kardinal Manning 
senere grunnla i England.

Eugenius reiste til Roma i slutten 
av oktober 1825, og etter lange 
forhandlinger i de romerske 
kongregasjonene fikk kongre-
gasjonen den 17. februar 1826 
pavelig approbasjon av pave Leo 
XII (1823-29). Samtidig endret 
den navn til «Oblatfedrenes og 
-brødrenes kongregasjon», la 
Congrégation des Missionaires 
oblats de Marie-Immaculée, 
«Misjonærer viet til tjeneste for 
Gud under den uplettede Marias 
beskyttelse» (Congregatio Ob-
latorum Missionariorum Beatae 
Mariae Virginis Immaculatae - 
OMI).

Bispedømmet Marseille var ned-
lagt etter konkordatet mellom 
Den hellige Stol og Napoleon 
i 1802. Men det ble gjenop-
prettet i 1823, og Eugenius’ 
aldrende onkel, kannik Fortuna-
tus de Mazenod (d. 1840), ble 
utnevnt til biskop av Marseille. 
Han utnevnte sin nevø til sin 
generalvikar, og det meste av 
det vanskelige arbeidet med 
å bringe bispedømmet Mar-
seille i orden igjen, falt på ham. 
Den 14. oktober 1832 ble han 
utnevnt til hjelpebiskop og titu-
larbiskop av Icosium, og han ble 
bispeviet i Roma av pave Gregor 
XVI (1831-46) i strid med den 
franske regjeringens pretens-
joner om at de hadde rett til å 
sanksjonere alle slike

150-årsjubileet for dødsfallet av hl. Eugene de Mazenod (1782-1861)

Grunnleggeren av O.M.I. (Congregatio Missionariorum 
Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae) 
- Sogneprestens Kongregasjon

utnevnelser. Dette forårsaket en 
bitter diplomatisk strid.
I 1834 ble han koadjutor-biskop 
og den 7. april 1837 etterfulgte 
han onkelen i bispestolen i 
Marseille da denne pensjonerte 
seg. Eugenius lot katedralen 
bygge opp og grunnla over tyve 
nye sogn i byen. I tillegg startet 
han utallige karitative institus-
joner og ordensfellesskap i sitt 
bispedømme. I 1851 mottok han 
palliet av den salige pave Pius 
IX (1846-78), og i 1856 ble han 
til og med utnevnt til senator og 
mottok Æreslegionen av keiser 
Napoleon III (1848-70; keiser 
fra 1852). Som grunnlegger 
fortsatte han å være generalsu-
perior for sin kongregasjon inntil 
sin død.
Hovedproblemet i det nyoppret-
tede bispedømmet Marseille var 
den katastrofale prestemange-
len, og halvparten av prestene 
var i tillegg over 60 år gamle. 
Presteseminaret måtte opprettes 
på nytt. Befolkningen i Marseille 
var i stadig vekst, fra 150.000 
til 300.000. Det manglet kirker 
og sogn, og det fantes ingen 
mannsklostre lenger, og de el-
leve kvinneklostrene hadde ennå 
få medlemmer. I tillegg kom 
store politiske vanskeligheter et-
ter julirevolusjonen i 1830.
Men det lyktes biskop Mazenod 
å få en slutt på prestemangelen, 
hente ulike manns- og kvinne-
ordener til bispedømmet, op-
prette tyve sogn, utvikle nye 
sjelesorgmetoder samt forsterke 
og fordype det religiøse liv. Han 
bygde også valfartsbasilikaen 

Notre-Dame de la Garde på 
en frittliggende høyde over-
for havnebyen Marseille. Der 
var det allerede i 1214 reist et 
kapell til Marias ære av en prest 
fra klosteret Saint-Victor. Raskt 
utviklet det seg en valfart dit. 
Under revolusjonen var valfar-
tene forbudt under trussel om 
dødsstraff, og det gamle nåde-
bildet ble ødelagt. I 1807 ble 
kulten gjenopprettet i kapellet. 
Den gamle skikken ble gjenop-
prettet da hjemvendte skip kom 
inn i havnen i Marseille, fyrte av 
et kanonskudd mens matrosene 
knelte på dekk og sang Salve 
Regina. Basilikaen ble innviet tre 
år etter Eugenius’ død.
Eugenius var en mann av sin tid, 
og som så mange lojale kato-
likker var han tilhenger av at 
paven skulle beholde sin verds-
lige makt, men hans Ultramon-
tanisme («På den andre siden av 
fjellene», det vil si i Roma) var 
av et moderat slag. Han ble en 
leder i forsvaret av pavedømmet 
mot de sivile myndighetene og 
gallikanistene. Han ble aktet så 
høyt i Roma at han sto på listen 
over dem som skulle bli kardina-
ler da han døde.
Han døde av kreft den 21. mai 
1861 i Marseille, 78 år gam-
mel, og han ble gravlagt i byens 
katedral. Den 14. januar 1936 
ble hans saligkåringspros-
ess innledet, og 12. desember 
1936 ble graven åpnet og hans 
legeme funnet intakt. I 1970 
promulgerte pave Paul VI (1963-
78) dekretet som anerkjente 
hans heroiske dyder, noe som 

ga ham tittelen Venerabilis, 
«Ærverdig».
Ved saligkåringen i Roma den 
19. oktober 1975 karakteriserte 
pave Paul VI Eugenius de Ma-
zenod som en lidenskapelig 
disippel av Jesus Kristus og en 
ubetinget forsvarer for Kirken og 
dens rettigheter. Han ble hellig-
kåret den 3. desember 1995 av 
pave Johannes Paul II i Peter-
skirken i Roma som den første 
franske biskop siden 1588. Hans 
minnedag er dødsdagen 21. 
mai.
Allerede i 1841 var de nye 
misjonærer dratt ut til alle 
fem verdensdeler, helt til jor-
dens fjerneste områder «for å 
forkynne det glade budskap for 
de fattige» (Luk 7,22). Ved Eu-
genius’ personlige innsats blom-
stret kongregasjonen i Europa, 
USA, Canada, Sør-Afrika og Sri 
Lanka. Pave Pius XI (1922-39) 
kalte dem spesialister i vanskel-
ige misjonsoppgaver, for i tillegg 
til løftene om lydighet, sølibat og 
fattigdom avlegger de et særlig 
løfte om utholdenhet. Opprin-
nelig opererte de ut fra insti-
tusjoner som seminarer, men 
senere, særlig i Nord-Amerika, 
tok de seg også av menigheter. 
I USA utviklet provinsen som 
var grunnlagt på midten av 
1800-tallet seg til fire regionale 
provinser og en femte for fran-
sktalende innvandrere.
Oblatfedrene gjør i dag tjeneste 
i over 40 land, blant disse Dan-
mark, Sverige og Norge.
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MEDLEMSREGISTER/ REJESTRACJA KATOLIKÓW W PARAFII
Nazwisko i imię 
Etternavn og navn  

Data urodzenia 
Fødselsdato  

Numer osobisty (11 cyfr) 
Personnummer

Adresse  
Telefon  
Miejsce urodzenia  
Miejsce chrztu parafia, miejscowosc 
Dåpssted  

Data chrztu 
Dåpsdato  

CZŁONKOWIE RODZINY - KATOLICY - ZAMIESZKUJĄCY W NORWEGII

FAMILIEMEDLEMMER - KATOLIKKER:

Imie, nazwisko i data urodzenia + numer osobisty. 

(Navn og fødselsdato + personnummer)

………………………………………………………………………………………………

Vask av kirken                Askim 06.04.2011

Vi har i mange år slitt med å få nok folk til å delta vask av kirken.  Av en merkelig grunn er det dess-
verre svært få som ønske å delta. Hva som er grunnen er uvisst.  
Merk at dette er et felles ansvar hvor vi oppfordrer alle til å delta. ”Hvorfor skal jeg vaske når ikke an-
dre gjør det?” er ett velkjent spørsmål som vi stadig får når vi spør folk. Det er også krangel på hvem 
som skal vaske med hvem. 

Men uansett ønsker vi å eliminere problemet en gang for alle. At vi og våre barn tråkker i kirken og 
besøker toalettet, er det vår ”plikt” til holde kirken rent. 
Etter sist menighetsrådsmøte har vi kommet fram til at alle familier betaler 500 kr i året for renhold av 
kirken. Man kan fortsette å vaske kirken, sette navnen sin på liste, men hvis Du glemmer etter det å 
vaske kirken, da skulle Du føle Deg å betale 500 kr. for at andre må gjøre det for Deg. Det er ikke noe 
tvang eller krav om innbetaling dersom man ikke ønsker det. Men husk på at kirken må leie inn folk for 
å rengjøre kirken, og det koster penger.
Håper dere alle har god nok samvittighet til å tenke litt over dette.

Er det noe spørsmål angående dette kan vi nåes:

Pater Piotr:  90129621
Adam Babinski: 97501770
 
På vegne av menighetsrådet 
Adam Babinski

Sprzątanie kościoła
Od wielu lat mamy problem, aby ludzie dobrowolnie sprzątali kościół. Z jakiegoś dziwnego powodu, jest 
to niestety bardzo niewielu, którzy chcą to robić i z reguły te same osoby. Jaki jest powód nie wiem?
Należy pamiętać, że kościół jest to nasza wspólna odpowiedzialność, w której zachęcamy wszystkich 
do udziału. "Dlaczego miałbym sprzątać, gdy inni tego nie robią?" Jest dobrze znanym pytania, które 
nieustannie otrzymujemy, gdy pytamy ludzi o sprzątanie. Istnieje również spór, kto powinien sprzątać i 
z kim.
 
Ale i tak, chcemy, aby wyeliminować problem raz na zawsze. Z reguły jest o wiele przyjemniej być w 
czystym kościele, sali parafialnej, skorzystać z czystej toalety…
Po ostatnim posiedzeniu Rady Parafialnej, doszliśmy do wniosku, że wszystkie rodziny będą mogły 
zapłacić 500 koron rocznie za sprzątanie kościoła. Jeśli wolisz sprzątać  
możesz wpisać sie na liste, ale w przypadku nie stawiena sie powinieneś  
zapłacić 500Kr. na pokrycie kosztow sprzątania. Trzeba pamiętać, że Kościół musi zatrudniać ludzi do 
sprzątania kościoła, a to kosztuje. To nie jest jakiś przymusu, ale dobrowolny udział w utrzymywaniu 
porządku w kościele. 
Mam nadzieję, że wszyscy przemyślą te sprawe w swoim sumieniu.
 
Jeśli są jakieś pytania na ten temat, można się skontaktować z proboszczem ojcem Piotrem: 
90129621, albo szefem rady parafialnej Adamem Babińskim: 97501770 
 
W imieniu Rady Parafialnej 
Adam Babinski
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KATEKESE I MENIGHETEN
St. Maria Kirke i Askim

Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer i tiden frem til sommer 2011

Lørdag:    Ansvarlig servering:   Liturgi:
16.04.2011 kl. 10.00  Fam. Zwidryn og Fam. Wikiert 6. og 5. klasse

07.05.2011 kl. 10.30       KONFIRMASJON: 
          Bp. G. Schwenzer

21.05.2011  kl. 10.00  Fam. Tran 
     (Østre Ringv 3, Askim) 
     og Fam. Nguyen 
     (Trøgstadv 23, Askim)  4. og 3. klasse

04.06.2011          Avslutning

 
Undervisningen forløper lørdager: kl. 10.00 – 13.00
10.00 – 10.45  undervisning
10.45 – 11.00  friminutt (foreldre lager ferdig lunsj til friminutt)
11.15 – 12.00  undervisning 
12.00 – 12.10  friminutt
12.10 – 12.15  forberedelse til messen 
12.15 – 13.00  DEN HELLIGE MESSE

Gruppefordeling med lærere
1. Gruppe: 1. - 2. klasse - Ivana Vucic  tlf. 994 48 505
2. Gruppe: 3. klasse   (forberedelse til 1. Hellige Kommunion) - Sokneprest 
3. Gruppe: 4. - 6. klasse - Anna Harding  tlf. 451 63 625 
4. Gruppe: 7. - 8. klasse  - Laila Frøyset  tlf. 900 76 142

Konfirmantene:
Onsdager: kl. 17.00 – 19.00
5. Gruppe: 9. klasse / Konfirmantene - Soknepresten Piotr Pisarek OMI  tlf. 901 29 621
 
 13.04.2011 – foreldremøte kl. 19.00
Påskeleir for konfirmanter (17. – 24. april 2011)
27.04.2011 
 04.05.2011 – forberedelse til Konfirmasjonen 

1. Kommunionsbarn: lørdag 7. mai kl. 10, onsdag, 10. og 18. mai kl. 17.00 – 19.00 og lørdag 21. 
mai kl. 10.00 forberedelse til 1. Kommunion.

Foreldremøte til Konfirmantene, 27. april 2011 kl. 19.00.
Foreldremøte til 1. Kommunionsbarn, 10. mai 2011 kl.19.00.
Konfirmasjon, 7. mai 2011 kl. 10.30 av bp. Gerhard Schwenzer. 
1. Hellige Kommunion, 22. mai 2011 kl. 12.30.

Mvh
 Sogneprest
 p. Piotr Pisarek, OMI

Sports helg!Den 25. -  2.7 hadde LUKAS i samarbeid med MUK 
stelt i stand til en sportshelg i St. Maria kirke i Askim. 
Alle lokallag far alle distrikter var velkommen på å 
bli med , vi ble til syvende og sist rundt 50 deltagere 
som var med på det helle pluss noen som kom og gikk 
på lørdagen. Helgen var satt sammen av mange 
aktiviteter og morsomheter. Vi spilte volleyball og 
fotball turneringer, vi hadde også mange bli kjent 
leker. Alt i alt syns vi dette var en vellykket og utrolig 
gøy helg hvor vi skapte samhold med de andre lokal 
lagene. 
Vi håper på å få gjentatt dette oftere =) Hilsen Anna



GUDSTJENESTEORDNINGEN 
i St. Maria kirke i Askim
Stille uke og Påsketiden

Anledning til skriftemål: (okazja do spowiedzi świętej)
Askim, den 16. april fra kl. 10.30 – 12.00 før eller etter messen, eller etter avtale med presten.

Palmesøndag, 17. april 2011 kl. 12.30   Høymesse

Tirsdag, 19. april 2011  kl. 18.00  Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo

Onsdag, 20. april 2011 – kl. 18.30 messe HELLIGE TRIDUUM

Skjærtorsdag, 21. april 2011 kl. 16.00  Høymesse
       Vi feirer aftenmesse til minne om Herrens    
       hellige nattverd (m.s. 191)

Langfredag, 22. april 2011 kl. 19.00  Langfredagsliturgi
       - Herrens lidelseshistorie (Joh 18 ff, m. s. 201)
       - Forbønnene
       - Tilbedelse av korset
       - Utdeling av den hellige Kommunion

 Faste- og abstinensdag (Fastebud fra 18-60 år og abstinensbud fra fylt 14 år)

   
Påskeaften, 23. april 2011  kl. 10.00  Velsignelse av påskemat (poświęcenie pokar  
       mów wielkanocnych)
Påskevigilien med dåp  kl. 18.00 Visamles til minne og feiring av Herrens opp  
       standelse. Vi begynner med vigslingen av ilden   
       og påskelyset. (m. s. 221)
 
Høytiden for Herrens oppstandelse. (Messeboken, s. 253)

1. Påskedag, 24. april 2011  kl. 12.30  høymesse 
     kl. 14.00  Messe på polsk (msza święta w języku polskim)  
 
2. Påskedag, 25. april 2011  kl. 12.30  Høymesse
     kl. 16.00  Messe på kroatisk
 
Barmhjertighetssøndag, 1. mai 2011
     kl. 13.00  Høymesse i Trefoldighetskirke i anledning salig  
       kåring av Johannes Paul II
     kl. 18.00  Høymesse

Første søndag etter Påske
ble til fest for Gudsbarmhjertighet

St. Maria Kirke i Askim inviterer til å feire fest for Gudsbarmhjetighet, den 1. mai 2011 kl. 18.00 
Det blir høymessen på norsk, deretter andakt med tilbedelse og takksigelse for saligkåring av Johannes 
Paul II.

Alle er hjertelig velkommen!

Husk å melde adresseendring. Returadresse: Furusethveien 2, 1811 Askim


