
St. Maria menighet år for år 

 

1945-47 Polske krigsfanger frigis fra Momarken leir. Mange velger å bosette seg permanent i 

Indre Østfold. 

1947-54 Pater Alfons Wysiecki fra St. Birgitta menighet feirer messe iblant i Askim. Messene 

foregår i private hjem eller lånte lokaler. 

1954-61 Indre Østfold tilhører St. Peter menighet i Halden. Messe feires med jevne mellomrom i 

Folkets Hus eller i private boliger, men katolikkene reiste også til Oslo for å gå i kirken. 

1961-67 Messe feires i Folkets Hus, trolig ikke oftere enn én gang i måneden. 

1970 De første jugoslavene kommer til Askim; kroatene er katolikker og deltar i messe. 

1967-72 Katolsk messe feires sjelden i Indre Østfold. 

1972-81 Katolsk messe feires regelmessig på norsk og polsk, etter hvert også på vietnamesisk og 

kroatisk. Den kirkelige aktiviteten er administrert skiftevis fra Fredrikstad og Halden. 

Messene foregår i ulike lokaler: Bøndenes Hus, Askim kinoteater, Folkets Hus og i private 

hjem. Prestene heter Johan van Vugt, Jacob Boekema og Teodor Famula. 

1980 De første vietnameserne kommer til Askim. Mange av familiene er katolikker. 

1980 Oblatfedrenes representasjon i Østfold innledes ved at pater Teodor Famula blir 

sogneprest i St. Peter menighet i Halden. Ordenen overtar ansvaret for katolikkene i hele 

fylket. 

1980-83 Messe feires annenhver søndag i 2. etasje i det nedlagte Askim Kinoteater. 

1983 Oslo katolske bispedømme kjøper Roald Amundsensgate 4 i Askim den 7. januar. 

1983 Pater Wiesław Kowal blir sogneprest i Halden og skjenker Mariakapellet et stort krusifiks 

og utskårne figurer av Josef og Maria med barnet. Figurene og krusifikset fulgte med over 

til St. Maria kirke i 2003. 

1983-87 Roald Amundsensgate 4 innredes under ledelse av kapellan Ryszard Czepek til katolsk 

kapell, Mariakapellet. Medlemmene står selv for innredning og utrustning av kapellet.  

1984 Første pilegrimsvandring til Mariaholm i Spydeberg finner sted til minne om pater Jerzy 

Popiełuszko og Jomfru Maria. Valfarten foregår i mai måned. 

1985 Nuntius Joseph Zabkar skal feire messe sammen med pater Kowal i det nedlagte 

kinoteaterets kontorlokaler. Det er januar og mer enn 20 kuldegrader. Zabkar nedlegger 

øyeblikkelig forbud mot kirkelige handlinger i lokalene. Bøndenes Hus blir løsningen. 

1987 Mariakapellet står ferdig og blir innviet som katolsk messested. Messe feires regelmessig 

på norsk, polsk, kroatisk og vietnamesisk. 

1988 Mariakapellets underetasje er ferdig innredet som menighetssal. 

1989 St. Mikael menighet i Moss blir skilt ut fra St. Birgitta og får status som selvstendig 

menighet. 

1989 Pave Johannes Paul II besøker Norge 1.-3. juni. 

1990 St. Birgitta kirke i Fredrikstad er ferdigbygd og innvies. 

1990-93 Innsamling til hjelpearbeid til krigsrammede i Jugoslavia. 

1992 Indre Østfold har 323 katolikker. St. Maria menighet blir opprettet som selvstendig 

menighet. Første sogneprest blir Eugeniusz Machnica OMI, som dermed får ansvar for 

både St. Mikael og St. Maria menigheter. 

1993 360 katolikker i Indre Østfold. Den katolske kirke i Norge feirer 150 års jubileum for Den 

katolske kirkes tilbakekomst til landet. 

1994 Pater Piotr Sylwester Pisarek OMI kommer til Fredrikstad. 



1997 Pater Piotr blir sogneadministrator for Moss og Askim. Mariakapellet blir ominnredet for 

å gi flere sitteplasser. 

2000 St. Olav forlag utgir ny katolsk salmebok, «Lov Herren», og et antall eksemplarer blir 

innkjøpt av St. Maria menighet for penger gitt som en anonym gave.  

2000 St. Maria menighet får byggetillatelse til nytt kirkebygg i Furusethveien 2. 

2001 Lokallaget for unge katolikker i Askim, LUKAS, blir stiftet. 

2001 Pilegrimsvandringen til minne om Jerzy Popiełuszko og Jomfru Maria flyttes til august 

måned og går nå via Mariakilden helt fram til Mariaholm. 

2003 St. Maria kirke står ferdig og blir innviet 30. mai av biskop Schwenzer. 

2004 Utvidelse av EU fører til rask økning i antall katolikker i Indre Østfold som ellers i landet. 

2004 Prestebolig i tilknytning til kirken står ferdig og blir innviet i oktober. Glassmaleriene i 

kirken blir montert og innviet i desember. 

2005 St. Maria menighet har 631 medlemmer. 

2007 St. Maria menighet begynner å utgi sitt eget menighetsblad. 

2010 Menighetens nettsider askim.katolsk.no opprettes i november. 

2011 St. Maria menighet passerer 1000 medlemmer ved begynnelsen av året, noe som blir en 

nyhetssak i lokalavisen.  

2011 En minnetavle om pater Jerzy Popiełuszko avdukes inne i Mariakirken. 

2013 St. Maria menighet passerer i juni måned 1600 medlemmer. En garasje med lagerrom 

bygges på tomten i Furusethveien 2. 

2014 Medlemstallet 1. januar er 1770. Menighetens historie fra 1945 blir skrevet. 

2014 Pilegrimsvandringen til Mariakilden og Mariaholm arrangeres for 30. gang. St. Maria 

menighet har det fulle ansvar for arrangementet, som starter med messe i St. Maria kirke 

tidlig om formiddagen. 

 

 


