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KJÆRE VENNER,

Vi nærmer oss slutten av 2014, kirkeåret avslutter 
Kristi Kongefest og Advent begynner nytt kirkeår, 
som vies til Det Guds viede liv, som kan leses annet 
sted i bladet.

Jeg har feiret 25 års jubileum i ordensliv og 20 år etter 
at biskop Eugeniusz Juretzko fra Yokaduma, Kame-
run ordinerte meg samme dag som jeg fikk obediens 
(utsendelse) til Norge fra vår General fader. Den 1. 
desember 1994 kom jeg til København og deretter 
dro jeg til Malmø. 6. desember kom jeg til Fredriks-
tad på St. Nikolas fest og dagen etter begynte jeg på 
norskkurs. 24. desember leste jeg min første messe på 
norsk ved midnattsmesse i Halden og sånn begynte 
jeg for 20. år siden. 

Jeg takker Gud for disse årene og deres tillit, forbøn-
ner, gaver og godt samarbeid. Jeg har fått gave for å 
reise til Det hellige Land og det skal jeg gjøre i den 
nærmeste tid, når anledningen tillater det. 

Før jeg reiste på ferie var jeg kjempeglad for at vi har 
ryddet rundt kirken med ferdigstilt parkeringsplass, 
skulle bare ryddes steiner rundt kirkebygget og male 
inne neste år, men dessverre har innbruddet krysset 
noen planer, vi fikk unødvendige utgifter og usik-
kerhet. Dere kunne lese litt om dette i Smaalenenes 
Avis, men det hærverket, det ødelagte korset, vinduet 
og dører og andre ting kjente bare de som har hjulpet 
med å rydde etterpå. Etter flere ganger i juli måned 
når noen prøvde å skjære opp låsen nede måtte vi 
bestemme oss for å stenge kirkens dør etter 11 år 
og åpne bare når det feires messe, eller hvis noen er 
inne. Andre ting var at hele låssystemet måtte skiftes, 
alarmer og kameraer monteres, utgifter som ingen 
forsikring dekker. Kirken er forsikret sentralt…

For 30. gang gikk valfarten til Mariaholm. Istedenfor 
fin markering, ble det en del misforståelser. 
Arrangementet er blitt veldig stort og er i ferd med å 
endre karakter. Frivillige i menigheten nedlegger et 

stort arbeid med å servere 3 måltider i løpet av dagen 
til de mer enn 300 pilegrimene, mange av dem var 
tilreisende fra Polen. Det gis gaver under arrange-
mentet, men det medfører også utgifter. I år går me-
nigheten underskudd pga. utgiftene som følger med. 
Det ser ut til å finnes ganske ulike forventninger til 
arrangementet. Det må tas en grundig vurdering av 
hvordan arrangementet skal gjennomføres neste år. 

Jeg takker alle som hjelper til med å arrangere dette, 
men jeg selv og en del deltagere ønsker at valfarten 
skal finne sin opprinnelige form, som i begynnelsen 
for de som kunne ikke dra på pilegrimsferd til andre 
steder, og ikke importere så mange pilegrimer at vi 
mister våre egne. Alle tror at den katolske menighet-
en i Askim samler inn masse penger, ingen tenker 
på hvor mye alt sammen koster… Menigheten stilte 
med frivillige som laget mat til over 300 deltagere 
som nevnt allerede, men i stedet for takk får man 
bare krav, kritikk… Vi samlet inn rundt kr. 16 000 
(kollekter og innsamling ved Hovin kirke), og har 
betalt nesten kr. 75 000! Jeg håper at valfarten får 
den opprinnelige form, at man kan be, synge og ikke 
utføre sine politiske propa

gander… at vi begrenser oss til dem som bor her, 
eller jobber her og ikke inviterer folk som kommer 
på gratis ferie!

Takket være Vidar O. kunne vi samle menighetens 
historie. Heftet gir ikke noe fullstendig bilde av alt 
som har skjedd innen katolsk aktivitet i Indre Østfold 
i moderne tid, men kan gi et grunnlag for noe som 
kan bli en bok til 25-årsjubileet i 2017?

Advent: I advent vender den bedende Kirke sitt 
blikk på Jesu Kristi gjenkomst, og det endog før den 
forbereder seg på feiringen av hans fødselsdag: jul.  
Dette blikket inn i framtiden på Jesu gjenkomst i 
herlighet blir vel ofte fortrengt av hverdagens travel-
het også på det kirkelige område.  Men ankomsten 
av den korsfestede og oppstandne til dom og fullend-
ing av verden hører med til Kirkens trosbekjennelse.  
Der heter det: "Han skal komme igjen i herlighet 
og dømme levende og døde." Egentlig skulle denne 
bekjennelsen alltid være levende hos oss ved hver 
messe når vi hilser Herren med ordene: "Din død 
forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi 
inntil du kommer i herlighet." Kanskje kan man si: 
Herren er allerede underveis. 
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Ved sin første ankomst, sin fødsel, har Han knyttet et 
bånd til verden og det lar seg ikke rive over. I sitt ord 
og i sine sakramenter kommer Han allerede i dette 
århundre igjen og igjen til sin Kirke. Hans ankomst i 
herlighet vil bli åpenbart for oss meget snart.         

Vi spør oss nok ofte: Hva kommer til å skje i fram-
tiden? Det er grunner nok til å anta at alt engang 
ender i en stor katastrofe. Og om og om igjen finnes 
optimisme og mot, at det allikevel skal lykkes å skape 
en bedre verden. 

Den bedende Kirke vet at ingen bevegelse i verden - 
hverken ødeleggelsen eller framskrittet - kan fram-
kalle verdens ende eller fullending.
Den bedende Kirke vet også at den må imøtegå den 
kommende Herre. Kirkens vei er ikke bare en vei 
“inn i framtiden”, men den er på veien til den an-
kommende Herre.  Og dette skjer ved “rettferdige 
gjerninger”.

Der hvor mennesket gjør det rette, imøtegår han 
den kommende Herre fordi det kommende rike er 
et rettferdighetsrike; fordi i dette rike hersker bare 
rettferdighet og kjærlighet. 

Vi har ingen levende forestilling av Kristi gjenkomst. 
Men Kirken holder fast ved den Korsfestede og (i 
sakramentet) nærværende Herre. At Han er den 
kommende, har ikke noe med følelsen å gjøre, og 
en behøver ikke ubetinget tenke på den kommende 
Kristus. La oss se på hans forbilde om evangeliene 
overleverer oss og følge det.

Kristi gjenkomst i herlighet blir fullendelsen av hans 
mangfoldige ankomst i mennesket. Som en teolog 
engang sa: 
“Faderens Ord har alltid bistått sin skapning.
 Fra skapelsen av over forjettelsen, 
 så ledelsen av folket Israel i den Gamle Pakten,
 inntil Han ble født av Maria, jomfruen,
 og kom i en tjeners skikkelse, 
 inntil Han etter sin oppstandelse og himmelfart 
 ble til Kirkens hode i den hellige Ånd”.   

                           

Dette er Herrens komme som bevirker at vi evner å 
utrette rettferdige gjerninger og i kjærlighet gå Ham 
imøte.

Vi kan ikke være rettferdige av oss selv.  Han selv har 
rettferdiggjort oss ved sitt forløsningsverk. Der hvor 
noen gjør noe godt, der er Kristus allerede kommet 
inn i hans hjerte.  Og nettopp der hvor vi mennesker 
prøver å være gode, opplever vi vår begrensning.  
Derfor er alt det vi gjør bare foreløpig - vi er under-
veis.  Også i det fullkomne, så lenge det menneskelige 
finnes, er vi på veien henimot fullendelsen. Fullkom-
menhetens rike eier vi først når vi er forenet med 
Kristus i herligheten. Men nå er vi på veien dit hen.

Jeg takker så hjertelig for alt 
og ønsker et godt samarbeid fremover. 
Beklager for alt som var ikke helt som man kunne 
ønske seg, eller hvis jeg har såret noen.

Må Herren velsigne DERE 
og være med DERE.
Riktig god jul og velsignet år 2015

Deres sogneprest

pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI
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Kjære Menighet
Årstidene skifter, og vi går inn i den siste perioden før juletiden 
med advent for øye.

Sommermånedene fløy av sted, og mange av oss katolikker fikk 
anledning til å dra på valfarter av forskjellig slag i ferietiden. 
Det å være pilgrim er også blitt et moderne begrep, og utfartene 
er mange.

Selv fikk jeg muligheten til å dra sammen med NKKF (Katolsk 
Kvinneforbund) til Stiklestad og Trondheim, hvor NKKF’s 
90-års jubileum og Olsokfeiring, 26. – 30. juli fant sted. Der 
var prosesjon fra Teglverket til gamle Stiklestad kirke med 
Pontifikalmesse ved biskop Bernt Eidsvig. Deretter fortsatte 
prosesjonen til Olavs kapellet, hvor Olavs litaniet og velsignelse 
fant sted. Neste dag ble Tautra Mariakloster besøkt og Munkeby 
Mariakloster hadde Pontifikalmesse med vår Biskop og høge 
geistlige. NKKF’s 90-års jubileum ble feiret med festaften. Og 
neste dag var det rådsmøte i foreningslokalet, St. Olav. Katolsk 
kvinneforbund har medlemmer fra hele landet, men det er en 
tankevekker at de fleste medlemmer nå er i pensjonistenes rek-
ker. Så nye rekrutter trenges av den yngre garde.

I Valfarten fra Askim til Mariaholm ble i år arrangert lørdag 23. 
august. Den gjennomføres nær 15. august, som er høytidsda-
gen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Det var den 30. 
polske valfart til Mariaholm.

Ved skolestart kom katekesen i gang for barn og unge i me-
nigheten vår.  Og vi som er kateketer har et stort ansvar overfor 
katekesebarn sammen med Sognepresten vår.
PRO: Høsten Pastoralrådsmøte ble holdt på 
Mariaholm 24. – 26. oktober. 

Mange saker ble fremlagt og arbeidsprogram for PRO 2014-
2016 ble presentert. OKB’s samfunns kontakt Ingrid Joys gav 
en orientering og viste film. «Livsvern og menneskeverd» 
var  et stort tema på høstmøte, og Aslaug  Espe innledet med 
ordlyden «Bidrar våre menigheter til sorteringssamfunnet?». 
Generalsekretær og jordmor  Liv Kjersti Thoresen fra «Men-
neskeverd» arbeider aktiv for å styrke verne om menneskelivet  
og da spesielt for sårbare grupper. De ønsker at samfunnet skal 
prioritere livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Ellers ble det fremlagt nytt arbeidsprogram for PRO fremover 
og valg av nytt AU. Det var messer i kapellet alle dager og hyg-
gelig sosialt samvær for alle deltagere som alltid på Mariaholm.

CARITAS NORGE
Caritas Norge hadde 11. november i år 50-års jubileum i Oslo 
som ble feiret med stor markering. Caritas’ visjon er at det er 
en verden, hvor alle mennesker lever i trygge samfunn, og hvor 
deres helhetlige menneskelige utvikling og menneskeverd blir 
ivaretatt. Fra 1964 har frivillighet og idealisme stått sentralt for 

arbeidet som er lagt ned. Og uten engasjerte frivillige i me-
nighetene ville ikke Caritas Norge hatt muligheter til å hjelpe på 
langt nær så mange som det gjøres i dag.

Grunnsynet er forankret i den katolske sosiallæren og den uni-
verselle menneskerettighetserklæringen. 

Årets høstaksjon «One human family, food for all» satte fokus 
på matsikkerhet som en del av  - kampanjen. Caritas rap-
port viser at 842 mill. mennesker lever i en tilstand av kronisk 
sult – noe Norge og Europa må ta ansvar for – verdens sultne. 
Kampanjen startet for et år siden med pave Franz i spissen. Og i 
Eurosonen er arbeidsledigheten svært høy, så  mange strømmer 
til bl.a. Norge, da de ikke får arbeid i hjemlandet til tross for høg 
utdanning.

Selve feiringen av Caritas Norge pågikk i 2 dager med åpning 
av generalsekretær i Caritas Norge: Martha R. Skretteberg i KS 
Agenda Center i Oslo, hvor flere foredragsholdere markerte seg 
med sine innlegg.

En stor og høytidelig Jubileumsmesse ble holdt i St. Olav Dom-
kirke for alle innbudte. Deretter ble gjestene kjørt i buss til Oslo 
Rådhus, hvor ordfører Fabian Stang hadde mottagelse for alle 
gjestene. Og alle ble tilbudt omvisning i Rådhuset etterpå. Sene-
re ble jubileet høytidelig markert med Festmiddag i nyoppusset 
menighetslokale i St. Olav menighet. Og NUK ungdom serverte 
og hjalp til under måltidet, der mange taler og lykkeønskninger 
ble fremsagt av gjester fra inn- og utland. 

Neste dag var del halvdags konferanse i Litteraturhuset i Werge-
landsveien, hvor åpningen ble holdt av Solveig Horne: barne, 
likestillings- og integreringsminister.  Her ble det satt fokus på 
sivilsamfunnets rolle som en integreringsaktør og om forholdet 
mellom lokalt engasjement og deltagelse beslutningsprosesser 
og policy spørsmål. Alle foredrag ble holdt på engelsk. Et av 
hoved innleggende kom fra Jill Loga, forsker II ved Universitetet 
i Bergen, Rokkan senteret om sivilsamfunnet som integrering-
saktør. Og generalsekretær for Caritas Europa, Jorge Nuno 
Mayer påpekte utfordring knyttet til økonomikrisen i Europa, 
de frie arbeidsmarkeder og migrasjon.

Ellers var det respons fra Grete Herlofson fra Røde Kors, 
George Joseph, direktør for avd. for innvandring i Caritas 
Sverige, Morten Tjessem, seksjon for inkludering i IMD i Øst og 
stortings poltikker Sveinung Rotevatn. Siste del av programmet 
var Caritas Høstmøte i Mariagården. Her ble det holdt innlegg 
av generalsekretær Martha Skretteberg og Alexander Golding 
som talte om Caritas’ innenlands arbeid. Det var også innlegg 
fra Caritas Uganda v/Dr. Francis Ndamira. Og totalt kan man 
si at det var en verdig markering av 50 års jubileet til Caritas 
Norge.

Herved ønskes menighetens unge og eldre en meningsfylt ad-
ventstid og en velsignet julehøytid.

Med hilsen fra 

Laila Frøyset
Kateket og leder av menighetsrådet
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Jeg viser til de siste dagers presseoppslag 
vedrørende våre rutiner rundt medlemsregistre-
ring.

I lys av de siste års massive arbeidsinnvandring, i stor grad fra 
katolske land, er det ikke tvil om at det har vært en stor utfor-
dring å få oversikt over katolikker i Norge, slik at vi kan tilby 
de kirkelige tjenester de har krav på. Den katolske kirke er et 
internasjonalt trosfellesskap der medlemskap defineres gjen-
nom dåpen, og ens rettigheter og plikter som katolikk følger 
en på tvers av landegrenser. I denne de siste års massive vekst, 
som har strukket Kirkens ressurser til det ytterste, innser jeg at 
det kan ha forekommet svikt i våre rutiner, der enkeltpersoner 
feilaktig har vært registrert som medlem i Den katolske kirke. 

Dette er dypt beklagelig. Der feil har forekommet – og eventuelt 
forekommer – forsikrer jeg om at disse er blitt og blir rettet opp 
så snart vi får vite om dem. Det er også hevet over tvil at det er 
langt flere katolikker i Norge enn dem vi har i våre registre.
Vi ønsker naturligvis at våre rutiner skal være i overensstem-
melse med norsk lov, og vil samarbeide med myndighetene for 
å sikre dette. Vi registrerer gjennom media at Fylkesmannen 
ønsker en gjennomgang av våre rutiner, og vi setter pris på 
muligheten til å se kritisk på disse med det som da er rette of-
fentlige instans.  

Spørsmål om medlemsregistrering gjelder alle tros- og livssyns-
samfunn og er del av en større problematikk, som vi ved flere 
anledninger har påpekt og søkt dialog om i ulike fora. Vi vil 
derfor i denne prosessen også involvere Samarbeidsrådet for 
tros- og livssynssamfunn.

Utover dette – og før det er foretatt et eventuelt offentlig tilsyn 
– ber jeg om forståelse for at vi på det nåværende tidspunkt 
ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer om enkeltsaker eller 
rutiner.

Bernt Eidsvig
Biskop av Oslo katolske bispedømme 
Apostolisk administrator av Trondheim stift

Polsk versjon

Komunikat prasowy bp Bernta Eidsviga 

Odnośnie informacji, które pojawiły się w ostatnich 
dniach w mediach dotyczących procedur rejestracji 
członków.

W świetle nasilającej się w ciągu ostatnich lat imigracji, 
głównie z krajów katolickich, nie ma wątpliwości, że było 
to ogromnym wyzwaniem, aby posiąść informacje na 
temat wszystkich katolików w Norwegii, w celu zapewnie-
nia im dostępu do sakramentów i posługi duszpasterskiej, 
do których mają prawo.

Kościół katolicki jest międzynarodową wspólnotą wi-
ary, do której członkowie przynależą na podstawie 
chrztu, gdzie prawa i obowiązki jako katolika obowiązują 
niezależnie od kraju w jakim przebywają. W ostatnich 
latach ogromnego wzrostu, który sprawił, że zasoby 
Kościoła zostały rozciągnięte do najwyższych granic, 
zdaję sobie sprawę, że mogło to być przyczyną osłabienia 
naszych praktyk, gdzie pojedyncze osoby zostały błędnie 
zarejestrowane jako członkowie Kościoła katolickiego. 
Fakt ten jest godny ubolewania. Tam, gdzie zaistniał błąd 
– i ewentualnie może się ponownie pojawić – zapewniam, 
że zostało to i zostanie poprawione, jak tylko się o tym 
dowiemy. Nie ma też wątpliwości, że w Norwegii mieszka 
więcej katolików, niż mamy w naszym registrze.

Chcemy również, aby nasze procedury były zgodne z 
prawem norweskim i chcemy współpracować z władzami 
w celu zapewnienia tego. Zrozumieliśmy dzięki pub-
likacjom w mediach, że Gubernator chce przejrzeć nasze 
procedury i doceniamy możliwość krytycznego spojrzenia 
na nie, co jest właściwe władzom publicznym.

Pytania dotyczące rejestracji członków dotyczą wszyst-
kich wspólnot religijnych i związków wyznaniowych i są 
częścią większego zagadnienia, na które to wskazywaliśmy 
niejednokrotnie wcześniej i szukaliśmy wyjaśnienia na 
różnych forach. Chcielibyśmy jednocześnie w tym proce-
sie zaangażować Radę ds. wspólnot religijnych i związków 
wyznaniowych (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssa-
mfunn).

Ponad to – zanim zostanie dokonany ewentualny nadzór 
publiczny – proszę o zrozumienie, że nie chcemy obecnie 
komentować pojedynczych spraw lub praktyk.

Bernt Eidsvig
Biskup Diecezji Oslo 
Administrator Apostolski Prałatury Trondheim

Pressemelding fra biskop Bernt Eidsvig 
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Bispesynoden med budskap til familier: 

— Vi er takknemlige for deres daglige 
vitnesbyrd 

Den ekstraordinære bispesynoden om familien går mot slutten. 
Lørdag formiddag publiserte synodefedrene en tekst rettet til 
kristne familier, en slags meditasjon over kallet til familieliv, 
prøvelser og utfordringer i møte med det moderne samfunn og 
Guds støttende kjærlighet på veien.

OBS: Dette er ikke synodens avsluttende tekst, den såkalte rela-
tio synodi, som stemmes over lørdag ettermiddag.
Les hele budskapet til familier under.

III EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY 
 
OF THE SYNOD OF BISHOPS 
 
 
MESSAGE 
 
We, Synod Fathers, gathered in Rome together with Pope 
Francis in the Extraordinary General Assembly of the Synod of 
Bishops, greet all families of the different continents and in par-
ticular all who follow Christ, the Way, the Truth, and the Life. 
We admire and are grateful for the daily witness which you offer 
us and the world with your fidelity, faith, hope, and love.
Each of us, pastors of the Church, grew up in a family, and we 
come from a great variety of backgrounds and experiences. As 
priests and bishops we have lived alongside families who have 
spoken to us and shown us the saga of their joys and their dif-
ficulties. 
 
The preparation for this synod assembly, beginning with the 
questionnaire sent to the Churches around the world, has given 
us the opportunity to listen to the experience of many families. 
Our dialogue during the Synod has been mutually enriching, 
helping us to look at the complex situations which face families 
today. 
 
We offer you the words of Christ: “Behold, I stand at the door 
and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will 
enter his house and dine with him, and he with me” (Rev 3:20). 
On his journeys along the roads of the Holy Land, Jesus would 
enter village houses. He continues to pass even today along the 
streets of our cities. In your homes there are light and shadow. 
Challenges often present themselves and at times even great 
trials. The darkness can grow deep to the point of becoming 
a dense shadow when evil and sin work into the heart of the 
family. 
 
We recognize the great challenge to remain faithful in conjugal 
love. Enfeebled faith and indifference to true values, individual-
ism, impoverishment of relationships, and stress that excludes 
reflection leave their mark on family life. There are often crises 
in marriage, often confronted in haste and without the cour-
age to have patience and reflect, to make sacrifices and to 
forgive one another. Failures give rise to new relationships, new 
couples, new civil unions, and new marriages, creating family 

situations which are complex and problematic, where the Chris-
tian choice is not obvious. 
 
We think also of the burden imposed by life in the suffering 
that can arise with a child with special needs, with grave illness, 
in deterioration of old age, or in the death of a loved one. We 
admire the fidelity of so many families who endure these trials 
with courage, faith, and love. They see them not as a burden 
inflicted on them, but as something in which they themselves 
give, seeing the suffering Christ in the weakness of the flesh. 
 
We recall the difficulties caused by economic systems, by the 
“the idolatry of money and the dictatorship of an impersonal 
economy lacking a truly human purpose” (Evangelii gaudium 
55) which weakens the dignity of people. We remember unem-
ployed parents who are powerless to provide basic needs for 
their families, and youth who see before them days of empty 
expectation, who are prey to drugs and crime. 
 
We think of so many poor families, of those who cling to boats 
in order to reach a shore of survival, of refugees wandering 
without hope in the desert, of those persecuted because of their 
faith and the human and spiritual values which they hold. These 
are stricken by the brutality of war and oppression. We remem-
ber the women who suffer violence and exploitation, victims 
of human trafficking, children abused by those who ought to 
have protected them and fostered their development, and the 
members of so many families who have been degraded and 
burdened with difficulties. “The culture of prosperity deadens 
us…. all those lives stunted for lack of opportunity seem a mere 
spectacle; they fail to move us” (Evangelii gaudium 54). We call 
on governments and international organizations to promote the 
rights of the family for the common good. 
 
Christ wanted his Church to be a house with doors always open 
to welcome everyone. We warmly thank our pastors, lay faith-
ful, and communities who accompany couples and families and 
care for their wounds.

There is also the evening light behind the windowpanes in 
the houses of the cities, in modest residences of suburbs and 
villages, and even in mere shacks, which shines out brightly, 
warming bodies and souls. This light—the light of a wedding 
story—shines from the encounter between spouses: it is a gift, 
a grace expressed, as the Book of Genesis says (2:18), when the 
two are “face to face” as equal and mutual helpers. The love of 
man and woman teaches us that each needs the other in order 
to be truly self. Each remains different from the other that 
opens self and is revealed in the reciprocal gift. It is this that the 
bride of the Song of Songs sings in her canticle: “My beloved is 
mine and I am his… I am my beloved’s and my beloved is mine” 
(Song of Songs 2:16; 6:3).

This authentic encounter begins with courtship, a time of wait-
ing and preparation. It is realized in the sacrament where God 
sets his seal, his presence, and grace. This path also includes 
sexual relationship, tenderness, intimacy, and beauty capable of 
lasting longer than the vigor and freshness of youth. Such love, 
of its nature, strives to be forever to the point of laying down 
one’s life for the beloved (cf Jn 15:13).
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In this light conjugal love, which is unique and indissoluble, 
endures despite many difficulties. It is one of the most beautiful 
of all miracles and the most common. 
 
This love spreads through fertility and generativity, which 
involves not only the procreation of children but also the gift of 
divine life in baptism, their catechesis, and their education. It 
includes the capacity to offer life, affection, and values—an ex-
perience possible even for those who have not been able to bear 
children. Families who live this light-filled adventure become a 
sign for all, especially for young people. 
 
This journey is sometimes a mountainous trek with hardships 
and falls. God is always there to accompany us. The family 
experiences his presence in affection and dialogue between 
husband and wife, parents and children, sisters and brothers. 
They embrace him in family prayer and listening to the Word of 
God—a small, daily oasis of the spirit. They discover him every 
day as they educate their children in the faith and in the beauty 
of a life lived according to the Gospel, a life of holiness. Grand-
parents also share in this task with great affection and dedica-
tion. The family is thus an authentic domestic Church that 
expands to become the family of families which is the ecclesial 
community. Christian spouses are called to become teachers of 
faith and of love for young couples as well. 
 
Another expression of fraternal communion is charity, giving, 
nearness to those who are last, marginalized, poor, lonely, sick, 
strangers, and families in crisis, aware of the Lord’s word, “It is 
more blessed to give than to receive” (Acts 20:35). It is a gift of 
goods, of fellowship, of love and mercy, and also a witness to the 
truth, to light, and to the meaning of life. 
 

The high point which sums up all the threads of communion 
with God and neighbor is the Sunday Eucharist when the family 
and the whole Church sits at table with the Lord. He gives him-
self to all of us, pilgrims through history towards the goal of the 
final encounter when “Christ is all and in all” (Col 3:11). In the 
first stage of our Synod itinerary, therefore, we have reflected on 
how to accompany those who have been divorced and remar-
ried and on their participation in the sacraments. 
 
We Synod Fathers ask you walk with us towards the next Synod. 
The presence of the family of Jesus, Mary, and Joseph in their 
modest home hovers over you. United to the Family of Naza-
reth, we raise to the Father of all our petition for the families of 
the world: 
 
            Father, grant to all families the presence of strong and 
wise spouses who may be the source of a free and united family. 
 
            Father, grant that parents may have a home in which to 
live in peace with their families. 
 
            Father, grant that children may be a sign of trust and 
hope and that young people may have the courage to forge life-
long, faithful commitments. 
 
            Father, grant to all that they may be able to earn bread 
with their hands, that they may enjoy serenity of spirit and that 
they may keep aflame the torch of faith even in periods of dark-
ness. 
 
            Father, grant that we may all see flourish a Church that is 
ever more faithful and credible, a just and humane city, a world 
that loves truth, justice and mercy.

Pave Frans’ tale ved synodens avslutning 

De krevende synodedagene har vært «en reise» preget av «kollegialitetens og synoda-
litetens ånd», en reise full av ulike erfaringer, gleder og utfordringer, sa pave Frans i sin 
tale til avslutningen av bispesynoden om familien lørdag ettermiddag.

Under en slik reise oppstår det alltid ulike fallgruver, 
«fristelser», påpekte paven. Den første: fristelsen til 
«fiendtlig infleksibilitet», et ønske om å «stenge seg inne i 
det skrevne ord», og med dette ikke la seg kunne bli «over-
rasket av Gud, av overraskelsens Gud».

Den andre fallgruven er, ifølge paven, en «destruktiv 
tilbøyelighet til godhet» [it. buonismo], som gjennom 
«villedende barmhjertighet forbinder sårene uten først å 
kurere og behandle dem».

Vi har fremdeles ett år på «å modnes», sa Frans, et år som 
skal brukes til å reflektere rundt de mange spørsmål som 
synoden har behandlet, slik at Kirken kan «finne konkrete 
løsninger på de mange og vanskelige utfordringene som 
familier av i dag står overfor».
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Pope Francis speech at 
the conclusion of the Synod

Pope Francis arriving at the Synod Hall
18/10/2014 09:36

SHARE:
(Vatican Radio) At the conclusion of the Ex-
traordinary Synod on the Family, Pope Francis 
addressed the assembled Fathers, thanking 
them for their efforts and encouraging them to 
continue to journey. 

Below, please find Vatican Radio's provisional 
translation of Pope Francis' address to the 
Synod Fathers: 

Dear Eminences, Beatitudes, Excellencies, Brothers 
and Sisters,
With a heart full of appreciation and gratitude I want to thank, 
along with you, the Lord who has accompanied and guided us 
in the past days, with the light of the Holy Spirit.

From the heart I thank Cardinal Lorenzo Baldisseri, Secretary 
General of the Synod, Bishop Fabio Fabene, under-secretary, 
and with them I thank the Relators, Cardinal Peter Erdo, who 
has worked so much in these days of family mourning, and the 
Special Secretary Bishop Bruno Forte, the three President del-
egates, the transcribers, the consultors, the translators and the 
unknown workers, all those who have worked with true fidelity 
and total dedication behind the scenes and without rest. Thank 
you so much from the heart.

I thank all of you as well, dear Synod fathers, Fraternal Del-
egates, Auditors, and Assessors, for your active and fruitful par-
ticipation. I will keep you in prayer asking the Lord to reward 
you with the abundance of His gifts of grace!

I can happily say that – with a spirit of collegiality and of syno-
dality – we have truly lived the experience of “Synod,” a path of 
solidarity, a “journey together.”

And it has been “a journey” – and like every journey there were 
moments of running fast, as if wanting to conquer time and 
reach the goal as soon as possible; other moments of fatigue, as 
if wanting to say “enough”; other moments of enthusiasm and 
ardour. 

There were moments of profound consolation listening to the 
testimony of true pastors, who wisely carry in their hearts the 
joys and the tears of their faithful people. Moments of conso-
lation and grace and comfort hearing the testimonies of the 
families who have participated in the Synod and have shared 
with us the beauty and the joy of their married life. A journey 
where the stronger feel compelled to help the less strong, where 
the more experienced are led to serve others, even through 
confrontations. And since it is a journey of human beings, with 
the consolations there were also moments of desolation, of 
tensions and temptations, of which a few possibilities could be 
mentioned:
 - One, a temptation to hostile inflexibility, that is, wanting to 
close oneself within the written word, (the letter) and not allow-
ing oneself to be surprised by God, by the God of surprises, (the 
spirit); within the law, within the certitude of what we know and 
not of what we still need to learn and to achieve. From the time 
of Christ, it is the temptation of the zealous, of the scrupulous, 
of the solicitous and of the so-called – today – “traditionalists” 
and also of the intellectuals.

 - The temptation to a destructive tendency to good-
ness [it. buonismo], that in the name of a deceptive 
mercy binds the wounds without first curing them 
and treating them; that treats the symptoms and not 
the causes and the roots. It is the temptation of the 
“do-gooders,” of the fearful, and also of the so-called 
“progressives and liberals.”
 - The temptation to transform stones into bread to 
break the long, heavy, and painful fast (cf. Lk 4:1-4); 
and also to transform the bread into a stone and cast 
it against the sinners, the weak, and the sick (cf Jn 
8:7), that is, to transform it into unbearable burdens 
(Lk 11:46).
 - The temptation to come down off the Cross, to 
please the people, and not stay there, in order to fulfil 
the will of the Father; to bow down to a worldly spirit 
instead of purifying it and bending it to the Spirit of 
God.
 - The temptation to neglect the “depositum fidei” 
[the deposit of faith], not thinking of themselves as 
guardians but as owners or masters [of it]; or, on the 
other hand, the temptation to neglect reality, mak-
ing use of meticulous language and a language of 
smoothing to say so many things and to say noth-
ing! They call them “byzantinisms,” I think, these 
things…

Dear brothers and sisters, the temptations must not frighten 
or disconcert us, or even discourage us, because no disciple is 
greater than his master; so if Jesus Himself was tempted – and 
even called Beelzebul (cf. Mt 12:24) – His disciples should not 
expect better treatment.
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Personally I would be very worried and saddened if it were 
not for these temptations and these animated discussions; 
this movement of the spirits, as St Ignatius called it (Spiritual 
Exercises, 6), if all were in a state of agreement, or silent in a 
false and quietist peace. Instead, I have seen and I have heard 
– with joy and appreciation – speeches and interventions full 
of faith, of pastoral and doctrinal zeal, of wisdom, of frankness 
and of courage: and of parresia. And I have felt that what was 
set before our eyes was the good of the Church, of families, 
and the “supreme law,” the “good of souls” (cf. Can. 1752). 
And this always – we have said it here, in the Hall – without 
ever putting into question the fundamental truths of the Sac-
rament of marriage: the indissolubility, the unity, the faithful-
ness, the fruitfulness, that openness to life (cf. Cann. 1055, 
1056; and Gaudium et spes, 48).

And this is the Church, the vineyard of the Lord, the fertile 
Mother and the caring Teacher, who is not afraid to roll up 
her sleeves to pour oil and wine on people’s wound; who 
doesn’t see humanity as a house of glass to judge or categorize 
people. This is the Church, One, Holy, Catholic, Apostolic and 
composed

of sinners, needful of God’s mercy. This is the Church, the 
true bride of Christ, who seeks to be faithful to her spouse 
and to her doctrine. It is the Church that is not afraid to eat 
and drink with prostitutes and publicans. The Church that has 
the doors wide open to receive the needy, the penitent, and 
not only the just or those who believe they are perfect! The 
Church that is not ashamed of the fallen brother and pre-
tends not to see him, but on the contrary feels involved and 
almost obliged to lift him up and to encourage him to take 
up the journey again and accompany him toward a definitive 
encounter with her Spouse, in the heavenly Jerusalem.

The is the Church, our Mother! And when the Church, in the 
variety of her charisms, expresses herself in communion, she 
cannot err: it is the beauty and the strength of the sensus fidei, 
of that supernatural sense of the faith which is bestowed by 
the Holy Spirit so that, together, we can all enter into the heart 
of the Gospel and learn to follow Jesus in our life. And this 
should never be seen as a source of confusion and discord.

Many commentators, or people who talk, have imagined that 
they see a disputatious Church where one part is against the 
other, doubting even the Holy Spirit, the true promoter and 
guarantor of the unity and harmony of the Church – the Holy 
Spirit who throughout history has always guided the barque, 
through her Ministers, even when the sea was rough and 
choppy, and the ministers unfaithful and sinners.

And, as I have dared to tell you , [as] I told you from the be-
ginning of the Synod, it was necessary to live through all this 
with tranquillity, and with interior peace, so that the Synod 
would take place cum Petro and sub Petro (with Peter and 
under Peter), and the presence of the Pope is the guarantee of 
it all.

We will speak a little bit about the Pope, now, in relation to 
the Bishops [laughing]. So, the duty of the Pope is that of 
guaranteeing the unity of the Church; it is that of reminding 
the faithful of  their duty to faithfully follow the Gospel of 
Christ; it is that of reminding the pastors that their first duty is 

to nourish the flock – to nourish the flock – that the Lord has 
entrusted to them, and to seek to welcome – with fatherly care 
and mercy, and without false fears – the lost sheep. I made a 
mistake here. I said welcome: [rather] to go out and find them.

His duty is to remind everyone that authority in the Church is 
a service, as Pope Benedict XVI clearly explained, with words 
I cite verbatim: “The Church is called and commits herself to 
exercise this kind of authority which is service and exercises 
it not in her own name, but in the name of Jesus Christ… 
through the Pastors of the Church, in fact: it is he who guides, 
protects and corrects them, because he loves them deeply. But 
the Lord Jesus, the supreme Shepherd of our souls, has willed 
that the Apostolic College, today the Bishops, in communion 
with the Successor of Peter… to participate in his mission of 
taking care of God’s People, of educating them in the faith and 
of guiding, inspiring and sustaining the Christian community, 
or, as the Council puts it, ‘to see to it... that each member of 
the faithful shall be led in the Holy Spirit to the full develop-
ment of his own vocation in accordance with Gospel preach-
ing, and to sincere and active charity’ and to exercise that 
liberty with which Christ has set us free (cf. Presbyterorum 
Ordinis, 6)… and it is through us,” Pope Benedict continues, 
“that the Lord reaches souls, instructs, guards and guides 
them. St Augustine, in his Commentary on the Gospel of St 
John, says: ‘let it therefore be a commitment of love to feed 
the flock of the Lord’ (cf. 123, 5); this is the supreme rule of 
conduct for the ministers of God, an unconditional love, like 
that of the Good Shepherd, full of joy, given to all, attentive to 
those close to us and solicitous for those who are distant (cf. St 
Augustine, Discourse 340, 1; Discourse 46, 15), gentle towards 
the weakest, the little ones, the simple, the sinners, to manifest 
the infinite mercy of God with the reassuring words of hope 
(cf. ibid., Epistle, 95, 1).”

So, the Church is Christ’s – she is His bride – and all the 
bishops, in communion with the Successor of Peter, have 
the task and the duty of guarding her and serving her, not as 
masters but as servants. The Pope, in this context, is not the 
supreme lord but rather the supreme servant – the “servant of 
the servants of God”; the guarantor of the obedience and the 
conformity of the Church to the will of God, to the Gospel of 
Christ, and to the Tradition of the Church, putting aside every 
personal whim, despite being – by the will of Christ Himself – 
the “supreme Pastor and Teacher of all the faithful” (Can. 749) 
and despite enjoying “supreme, full, immediate, and universal 
ordinary power in the Church” (cf. Cann. 331-334).
Dear brothers and sisters, now we still have one year to ma-
ture, with true spiritual discernment, the proposed ideas and 
to find concrete solutions to so many difficulties and innumer-
able challenges that families must confront; to give answers 
to the many discouragements that surround and suffocate 
families.
One year to work on the “Synodal Relatio” which is the faith-
ful and clear summary of everything that has been said and 
discussed in this hall and in the small groups. It is presented 
to the Episcopal Conferences as “lineamenta” [guidelines].
May the Lord accompany us, and guide us in this journey for 
the glory of His Name, with the intercession of the Blessed 
Virgin Mary and of Saint Joseph. And please, do not forget to 
pray for me! 
Thank you!
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NKKF - 90-årsjubileum feiret under Olsok

Om NKKF - Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF)
har som formål å styrke kontakten mellom katolske kvinner og representere dem 
utad.

Gjennom sin virksomhet ønsker NKKF å være
* En kvinnerøst i Kirken
* En katolsk røst i det norske samfunn
* En bidragsyter til et internasjonalt søsterskap
* Et nettverk for katolske kvinner som ønsker å møte likesinnede i sitt arbeid for familie, menighet og samfunn
* Et forum for kvinner som ønsker å diskutere og utdype spørsmål som spesielt angår dagens katolske kvinner
* En inspirasjon til fordypelse i det kall den enkelte katolske kvinne har

I 2008 arbeider NKKFs styre med å realisere punktene ovenfor ved
* Å nedsette en gruppe som vil studere nærmere den tradisjon og de oppgaver som Kirkens diakoner representerer
* Å informere om og støtte arbeidet mot en “kjønnsnøytral ekteskapslov”
* Å fokusere på vold mot kvinner som blant annet kommer til uttrykk gjennom “trafficking”
* Å være en bidragsyter til kvinnenes internasjonale bønnedag
* Å arrangere en utflukt til Sigrid Undsets hjem “Bjerkebæk” i juni
* Å utvikle en hjemmeside for NKKF der kvinner i ulike deler av landet kan bli oppdatert om aktuelt stoff og selv legge inn stoff av 
interesse - og der kontakten til europeiske og andre kvinneorganisasjoner kan styrkes
* Å avvikle et seminar i november der man fokuserer på forskjellige sider ved Maria som inspirasjon til tro og kristenliv - og med 
bidrag fra nasjonale grupper

Ikke alle katolske kvinner vet at
* NKKF har et eget medlemsblad
* NKKF er representert i pastoralrådet for OKB
* NKKF benyttes som offentlig høringsinstans i viktige spørsmål
* NKKF er aktiv i flere menigheter der de har sentrale oppgaver
* NKKF er knyttet opp til nasjonale kvinneorganisasjoner som FOKUS og NØKK - og til europeiske og globale organisasjoner som 
ANDANTE og WUCWO
* NKKF belyser spørsmål av interesse gjennom foredrag og seminar
* NKKFs innsats har gjort en forskjell f. eks i arbeidet mot overgrep eller ved å hindre statlig inngrep ved ekteskapsinngåelse

NKKF er åpen for alle som er interessert i vårt arbeid. Man kan velge å være aktivt medlem eller ganske enkelt å støtte katolsk 
kvinnearbeid gjennom å betale medlemskontingent og ellers delta så mye eller lite som man ønsker.  
VIL  DU  STØTTE  NKKF? 
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Kardinal Maradiagas tale i Rådhuset 
i anledning Caritas Norges 50-årsjubileum 

Tirsdag 11. november ble det holdt en 
offisiell mottagelse i Oslo Rådhus i anled-
ning Caritas Norges 50-årsjubileum. Kar-
dinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga 
SDB, president i Caritas Internationalis, 
holdt følgende tale.

Distinguished friends, my dear brothers and sisters, 
I greet you very warmly on behalf of Caritas Inter-
nationalis, the global confederation of Catholic aid 
agencies, working on humanitarian aid and develop-
ment.

Thank you for the kind welcome to Norway and to 
the Oslo City Hall. We're here today to celebrate half 
a century of Caritas Norway and its work on behalf 
of the poor.

A few weeks ago I was in Rome at a ceremony to 
mark the beatification of pope Paul VI. As pope 
Francis said "For us, Paul VI was the great light."

We remember him especially in Caritas Internatio-
nalis. He was our founding father and his encyclical 
Popolorum Progressio continues to inspire our mis-
sion.

Blessed Pope Paul VI said in that encyclical that 
peace is not just "the absence of warfare", but the 
establishment of a "more perfect form of justice" 
among men and women.
It feels particularly appropriate to repeat those words 
here today.

Norway is celebrated for its role in brokering peace. 
It is also here in City Hall that so many remarkable 
people have come to receive their Nobel Peace Prizes. 
And we are celebrating 50 years of Caritas Norway, a 
champion of peace and social justice throughout the 
world.

Caritas International means "love between peoples". 
Building peace has always been a cornerstone of our 
efforts. Caritas Norway has been a leading light, play-
ing a key role in peace processes in Asia, Africa and 
Latin America.
As Blessed Pope Paul VI said, "If you want peace 
work for justice."

When it comes to the fight against poverty, Norway 
is a far larger actor than the size of its population 
would indicate. It should be applauded as one of the 
few nations which spends about 1 percent of its an-
nual budget on foreign aid.
In the same way, Caritas Norway is small in size, but 
has had great influence in the Caritas family. Caritas 
Norway helped develop our ideas on partnership and 
make it one of our central values.

They helped pioneer our work on HIV and AIDS 
from the early days of the pandemic. They worked 
with Caritas organizations in Latin America to pro-
mote the role of women as driving forces in integral 
human development.

In the countries where they're present, Caritas Nor-
way has a reputation for promoting human rights, 
democracy and the dignity of each individual.

Thank you all for the effort you have put in to make 
Caritas Norway into the fantastic organization it is 
today, stronger than it's ever been before.

Congratulations on your 50th anniversary and God 
bless your work.

+Oscar Andres Cardinal Rodriguez Maradiaga S.D.B.
President of Caritas International November 2014
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  Høstaksjon 2014: Matsikkerhet!

842 millioner mennesker lever i en tilstand av kronisk sult, til tross for at det produseres nok 
mat til å fø hele jordas befolkning. Nå må europeiske ledere ta ansvar og øke støtten til småskala 
bønder, konkluderer Caritas-rapport.

Foto: Paul Jeffrey/Caritas Internationalis

Europeiske land, inkludert Norge, bør føre en sammenhen-
gende politikk som bidrar til økt matsikkerhet i andre land, 
heter det i rapporten The EU’s Role to End Hunger by 2025 fra 
Caritas Europa.
– EU er en viktig bidragsyter innen landbruksbistand, men ofte 
ser vi at det blir et tilfelle av å gi med den ene hånden og ta med 
den andre. Bistand monner lite hvis man samtidig slipper billige 
subsidierte europeiske eksportvarer ut på markedet som lokale 
produsenter ikke kan konkurrere med, eller lar europeiske sel-
skap monopolisere viktige naturressurser i utviklingsland, sier 
programkoordinator i Caritas Norge, Aina Østreng.
Hun jobber daglig med temaet matsikkerhet, og ser hvordan det 
å ha tilgang på nok og riktig mat er avgjørende for at folk kan 
leve en normal og aktivt liv.
– Retten til mat er en menneskerett, det er det matsikkerhet 
handler om. I dag er det mange som ikke får oppfylt denne 
menneskeretten. I de fleste land er ikke hovedproblemet mangel 
på mat, men at mange mennesker ikke har råd til å kjøpe den 
maten som finnes på markedet, sier Østreng.
I dag bidrar vestlige landbrukssubsidier, internasjonal spekul-
ering i matvarepriser, urettferdige handelsbetingelser og det 
globale matmarkedet til en forverring av matsikkerheten i flere 
deler av verden.
– En stor andel av de som sulter i verden i dag er småbønder i 
utviklingsland. Mange av dem mangler nødvendige ressurser og 
kunnskap til å produsere nok mat til seg selv, eller de ender opp 
som tapere i konkurransen med storskalalandbruket, utdyper 
Østreng.
Tidligere i år gikk Caritas Europa ut og ba europeiske ledere om 
å gjøre mer for å endre situasjonen. Rapporten som ble pre-
sentert for Europaparlamentet i april, konkluderer blant annet 
med at rike land bør øke støtten til småskalabønder for å drive 
bærekraftig landbruk.

Foto: 
Caritas Mexico/Caritas Interna-
tionalis 

Omfattende lobbyarbeid
Østreng mener det er en viktig prioritering for Caritas-nettver-
ket, inkludert Caritas Norge, å bidra i det internasjonale samar-
beidet for økt matsikkerhet i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

– Gjennom Caritas Norges prosjekter for fattige småskala 
bønder har flere tusen mennesker fått et bedre liv på grunn av 
økt jordbruksproduksjon basert på miljøvennlige teknikker og 
organisering i bondekooperativer. I 2014 har vi aktive matsik-
kerhetsprosjekter i Sri Lanka, El Salvador, Uganda, Zambia og 
DR Kongo, forklarer hun.

Foto: Caritas Europa

Caritas-nettverket driver også omfattende lobbyvirksomhet 
på internasjonalt nivå og inn mot FN-systemet. Det er spe-
sielt viktig nå når det internasjonale samfunnet skal bli enige 
om nye bærekraftighetsmål for utvikling, som skal erstatte 
tusenårsmålene fra og med 2015. De nye målene skal ikke bare 
gjelde utviklingslandene, men inkludere utfordringer i, og plik-
tene til, rike land. 
Les mer om vårt påvirkningsarbeid sammen med Caritas 
Europa på http://www.caritas.eu/functions/policy-advocacy/
food-security
Det er avgjørende at den nye utviklingsagendaen utarbeides på 
de fattiges premisser, mener Østreng.
– De som lider av fattigdom og sult må involveres i prosessen 
med å definere hvilke tiltak som behøves. Selv om målet om å 
bekjempe sult og feilernæring er globalt, behøves stor grad av 
lokal tilpasning dersom dette målet skal nås, sier hun.
For å unngå at de nye bærekraftighetsmålene blir tomme ord, 
bør det opprettes internasjonale mekanismer som kan holde 
statene ansvarlige dersom de ikke oppfyller forpliktelsene sine.
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Generalsekretær i Caritas Internationalis sammen med Pave 
Francis. Foto: Caritas Internationalis.
– Sivilsamfunnet, inkludert det omfattende Caritas-nettverket, 
vil fortsette å spille en viktig rolle i å overvåke statenes innsats 
for å sikre retten til mat, avslutter Østreng.

Kampanje mot sult
I september 2014 starter den internasjonale Caritas-kampanjen 
One human family, food for all i Norge. Kampanjen, som ble 
lansert i desember 2013 med pave Francis i spissen, har som 
mål å bidra til utryddelse av sult innen 2025. Årets høstaksjon 

for matsikkerhet er en del av kampanjen, og vil bli markert i 
menigheter over hele Norge. 

Følg også kampanjen på Facebook Caritas Norge og Twitter @
Caritas Norge.
Les mer om den internasjonale kampanjen http://food.caritas.
org/

Støtt Caritas’ høstkampanje for matsikkerhet
Hjelp oss å hjelpe flere!
Du kan hjelpe Caritas Norge med å bedre mattilgangen til fattige 
bønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen 
«Høstaksjon».
For girobetaling se vedlagt høstaksjonsbrev i St. Olav katolske 
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Om Caritas Norge
Globale utfordringer – lokale løsninger
Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon med utspring fra den ka-
tolske kirken i Norge. Organisasjonen ble etablert i 1952 under 
navnet Norsk katolsk flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge 
opprettet som selvstendig organisasjon, først under Oslo katol-
ske bispedømme, deretter under Norsk katolsk bisperåd – som 
omfatter Oslo katolske bispedømme og Tromsø- og Trondheim 
stift. Fra 1991 har Caritas Norges øverste organ vært rådsmøtet. 
Dette arrangeres årlig og her har alle landets 37 katolske 
menigheter stemmerett. Mer om Caritas Norges organisering 
finnes i Caritas Norges vedtekter.

Visjon og strategi 
Caritas Norges visjon er en verden hvor alle mennesker lever i 
trygge samfunn hvor deres helhetlige menneskelige utvikling og 
menneskeverd blir ivaretatt. Organisasjonens arbeid inspireres 
og veiledes av verdier og prinsipper i den katolske kirkens sosia-
llære. Denne sammenfaller med og komplimenterer de uni-
verselle menneske rettighetene, og utgjør samlet fundamentet 
i vårt arbeid. Sosiallærens styrende prinsipper er: menneskets 
ukrenkelige verdighet, helhetlig menneskelig utvikling, sosial 

rettferdighet, solidaritet, det felles gode, samt deltakelse og 
subsidiaritet. Mer informasjon om Caritas’ visjon og hvordan vi 
arbeider, finnes i Caritas Norges strategi 2013-2017.

Internasjonalt arbeid 
Caritas Norge jobber i partnerskap med nasjonale og lokale 
Caritas-organisasjoner, samt andre organisasjoner i Afrika, Asia 
og Latin-Amerika. Vårt utgangspunkt er at de som står nærmest 
utfordringene vet best hvordan de kan håndteres. Gjennom 
slike samarbeid bidrar vi i arbeid med utvikling, med fred og 
forsoning og i humanitært arbeid. I våre prosjekter fokuserer vi 
særlig på temaer som demokrati og godt styresett, matvaresik-
kerhet, og utdanning og kompetanseheving.

Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis – det inter-
nasjonale Caritas-nettverket. Caritas Internationalis består av 
165 medlemsorganisasjoner verden over, som opererer i mer 
enn 200 land og områder. Nettverket regnes som et av de største 
bistands- og utviklingsnettverkene i verden. Vi er også medlem 
av Caritas Europa. Gjennom disse nettverkene og gjennom 
nettverk i Norge driver vi aktivt talsmannsarbeid med mål om 
å endre internasjonale strukturer som er med på å opprettholde 
fattigdom og urettferdighet. Vi belyser viktige problemstillinger 
og utfordringer fra Sør gjennom informasjon fra våre partnere i 
prosjektland.

I Norge 
Caritas Norges ønsker å motivere katolikker i Norge til soli-
daritet med fattige og marginaliserte grupper i Norge og i 
andre land. Hovedfokuset i vårt innlandsarbeid er å støtte 
menighetene i arbeidet for vanskeligstilte i deres lokalsamfunn. 
I tillegg driver vi et informasjons- og veiledningssenter for 
arbeidsinnvandrere i Oslo. Vi samarbeider med de fire katolske 
skolene om undervisning i kirkens sosiallære og nord/sør-
spørsmål sett i lys av sosiallæren. Vi har også et nært samarbeid 
med Norges Unge Katolikker om blant annet Adventsaksjonen 
og Kirkens sosiallære.
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Søndag 19. oktober ble det feiret fransk/norsk pon-
tifikalmesse i katedralen i Rouen i forbindelse med 
1000-årsfeiringen av Olav den Helliges dåp. Biskop 
Eidsvigs preken kan leses under.

Kjære erkebiskop og broder i bispeembedet, 
Jean-Charles Descubes,

Det er en stor ære og glede sammen med Dem å kunne feire 
messen i Deres katedral ved dette jubileum for St. Olavs omv-
endelse og dåp. Deres forgjenger, erkebiskop Robert forberedte 
selv det norske kongsemnet til dåpen, som skjedde her; av Rob-
erts bror hertug Richard lærte Olav hva et sivilisert og moderne 
statsstyre innebar. Hva vi kaller Olavs norske kristenrett – hvor 
den svake for første gang i vår historie oppnådde beskyttelse 
mot den sterke – hadde vært utenkelig uten kongens læretid i 
Rouen. Jeg tør legge til at Olav forstod at han kom til sin egne, 
og han ble mottatt som en landsmann – ifølge den norske saga 
og andre gode kilder.

Tør jeg på vegne av alle de norske pilegrimer, med biskop pre-
ses, Helga Byfuglien, og Nidaros biskop, Tor Singsaas, i spissen 
si at vi er blitt mottatt som venner og forbundne av Dem og De-
res medarbeidere? For oss skjer den viktigste del av vår feiring 
av Olav den helliges dåp nettopp her i Rouen, i fellesskap med 
byens erkebiskop og katolske og evangeliske kristne. Vi håper 
å kunne motta Dem som vår gjest og venn i Trondhjem og på 
Stiklestad i nær fremtid.

Det er med ydmyk glede vi har med en relikvie av Olav den 
hellige. Igjen er han nærværende i denne kirke og by hvor han 
overgav seg til Kristus. Som han ber for Norge, stoler vi på hans 
forbønn for dere.
Det evangelium vi har hørt, må ha vært godt kjent av kong Olav. 
Hans innfallsvinkel var ikke den samme som vår, for han var 

den norske Cæsar. Hvilke feil og svakheter Olav enn må ha hatt, 
han så monarkens begrensninger: Ingen skulle gi ham det som 
tilkommer Gud. I moralsk og åndelig henseende var han under-
lagt – og ville være underlagt – sakramental autoritet, selvom 
han ikke var i stand til følge Kirkens bud til fullkommenhet. Så 
feirer vi da heller ikke hans fullkommenhet, men hans omv-
endelse fra det som står Gud imot. Omvendelsen var en varig 
innflydelse i hans liv; han vendte tilbake til den, ofte med god 
grunn. Men, for konger som for andre gjelder det at vi dømmes 
av Gud ut fra det vi vil og ikke for våre tilkortkommelser.

Olav overvant til slutt det onde ved å gi sitt liv hen for den 
kristne rett, for Norges enhet, forat hans folk ikke skulle bli un-
derlagt vilkårlig og fremmed styre. Han var den første, tror jeg, 
av elleve europeiske herskere som ble gitt titelen Rex perpetuus; 
hans kongstanke skulle også lede hans efterfølgere og gi folket 
trygghet. I generasjon på generasjon holdt folket monarken an-
svarlig for Olavs forrang, for deri lå deres rettssikkerhet. Minst 
to av våre konger i det 20. århundre, Haakon og Olav, var seg 
denne arv bevisst, særlig i krigsårene med fremmed okkupas-
jon.

Det norske myntvesen lå naturligvis under kongens myndighet, 
og Olav lot slå sølvmynt med korset på den ene og sitt eget bilde 
på den annen side. Symbolikken her er klar: Korset var overor-
dnet; kongen var underordnet. Korset var det blivende seier-
stegn; kongens makt var begrenset av tid. Dette stred nok imot 
vikingenes instinkter, for det var bare deres styrke eller svakhet 
som begrenset deres makt. De romerkse keisere så seg selv i 
guddoms glans, og alle undersåtter var forpliktet til å ofre på 
monarkens alter. Kong Olav adlød altså en høyere lov. Når han 
utsyrte mynten med Kristi kors, så han seg selvsom undersått, 
han stilte seg under korset. Kristus er den mektigste Herre; også 
kongen skulle avlegge regnskap for ham, i skriftemålet såvel 
som ved det jordiske livs slutt.

Olav visste godt hva keiserens er. Uten lov og en rettferdig stat 
– for Norges del betydde det kongemakt den gang – er landet 
nettopp lovløst og makt utøves vilkårlig. Her har ingenting 
forandret seg. Millioner av mennesker i vår egen tid regjeres av 
selvforherligende herskere som ikke holder seg selv ansvarlige 
for menneskerettigheter og lov, enn si for Gud.

Når vi norske pilegrimer gjester Rouen, vender vi tilbake til 
vår kirkes begynnelse. Den betydde omvendelse fra synd og 
ondskap for kong Olav. Vi minnes idag vår egen dåpspakt og 
vårt kall til omvendelse, og vi forplikter oss på ny til å gi Gud 
hva Guds er.

Hellige Olav, be for oss.
 
Alle Frankrike og Norges hellige, be for oss.

Biskop Eidsvigs preken ved høymessen i Rouen 
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Pave Frans: 
Benedikt XVI var "en stor pave" 

Pave Benedikt XVI var «en stor pave», sa pave Frans da han 
mandag 27. oktober avduket en byste av sin forgjenger under et 
besøk til Det pavelige vitenskapsakademi.

Benedikt var «stor grunnet kraften og skarpsinnet i sitt intellekt, 
sitt betydningsfulle bidrag til teologien, for sin kjærlighet til 
Kirken og mennesker, for sine dyder og fromhet», sa pave 
Frans.

Vitenskapsakademiet var samlet til sitt årlige plenarmøte i Ca-
sina Pio IV i Vatikanstaten. Temaet for møtet var evolusjon, et 
komplekst emne som paven ikke direkte berørte i sin tale, men 
allikevel påpekte at det ikke finnes noen motsetning mellom tro 
og fornuft.

– Big Bang-teorien, som i dag hevdes å være verdens opprin-
nelse, motsier ikke den guddommelige skaperkraft, den er 
snarere en forutsetning. Naturens evolusjon er ikke en kontrast 
til skapelsesberetningen, da evolusjon forutsetter skapelsen av 
liv som utvikler seg.

Forskere må undersøke og finne bevis for hvordan menneske-
heten best kan samarbeide med skaperens plan, påpekte Frans. 
– Håpet og tilliten til Gud, naturens skaper, og til den men-
neskelige ånds evner kan gi forskeren ny energi og dyp ro. Men 
det er også sant at menneskehetens gjerninger, når frihet blir til 
autonomi – hvilket ikke er frihet, men autonomi – tar mennes-
ket skaperens plass og ødelegger skapelsen. Dette er den store 
synden mot Gud, skaperen, sa pave Frans.

Rundt 30 nobelprisvinnere sitter i Det pavelige vitenskapsaka-
demi, som i alt teller 80 medlemmer fra hele verden. Gruppen 
har sitt utspring i Lincei-akademiet - grunnlagt av Federico 
Cesi i 1603.

Rouen: 

– Vi har opplevd 
en enestående nåde
 Av Anne-Britt Høibye

Pilegrimer fra hele Norge var samlet i Rouen den 
15.-19. oktober for feiringen av 1000-årsjubileet 
for Olav den Helliges omvendelse og dåp. Mange 
norske byer var representert: Trondheim, Ber-
gen, Oslo, Stavanger, Porsgrunn og Fredrikstad.

En av deltagerne var Anne-Britt Høibye fra St. 
Paul menighet i Bergen, som sammen med rundt 
40 andre pilegrimer hadde tatt turen fra vest-
landet til Nord-Frankrike.

Vi har opplevd en enestående nåde, for vi har sett Olavsrelikviet 
bli båret inn i katedralen i Rouen. Til trompeters fanfare kom 
de gående, mens en bortimot fullsatt katedral bøyde hodet i 
respekt mot den ørlille biten av den norske helgenkongen.

Det ble et tilnærmet Simeonsk øyeblikk, en sterk opplevelse 
av å være med på noe helt spesielt. Det var tre Olavsfeiringer 
i katedralen i Rouen; dåpsmessen den 16. Den økumeniske gud-
stjenesten den 18. Og så tilslutt den store pontifikale festmessen 
søndag 19.oktober, med overrekkelsen av Olavsrelikviet.

Det var spesielt å oppleve oppmerksomheten Olav fikk i Rouen, 
at de gjorde en så stor begivenhet ut av det, med TV og radio-
opptak med simultanoversettelse av biskop Eidsvigs preken, 
avisjournalister og store Olavsplakater i selve katedralen, og 
dessuten i de omkringliggende kirkene. Det var merkelig å 
komme fra det tildels Olavsfattige norske miljøet, hvor endatil 
katolikker kan ha problemer med å ta inn over seg Olavs storhet 
som apostel, konge og martyr, til denne storslåtte og selvsagte 
omfavnelsen av oss som pilegrimer og av vikingkongen som ble 
martyr og helgen. Aldri før har noen opplevd at kirkevakten, og 
det var faktisk bare èn der i den enorme katedralen, har spurt 
oss om nasjonalitet da vi kom inn i kirken, for så å henvise 
oss fremover og oppover mot høyalteret, hvor alle de fremste 
radene var reservert for nordmenn! Ikke bare for de innbudte 
representanter for politikk og samfunn, men for oss generelt, 
norske pilegrimer.

På den måten ble Olav løftet frem, som en begivenhet i byen 
og for landet Frankrike, med kirkeklokkene rungende utover 
som konsentriske sirkler av tung vellyd, om at noe spesielt var 
på gang. Det var Olav Haraldsons relikvie som ble gitt til byen 
Rouen. Det betyr at det med tid og stunder vil bli et Olavsalter i 
Rouenkatedralen.

Olavsrelikvien på alteret i katedralen i Rouen 
Foto: Sr. Dana Benedicta Pawlowicz
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Domkirken i Milano
Av Vidar Olaussen

"Il Duomo di Milano" kalles den ganske enkelt, den 
overdådige, gotiske katedralen i hjertet av Milano. Sist 
sommer hadde jeg gleden av å besøke katedralen sam-
men med min kone, og jeg har lyst til å formidle noen av 
inntrykkene derfra til menighetsbladets lesere.

Milano er en moderne storby nordvest i Italia. Den har 1,3 
mill. innbyggere og er sentrum for mote, handel og økonomi i 
det meste av Nord-Italia. Katedralen har imidlertid ligget der i 
nesten 600 år. Den er kjent for sine karakteristiske, gotiske spir 
som stikker til værs og forsvinner inn i himmelen. Aller høyest 
over kirketaket rager Jomfru Maria i gull, 108 meter over bak-

ken.

Domkirken har en av de høyeste kuplene blant verdens kat-
edraler. 45 meter er det under taket inne i kirken. Da vi var der, 
foregikk vedlikeholdsarbeid på en av søylene som omkranser 
kuppelen. En særdeles høy lift måtte til for å heve arbeiderne 
opp til arbeidsstedet.

Lengden på katedralen er heller ikke blant de beskjedne. Hele 
148 meter måler midtgangen fra inngangsdøren og opp til 
altertavlen. Med de gotiske søylene og den kolossale takhøyden 
virker katedralen svimlende fra første øyeblikk. Det er i slike 
kirkerom enkeltmennesket får en ny opplevelse av sin egen 
litenhet.

Milano domkirke er bygd i korsform. Hovedinngangen er i ves-
tenden med den berømte fasaden. Hovedalteret vender mot øst 
som i de aller fleste andre kirker i verden. Korformen oppnås 
innvendig med ett sideskip mot nord og ett mot sør. Kuppelen, 
der takhøyden er aller størst, befinner seg rett over krysset mel-

lom hovedskip og sideskip. I enden av det nordlige sideskipet er 
det et alter viet til Jomfru Maria.

Den kjente Carolus Borromeus, eller Carlo Borromeo, var 
erkebiskop i Milanos domkirke i 20 år fra 1564 til 1584. Her 

virket han til sin død, og han 
utrettet betydelige ting for Kirken. 
Borromeus var en profilert teolog 
og administrator, og han spilte en 
viktig rolle da det hellige likkle-
det i 1578 ble ført til Torino, hvor 
det har vært oppbevart uavbrutt 
siden den gang. Han ble hellig-
kåret i 1610, og få år senere ble 4. 
november satt som minnedag for 
Den hellige Carlo Borromeo. Hans 
grav kan besøkes i krypten under 
Milano domkirke.

Å komme til Milano er i seg selv en blandet fornøyelse. Byen er 
overtrafikkert og kaotisk, og varene i butikkene er alt annet enn 
billige. Som kontrast til alt dette står den ruvende katedralen 
midt i byen, omgitt av tusenvis av turister og duer, og er selve 
billedgjøringen av tidløshet, skjønnhet og ærbødighet.
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JAKOBS PROTOEVANGELIUM
Av Vidar Olaussen 

At Bibelen er den viktigste skriftlige kilden for alt 
som Den katolske kirke bygger på, er noe alle vet og 
forstår. I tillegg har Kirken et åpent og fromt forhold 
til historier fra tradisjonen, fra skriftlig materiale 
som ikke står i Bibelen, og som ikke har den samme 
troverdighet og autoritet.

Det finnes en rekke kortere dokumenter som kalles apokryfe 
eller skjulte, og som i noen tilfeller har bidratt til å kaste lys over 
hendelser som skjedde ved siden av eller like etter begivenhet-
ene som vi kan lese om i Det nye testamente. Et slikt dokument 
heter Jakobs Protoevangelium. Hendelsene her kaster lys over 
Jomfru Maria og hennes bakgrunn.

På nettsidene til Den katolske kirke 
i Norge, www.katolsk.no, finner vi 
Jakobs Protoevangelium som kilde 
for i alt seks fest- og minnedager i 
kirkeåret. Flere av disse minneda-
gene er godt kjent og blir markert i 
messen til samme tid hvert år:
23. januar: Marias trolovelse.
19. mars: Den hellige Josef, Jomfru 
Marias brudgom.
26. juli: De hellige Joakim og Anna 
(Jomfru Marias foreldre).
8. september: Jomfru Marias fødsel.
21. november: Jomfru Marias frem-
stilling i tempelet.
Som en sjette festdag har felles-
messer til ære for Jomfru Maria, 

som skal feires i alle katolske kirker minst én gang i året, sitt 
grunnlag i Jakobs Protoevangelium.

Begrepet protoevangelium betyr at fortellingene i dette evange-
liet kommer før eller forut for andre evangelier. Dette stemmer 
bra ettersom Jakobs Protoevangelium jo forteller om Marias 
foreldre, hennes fødsel og barndom og hennes trolovelse med 
Josef. 

Også Jesu fødsel blir skildret i Jakobs Protoevangelium. Her 
blir hendelsene skildret i jeg-form der Josef er fortelleren. Josef 
forteller gjennom Jakob at etter fødselen gikk han ut for å finne 
en jordmor. Han støtte på en kvinne som sa at hun var jord-

mor, og hun fulgte med ham sammen med en annen kvinne, 
som kalles Salome. Disse to kvinnene undersøkte Maria og ble 
dermed vitner om at Maria fremdeles var jomfru etter å ha født 
sin sønn Jesus.

Ingen vet nøyaktig når Jakobs Protoevangelium ble skrevet, 
men det må ha vært et sted mellom år 100 og 200. Noen kilder 
legger seg midt i mellom og tidfester skriftet til ca år 150.
Vi vet heller ikke nøyaktig hvem denne Jakob er som har 
forfattet skriftet. Det er flere muligheter, men mangel på presis 
tidsangivelse for protoevangeliet gjør alle gjetninger usikre.
Jakobs Protoevangelium er lett å lese og inneholder enkle beret-
ninger som ligner legender. Her leser vi at Marias far, Joakim, 
var en velstående mann. Lik Abraham og Sara trodde Joakim og 
Anna at de skulle forbli barnløse, men deres bønner ble hørt, og 
en engel kom til dem begge med bud om at Anna var svanger. 

Maria ble brakt til tempelet da hun var tre år gammel og fikk 
vokse opp der. Tolv år gammel ble hun trolovet med Josef, som 
var enkemann og hadde barn fra ekteskapet han hadde levd i. 
Disse barna kan være en forklaring på at Det nye testamente 
omtaler Jesu brødre, for eksempel i Matteus 13: "Er ikke dette 
tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria og hans 
brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?" Skal vi tro Jakobs 
Protoevangelium, kan alle disse ha vært sønner av Josef og hans 
avdøde kone.

Det kan være vanskelig å finne Jakobs Protoevangelium på 
norsk, men det kan leses i sin helhet på engelsk på Internett-
sidene www.newadvent.org og på www.ccel.org (Christian 
Classics Ethereal Library). Språket er lett og greit, og teksten er 
inndelt i 24 overkommelige avsnitt. 
Her er et lite utdrag fra avsnitt 6 der 
vi leser om Marias tidligste barndom 
(min oversettelse):
Og barnet vokste seg sterkere fra dag 
til dag; og da hun var seks måneder 
gammel, satte hennes mor henne på 
marken for å se om hun kunne stå, 
og hun gikk sju skritt og kom opp i 
fanget hennes. Hun tok henne opp 
og sa: "Så sant Herren min Gud lever, 
skal du ikke trå på denne jorden før 
jeg har brakt deg til Herrens tem-
pel." Og hun laget et alter i hennes 
sengekammer og lot ikke noe verdslig 
eller urent komme nær henne.
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The Logo for the Year of Consecrated Life expresses through 
symbols the fundamental values of consecrated life. In it we 
recognize the “unceasing work of the Holy Spirit, who in every 
age shows forth the richness of the practice of the evangelical 
counsels through a multiplicity of charisms. In this way too he 
makes ever present in the Church and in the world, in time and 
space, the mystery of Christ” (VC 5).

In the lines that outline the form of the dove one can intuit the 
word ‘Peace’ in Arabic: this is a reminder that consecrated life is 
called to be the model for universal reconciliation in Christ.

The symbols of the Logo

The dove on the water
The dove is the classical symbol of the action of the Holy Spirit, 
who is the source of life and the inspirer of creativity. This is a 
flash-back to the origin of history: in the beginning the Spirit of 
God moved on the waters (cf Gen 1,2). The dove, gliding above 
a sea swollen with yet unexpressed life, symbolizes a patient and 
hope-filled fecundity, while the symbols around it reveal the 
creative and renewing action of the Spirit. The dove also evokes 
the consecration of the humanity of Christ through baptism.
The waters are made of mosaic fragments; they indicate the 
complexity and the harmony of the human and cosmic ele-
ments that are made to “groan” by the Spirit according to 
God’s mysterious plans (cf Rom 8, 26-27) so that they may 
converge into the hospitable and fruitful encounter that leads 
to a new creation. The dove flies among the waves of history, 
above the waters of the deluge (cf Gen 8, 8-14). The men and 
women, whose consecration was marked by the Gospel, have 
always been pilgrims among the nations; they live their various 
charismatic and diaconal presence like “good administrators of 
the multiform grace of God” (1Pt 4,10); they are marked by the 
Cross of Christ, even unto martyrdom; they journey through 
history equipped with the wisdom of the Gospel; indeed, a 
Church that embraces and heals all that is human in Christ.

The three stars
These stand for the identity of consecrated life as confes-
sio Trinitatis, signum fraternitatis e servitium caritatis. They 
express the circular relationships found in the Trinitarian love, 
which consecrated life is called to live daily in the world. The 
stars also hint to the triple halo used in the Byzantine iconog-
raphy to honor Mary, the Mother of God, the first Disciple of 
Christ and model and patron of every consecrated life.

The polyhedral globe
The small polyhedral globe symbolizes the planet with its 
myriad variety of nations and cultures, as explained by Pope 
Francis (cf EG 236). It is the breath of the Spirit that sustains it 
and leads it towards the future: an invitation to all consecrated 
persons “to become bearers of the Spirit (pneumatophoroi), 
authentically spiritual men and women, capable of endowing 

history with hidden fruitfulness” (VC 6).

The Headword
Vita consecrata in Ecclesia hodie 
Evangelium, Prophetia, Spes
(Consecrated life in today’s Church 
Gospel, Prophecy, Hope.)

The headword provides a further highlighting of the identity 
and prospective, experience and ideals, grace and journey that 
consecrated life has lived through and is still living within the 
Church as people of God, as it journeys together with the differ-
ent nations and cultures toward the future.

Evangelium: this indicates the fundamental rule of con-
secrated life, which is the “sequela Christi as taught by the 
Gospel” (PC 2a). First of all as “a living memorial of Jesus’ way 
of living and acting” (VC 22), and then as vital wisdom in the 
light of the multiple counsels that the Lord gave to his disciples 
(cf LG 42). The Gospel shows the way ahead and is a source of 
joy (EG 1).
Prophetia: reminds us of the prophetic character of conse-
crated life, which “takes the shape of a special form of sharing 
in Christ’s prophetic office, which the Holy Spirit communi-
cates to the whole People of God” (VC 84). This is an authentic 
prophetic ministry that is born from the Word and is nourished 
by the Word of God when this is welcomed and lived out in the 
various circumstances of life. 

This function is carried out through courageous denuncia-
tion and in announcing new ‘visits’ by God; also, “through 
the exploration of new ways to apply the Gospel in history, in 
expectation of the coming of God’s Kingdom” (ibid.).

Spes: reminds us of the ultimate fulfillment of the Christian 
mystery. We are living through an era that is characterized by 
widespread uncertainties and a lack of projects with a long-
term vision: hope is needed in a context of cultural and social 
fragility, at a time when the horizon is dark because “it often 
seems that the signs of God’s presence have been lost from 
sight” (VC 85). Consecrated life is permanently projected to-
ward the eschatology: it witnesses that every hope will eventu-
ally have its definite fulfillment, and transforms the waiting “in 
work and mission, that the Kingdom may become present here 
and now” (VC 27). As a sign of hope consecrated life needs to 
be close to people and to show mercy; to be a paradigm of a 
future free from all kinds of idolatry.

“Encouraged by the charity that the Holy Spirit pours in our 
hearts” (Rm 5,5) the consecrated persons are therefore called to 
embrace the universe and to become a memorial of the Trini-
tarian love, catalysts of communion and unity, praying sentries 
on the peak of history, and to become one with humanity in its 
anxieties and in its silent search for the Spirit.

The Logo

Consecrated life in today’s Church 
Gospel, Prophecy, Hope.

A dove supports on one wing a polyhedral 
globe, and while resting on the water, it 

safeguards with the other wing three stars 
that arise from the water.
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Rok Zycia Konsekrowanego

Kard. Joao Braz de Aviz zainauguruje 30 listopada br. Rok Życia 
Konsekrowanego. Z tej okazji prefekt Kongregacji Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
w imieniu papieża odprawi Mszę św. w watykańskiej Bazylice 
św. Piotra. W tym czasie Franciszek będzie przebywał z wizytą 
apostolską w Turcji. W Stambule z okazji prawosławnych 
uroczystości św. Andrzeja będzie gościem patriarchy ekumenic-
znego Konstantynopola Bartłomieja I.

Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowane-
go w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu Soboru 
Watykańskiego II „Perfecta caritatis” o przystosowanej do 
współczesności odnowie życia zakonnego (28 października 
1965 r.). W przeddzień rozpoczęcia Roku, który potrwa do 2 lu-
tego 2016 przewidziane są modlitwy w rzymskiej bazylice Santa 
Maria Maggiore. W trakcie jego trwania przewidziano liczne 
inicjatywy i imprezy w Rzymie i na różnych szczeblach Kościoła 
powszechnego. Planowane są spotkania międzynarodowe, w 
tym: spotkanie dla młodych zakonników i zakonnic: nowicjuszy 

i nowicjuszek, profesów czasowych oraz wieczystych, którzy 
złożyli swe śluby nie więcej niż przed dziesięciu laty; spotkanie 
osób odpowiedzialnych za formację; międzynarodowy kon-
gres teologii życia konsekrowanego; międzynarodowa wys-
tawa "Życie konsekrowane - Ewangelia w ludzkich dziejach". 
Przewiduje się, że spotkania te trwać będą około tygodnia, a ich 
uczestnicy spotkają się na audiencjach z Ojcem Świętym.

W najbliższym czasie 8 grudnia br. będzie miał miejsce 
łańcuch modlitwy, który połączy klasztory na całym świecie 
a 26 września 2015 r. zostanie odprawiona Msza św. za 
męczenników i świętych zakonnych.

Rok Życia Konsekrowanego ma też swoje logo. Przedstawia ono 
gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa 
„pokój”. Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowane-
go jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. 
Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów 
ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok 
umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitar-
nej. Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny sym-
bol globu oddający często podkreślaną przez Papieża Francisz-
ka mnogość kultur współczesnego świata. W logo umieszczono 
także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w Kościele 
dzisiaj” (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, 
Proroctwo, Nadzieja” (Evangelium, Prophetia, Spes)

1. Søndag i advent, 30. november åpnes offisielt det hellige året 
for Det Guds viede liv. På åpningsseremonien 30. november 
kl. 10.00 feires messe i Peterskirken av kard. Joao Braz de Aviz. 
Kvelden før, vigilien holdes det en bønnevaka i Romas største 
Mariakirken, S. Maria Maggiore. Året for Det Guds viede liv vil 
konsentrere seg om tre ord: evangeliet, profeti og håp. 

Msgr. José Rodríguez Carballo, sekretær for Kongregasjonen for 
ordens religiøse liv og apostoliske samfunn, mener at de som 
avla løfter i sine ordenssamfunner, nå femti år etter Det annet 
Vatikankonsil at de er kalt til å huske deres dypeste identitet; å 
reflektere over verden og menneskelivet basert på Guds Ord. 
De Guds viede må være i en kirke som ønsker å åpne portene, 
ifølge pave Franz oppmuntring, modig gå ut og møte verden på 

nye måter for å møte alle og intensivt be forbønner.

Oblatfedrene med sin Patronatsfest i Fredrikstad for
IMMACULATA, den 8. desember med høymesse kl. 11.00 skal 
markeres åpning av det hellige År for Guds Viede liv. Velkom-
men.

Vita consecrata in Ecclesia hodie – Det gudviede liv i Kirken i 
dag. Dette er fokus for kirkeåret 2015, som innledes 1. søndag 
i advent. Det gud viede liv – livet som er viet til Gud – omhan-
dler livet for alle ordensmedlemmer innen Den katolske kirke. 
Året for Det gud viede liv har som hovedmotto Evangelium, 
Prophetia, Spes – Evangelium, Profeti, Håp.

Året for Det Guds viede liv:
Vita Consecrata

CENTRUMGRILLEN
Senter Kjøkkenet Le Thi Hoa Hong
Torget 3, 1860 Trøgstad 
tlf 69826700
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Trender på nettet
Av Vidar Olaussen

I begynnelsen av november 2014 var det fire år siden St. Maria 
menighets hjemmesider på Internett ble opprettet. Hjemmes-
idenes adresse er: http://askim.katolsk.no, en nettadresse som 
nok har vært besøkt tallrike ganger av menighetens medlem-
mer. 

Besøket på sidene øker og øker, og det begynner å bli mulig 
å lese en del om trender og interesser ut fra besøkstallene. 
Det første året fikk hjemmesidene 3673 besøk, mens det siste 
året har gitt nesten 9800 besøk. Her er et diagram som viser 
utviklingen:

Det skal utvises forsiktighet med å publisere for mange detaljer 
ved slike besøkstall. Statistikken er mest for intern bruk, altså 
for planlegging av hva slags informasjon som vekker interesse, 
hva slags oppslag som blir godt besøkt og hva man må være 
spesielt oppmerksom på.

La oss derfor ta med bare tre ulike tall fra besøksstatistikken:
Fra oppstarten 8. november 2010 og ut oktober 2014, en peri-
ode på fire hele år, har hjemmesidene hatt totalt 26.246 besøk.
De fleste besøkene på hjemmesidene har kommet fra nettbruke-
re i Norge, men nesten 1100 besøk, eller litt over 4 %, har vært 
fra datamaskiner i polsk nett. Polen er dermed det landet som 
nest flest av nettstedets besøkere har befunnet seg i.

I menyraden på hjemmesidene kan besøkere velge mellom 
mange ulike typer informasjon, blant annet Om Den katolske 
kirke. Denne siden har fått flest besøk nest etter hovedsiden, 
nemlig 9 % av besøkene.

Vi kan trekke en del slutninger av disse tallene: Den katolske 
kirke vekker stadig interesse, og det er svært mange som ønsker 
å lese om Kirken på norsk. Oppslagssiden Om Den katolske 
kirke er egentlig ikke annet enn en portal til mer informasjon 
på andre, større nettsteder. Linkene sjekkes jevnlig i tilfelle net-
tsidene som de peker til, blir flyttet. 

Det er et lite sekretariat i menigheten som drifter hjemmes-
idene, og her tas gjerne imot forslag til forbedringer. Framfor alt 
er hjemmesidene opprettet for å levere dagsaktuell informasjon 
til menighetens egne medlemmer. Når mange av besøkene 
stammer fra andre land og retter seg mot annen informasjon 
enn de faste kunngjøringene, skjønner vi at nettstedet får treff  
av mange andre personer som søker etter informasjon om ka-
tolske temaer. Det er gledelig å kunne levere slik informasjon til 
så mange utenforstående!

Tlf: 69 51 10 66
Jernbanegata 4, 1850 Mysen

Skolegata 10
1830 Askim 
tlf 69 88 49 70
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Askim St. Maria kirke
Opprettet 15.08.1992. Sognet omfatter kommunene Marker, Rømskog, 
Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad samt postst-
edene Knapstad og Tomter i Hobøl kommune. 1.854 km². 
Menigheten har et eget nettsted, se http://askim.katolsk.no/
Askim@katolsk.no

Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra kirkeinnvielsen, fra in-
nvielsen av presteboligen 17. oktober 2004 og fra innvielsen av glassmal-
eriene 5. desember 2004.
Furusethveien 2, 1811 Askim 69 88 96 71/ 69 88 96 71 0530.09.75706 
1100.30.09078; organisasjonsnummer 984 655 975 

Sogneprest: 
p. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 8. september 1999 )

Menighetsråd (fra 4. juni 2014):
Sognepresten (formann)
Laila Frøyset (leder) David Blidsgt. 26, 1850 Mysen 900 76 142
Roy Hagen (nestleder)
Vidar Olaussen (sekretær)
Małgorzata Jożwicka, Michał Babinski, Rafał Laczek, Anna Eidsaa, Jose 
Richard II Reyes, Jolanta Navdahl, Ivanka Vučić (medlemmer)

Pastoralrådsrepresentant (fra 4. juni 2014):
Laila Frøyset David Blidsgt. 26, 1850 Mysen 900 76 142 

Finansråd: 
Sognepresten, Adam Babinski, Samuel Pa Harding, Vidar Olaussen

Barnegruppe: 
1100.10.16654 
Anna Harding (leder) Kykkelsrudveien 31, 1815 Askim 958 37 660 

LUKAS (Lokallag for Unge Katolikker i Askim): 
1100.11.07323; organisasjonsnummer 985 143 110 
Trieu Vy Nguyen (leder) Drammensveien 31, 1808 Askim 468 48 899

Katekeselag:
0530.09.75706
Sognepresten

Mariaholm (kapell)
Stegenveien 1143, 1820 Spydeberg 69 83 97 50

(O.M.I. = Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virgi-
nis Immaculatae) 
Kommunitet
Fredrikstad, St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  69 30 15 20
p. Roman Kunkel O.M.I. (superior), mobil 41 46 27 22 
p. Jagath Premanath Gunapala O.M.I., mobil 41 46 87 40 
p. Piotr Pisarek O.M.I., mobil 90 12 96 21
Andre oblatfedre i Norge
p. Jeyanthan Pachcheck O.M.I. (bor i Oslo), mobil 907 60 156 
p. Edmund Reginald Saveripillai O.M.I. (bor i Bergen), mobil 
46 47 53 40
p.  Jeevendra Paul O.M.I. (på sabbatsår 2014–2015 fra sin ordensprovins i 
Sri Lanka; bor i Oslo), mobil 459 15 741

Nihil obstat til fornyet periode for me-
nighetsrådet Menighetsrådet hadde sitt kon-
stituerende møte onsdag 4. juni.

Installering (innsettelse): To av menighetsrådsmedlemmene 
som ble valgt høsten 2012, har takket nei til å fortsette; de 
øvrige tar en ny toårsperiode. Valgt til ny nestleder ble: 
Roy Hagen. Laila Frøyset fortsetter som leder, og Vidar 
Olaussen som sekretær. 
Finansrådet har fortsatt samme sammensetning. 
Leder for LUKAS: Trieu Vy Nguyen. 

Statutter for menighetsråd i OKB ligger på katolsk.no. 

Sognepresten takker det avtroppende menighetsrådet for 
innsatsen og det gode samarbeidet i forrige periode. Videre 
ønsket han det nye menighetsrådets medlemmer velkom-
men i tjenesten og lykke til i arbeidet for menigheten. 
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ŻYCIE W NORWEGII JEST 
SPRAWDZIANEM NASZEJ WIARY. 

Od dawien dawna ludzie opuszczają swój kraj , swoje 
środowisko rodzinne , zwłaszcza z powodów ekonomicznych, 
„za chlebem” lub też z powodów politycznych. 
Wyjeżdżając, opuszczają miejsca pracy i nauki, miejsce swojego 
urodzenia i zamieszkania , w którym byli związani ze swoją 
rodziną, przyjaciółmi ale i ze swoją wspólnotą religijną. 

Wszyscy szukają lepszych warunków życia ale i spokoju. Czy 
jednak znajdujemy to, czego szukamy? … 
Próbujemy integrować się z miejscową ludnością, wnosząc do 
niej świat naszych wartości i jednocześnie próbujemy wzbogacić 
się wartościami tych, pośród których przyszło nam żyć. 
Niestety nie zawsze ta wymiana wychodzi nam na dobre i jest 
pozytywna. Czasem jest to wzajemna demoralizacja, która 
przynosi szkody obu stronom. 

Takze w wymiarze religijnym emigracja może wnieść w nasze 
życie bogate wartości – możemy nadal poznawać prawdziwego 
Boga . Emigracja może również osłabiać naszą wiarę w kon-
frontacji z innymi wyznaniami, modami czy prądami filozofic-
znymi. 

Warto postawić sobie pytanie – czy nasz przyjazd do Norwegii 
przyczynia się do wzbogacania wiary w Boga i do pogłębiania 
praktyk religijnych? 
Dzisiaj, szczególnie młodzi ludzie przyjeżdżają do Norwegii 
tylko na pewien czas, aby zarobić 
i wrócić. Przywożą ze sobą laptopa i telefon komórkowy. Niew-
ielu chce przywieźć ze sobą wartości, które przejęli w rodzin-
nym domu, środowisku, czy parafii. Często w tym norweskim 
domu brakuje nawet krzyża na ścianie. 

Jedni pozostają sobą, a inni gubią się w nowej rzeczywistości. 
Niektórzy z nas po przyjeździe do Norwegii szybko znajdują 
katolicki kościół, gdzie odprawiane są Msze Św. w języku ojc-
zystym, angażując się chociaż troszkę w życie parafialne. Jeśli 
mają już rodziny, to przywożą swoje dzieci / pokonując czasem 
po kilkadziesiąt kilometrów / nie tylko na Eucharystię, ale 
również na polską katechezę i troszczą się o ich polską edukację. 
Bądźmy wiernymi Polakami i patriotami. 

Sama pracując tu w Norwegii obserwuję tutejszą Polonię. Od 3 
lat w Askim prowadzę polską katechezę i cieszę się tymi rodaka-
mi, którzy próbują włączyć się w nasze wspólne dzieło edukacji 
dzieci. Przejmuje mnie jednak los pozostałych rodaków, którzy 
mieszkając w okolicy Askim, nie znajdują drogi do kościoła, a 
przecież jest on także naszym domem i miejscem wspólnych 
spotkań. 

O ile ci dawni emigranci są wierni Bogu i Kościołowi katolick-
iemu, to najnowższa emigracja bardzo często jest zagubiona, 
skoncentrowana na sobie i pracy i zaniedbuje praktyki religijne 
oraz ulega wpływom ludzi wyznania protestanckiego.  
A co z miłością do ojczyzny? 
Zdarza się, że nasi rodacy żyją tutaj wręcz w nienawiści do 
wszystkiego co polskie … nie chcą niczego, co mogłoby im 
przypominać ojczyznę, zaczynając od polskiej mowy a kończąc 
na związkach / przyjaźniach / z rodakami na obczyźnie. Boją się 
pomagać innym. 

Na pewno pobyt tutaj w Norwegii nie niesie ze sobą tylko 
zła. Bo wiara i polskie tradycje chrześcijańskie, wyniesione z 
ojczyzny, oraz wspólnota rodaków na emigracji były i są zawsze 
niezawodnym wsparciem i pomocą w zachowaniu godnej post-
awy w tym kraju. 

Nie bądźmy jednak tymi, którzy zubożają swoje środowisko. 
Możemy zastanowić się, czy w tym poszukiwaniu lepszego życia 
bierzemy pod uwagę naszą wyznawaną wiarę?...
Chciejmy, aby nasze dzieci mogły czynnie włączyć się we 
wspólnotę ludzi wierzących, w uczestnictwo we Mszy Św. 
niedzielnej, czy polskiej katechezie i nauce języka ojczystego. 
Niech nasi mężowie i ojcowie stoją na straży naszych rodzin 
i naprawdę niech podejmą wyzwanie bycia prawdziwymi 
wojownikami w walce o wiarę, dobro, honor, jedność naszych 
małżeństw, rodzin i polskość. 

Wiara w Boga, dla nas Polaków jest czymś zasadniczym. Nie 
zatracajmy własnej tożsamości, świadomości, kim się jest i skąd 
się pochodzi. Bo wśród wszelkich trudności można jednak 
znaleźć spokój i bezpieczeństwo. Dla wierzącego ten spokój i 
bezpieczeństwo pochodzi od Boga, a można go znaleźć właśnie 
w kościele. 

My Polacy – bądźmy wierni Bogu i Ojczyźnie. Bądźmy wierni 
naszym małżeństwom i rodzinom.
Często zdarza się, że emigracja jest przyczyną wielu tragedii 
rodzinnych. Wprawdzie rodzina bogaci się, ale rozłąka osłabia 
więzy małżeńskie, rodzinne, społeczne i wyznaniowe. Dzisiaj 
już głośno mówi się o eurosierotach. Również bardzo dużo 
małżeństw rozpada się ...

Pamiętajmy, że to od każdego z nas zależy przyszłość Polski. Nie 
zapominajmy kim jesteśmy, czego nauczyli nas rodzice w domu 
rodzinnym: uczciwości, wiary w Boga i miłości do ojczyzny. 
Obyśmy umieli pokonywać trudności obecnych czasów i zdali 
pozytywnie egzamin z naszej wiary w Boga, pobożności i pa-
triotyzmu. 

                                                                  Anita Ciupka

OGŁOSZENIE. 

NAUKA J.POLSKIEGO, HISTORII, GEOGRAFII I RELIGII. 

POWSTAŁ PROJEKT BEZPŁATNEJ POLSKIEJ „SOBOTNIEJ 
SZKOŁY” 
 - W ASKIM. 

OBECNIE POWSTAJE LISTA 
CHĘTNYCH DZIECI
 I ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW. 

Informacje z danymi dziecka 
/ imię i nazwisko, data urodzenia i klasa / 
proszę przesyłać na adres:
 anitaciupka@poczta.fm 
lub na nr telefonu 94 155 703. 
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Min konfirmasjon
av Julia Navdahl

Allerede i 1. Klasse begynte jeg å forberede meg til konfirmas-
jonen min. Vi har lært om alt fra de forskjellige helgene i den 
katolske kirken til de forskjellige sakramentene. Alt jeg har lært 
oppgjennom min tid på skolekirken, har hjulpet til det faktisk 
er min tur til å være konfirmant. 
Annenhver onsdag møtte konfirmantene opp i kirken for å bli 
undervist av Pader. På konfirmasjonsforberedelses møtene lærte 
vi ekstra mye om sakramentet ”Konfirmasjon”.  I og med at vi 
skulle bli konfirmert var det ekstra viktig for oss å få mest mulig 
informasjon om hvordan denne konfirmasjonen pågår, og hva 
vi skal gjøre i konfirmasjonen, fordi alle konfirmantene var 
nemlig like redde for å dumme seg ut foran alle som kom til å 
være i kirken på dagen vår.  
Det var ofte vanskelig å være oppmerksom på det som ble sagt 
i de timene vi hadde undervisning, fordi man er omringet av 
gode venner og  det Pader snakket om virket kanskje ikke så 
viktig akkurat da. Men når vi skulle øve til konfirmasjonen og 
gå igjennom var det alltid en eller annen som spurte om hva 
man skulle si og hvor man skulle gå.  Så jeg tror de fleste konfir-
mantene har lært at det å være oppmerksom er en veldig viktig 
ting når du skal  være med på noe såpass viktig. 
For hver dag som gikk kjente jeg presset på meg, et brev hadde 
blitt levert til biskopen fra alle konfirmantene. Vi skulle fortelle 
om oss selv og begrunne hvorfor vi skulle få bli konfirmert. 
Jeg var egentlig ikke noe redd for at jeg ikke skulle få lov av 
biskopen, fordi jeg føler at jeg alltid har vært flink til å delta 
og bidra i kirken og undervisningen. Dette var jo en fordel for 

meg, fordi da hadde jeg noe å skryte over i dette brevet.
Jeg hadde sett veldig fram til konfirmasjonen, og jeg var ikke 
nervøs. Jeg var veldig glad for å snart få bekreftet dåpspakten 
og tre inn i voksenverden og senere feire dette med familie og 
venner. Når dagen endelig kom fikk vi på oss de hvite kappene 
og alle var pyntet og fine. Vi gikk inn i kirken og smilte pent, 
som sikkert foreldrene hadde gitt oss beskjed om. Og jeg kjente 
på presset som dukket opp da jeg nærmet meg alteret. Starten 
pågikk som en vanlig messe, og alt gikk som det skulle gå.  
Vi ble konfirmert av biskopen slik at vi knelte foran han og 
fadderen vi hadde valgt holdt oss på skulderen, vi sa ”Amen” og 
”Og med din ånd” til det biskopen sa til oss, så vi gikk ned igjen. 
Så var det nestemann, helt til alle var konfirmert. Senere ble det 
litt ”underholdning” med sang og fiolin, slik at det skulle bli en 
ekstra fin messe. 

Etter messen gikk vi ut og tok noen bilder med biskopen og hele 
konfirmasjonsgruppen samlet.

Deretter gikk vi ned og spiste god mat med biskopen.
Min families tradisjon er å ha en ganske så stor feiring med 
mange gode venner og familie hjemme, så da feiret jeg min 
konfirmasjon hjemme.  
Det er et minne for livet, og det var et viktig vendepunkt i livet 
mitt, for nå skal man klare å stå litt på egne bein. Noe jeg synes 
er veldig viktig er å tenke på hva man prioriterer høyest og 
begynne å fokusere på de tingene man synes er viktig i livet. Slik 
som for eksempel: Å delta mer i kirken, å spille mer fotball eller 
å gjøre det enda bedre på skolen. Det er nå man skal begynne å 
ta egne valg, og når man har bekreftet dåpspakten er man nødt 
til å følge opp det man har bekreftet i konfirmasjonen, og det er 
ens tro. Hva er ellers vitsen med å bli konfirmert?
Gavene? Oppmerksomheten? Festen? Det er viktig å tenke 
seg om to ganger. Hvorfor blir jeg konfirmert? Når du skal 
bli konfirmert trer du mer og mer inn i voksenverden når du 
forbereder deg, og når man blir mer voksen må man ta ansvar. 
Og i konfirmasjonen tar man ansvar til å bekrefte sin tro. Man 
tar et viktig valg i livet sitt, og man skal ha det med seg gjennom 
hele livet sitt.
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Det har i det siste vært rettet offentlig søkelys på rutinene for 
medlemsregistrering i Oslo katolske bispedømme, etter at 
enkeltpersoner har ment seg feilregistrert. I kjølvannet av en 
internjuridisk gjennomgang og dialog med Fylkesmannen har 
biskop Bernt Eidsvig gitt uttrykk for at bispedømmets rutiner 
ikke har vært tilfredsstillende, samt offentliggjort nye overor-
dnede retningslinjer for Oslo katolske bispedømme og Trond-
heim stift.

Vedtak fra Fylkesmannen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå gjennomgått saken og 
pålagt Oslo katolske bispedømme å rette opp sitt medlemsregis-
ter ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i tros-
samfunnet, slettes fra registeret. Vedtaket gjelder nyregistrerte 
i tidsperioden 2010-2014 hvor man ikke kan dokumentere at 
vedkommende ønsker å stå som medlem.

- Jeg ser vedtaket som en naturlig oppfølging av den rede-
gjørelse jeg har gitt Fylkesmannen og den påfølgende dialog. 
Vi vil derfor legge Fylkesmannens vedtak til grunn for det 
videre arbeidet med å kvalitetssikre medlemsregisteret. Vi vil 
også intensivere dette arbeidet gjennom å kontakte alle som er 
registrert i denne perioden, med mindre vi har entydig doku-
mentasjon på at de har meldt seg inn. Slik vil vi avklare med 
den enkelte om han eller hun ønsker å være medlemmer, sier 
biskop Eidsvig.

Oslo katolske bispedømme har drøyt 130.000 registrerte 
katolikker. Det reelle antallet katolikker er en god del høyere, 
først og fremst som følge av stor innvandring fra katolske land i 
Europa.

- Oslo katolske bispedømme har hatt en formidabel vekst de 
seneste år. Vi setter svært stor pris på alle nye katolikker i landet 
som beriker våre menigheter. Samtidig er det liten tvil om at 
den store veksten har overveldet oss og stilt vår kapasitet på stor 
prøve. Dialogen med Fylkesmannen har gitt oss en god anled-
ning til å gjennomgå våre rutiner grundig og kvalitetssikre vårt 
medlemsregister. Dette innebærer på kort sikt betydelig arbeid 
for oss, men vil på lengre sikt gi alle parter en trygghet på og 
tillit til at våre data er korrekte. Ikke minst anser jeg dette som 
pastoralt viktig.

Medlemsblad
Jeg ønsker å gjenta at alle husstander i vårt register blant annet 
mottar vårt medlemsblad St. Olav – katolsk kirkeblad, som 
kommer fem ganger i året. Siste nummer for 2014 ligger i post-
kassene i disse dager.

- Dersom en katolikk ikke mottar medlemsbladet, har vi 
antakelig ikke registrert vedkommende som medlem. Dersom 
ikke-katolikker mottar medlemsbladet uten å ha bedt om det, 
har det skjedd en feil. Slike feil vil bli rettet opp så snart vi får 
beskjed om dem. Alle som måtte ha kjennskap til eventuelle 
slike feil, oppfordres til å ta kontakt med oss. En måte å gjøre 
dette på er via medlemskap@katolsk.no. Katolikker som ikke 
måtte være registrerte medlemmer, kan enkelt registrere seg via 
katolsk.no.

Oslo, 27. november 2014
Bernt Eidsvig
Biskop i Oslo katolske bispedømme

www.katolsk.no

Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme: 
Vedrørende medlemsregister og vedtak fra Fylkesmannen

ADVENTSHELG

Hei alle sammen!
 
Nå går det fort mot advent og ikke minst jul. Det er ikke 
lenge til vi tar fram de gode gamle tradisjonene vi så 
gledelig gjentar år etter år. 
I år som i fjor, og året før, blir det arrangert Adventshelg 
for barn i alderen 6 til 12 år i St. Maria menighet. 
20. - 21. desember vil alle som deltar få en morsom 
helg fyllt med aktiviteter som bl.a. aking, juleverksted og 

ikke minst en flott avslutning på søndag med juletrefest 
og besøk av julenissen! Det vil komme mer informasjon 
om påmelding på religionsundervisningene fremover. 
Prisen for helgen kr. 100 :)
 
Håper så mange som mulig har lyst til å delta og for-
berede seg på feiringen av Jesu Kristi fødsel. 
  
 
Mvh. 
LUKAS 

Immaculata – Jomfru Marias 
uplettede unnfangelse
 
8. desember feirer Den katolske kirke minnedagen for 
Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Helt fra oldkirken 
har det eksistert en forestilling om at Maria selv måtte 
være født fri for arvesynd. Dette ble fastsatt som et 
dogme i 1854.

Høytidsdagen er mandag 8. desember, på selve høytids-
dagen feirer Oblatfedrene (OMI) høytiden med messe 
kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Høytiden er 
Oblatfedrenes patronatsfest.
 
Hjertelig velkommen til messen og lunsj deretter!

Mvh Oblatfedrene
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Dåpsbarna og deres familier:

11.01.2014 – Edvard Solstad Le (Oslo)
01.02.2014 – Samanta Sapela (Askim)
30.03.2014 – Filip Wiktor Kuszczak (Mysen)
12.03.2014 – Hanna Justa (Skiptvet)
12.04.2014 – Mia Grazyna Lisak (Mysen, døpt i Halden)
04.05.2014 – David The Tien Diep (Askim)
          – Theo Alexander Pettersen (Askim)
07.06.2014 – Kamile Bagociute (Hemnes, døpt i St. Olav, Oslo)
15.06.2014 – Hanna Huong Karlsen (Askim)
                     – Amanda Aline Jørgensen 
 (Oslo, døpt på Mariaholm)
21.06.2014 – Justin Gentian Kryeziu (Askim)
05.07.2014 – Michelle Pieczynska (Askim)
         – Maja Pawlak (Mysen)
13.07.2014 – Nghia Trong Nguyen (Askim)
16.08.2014 – Fabian Krzysztof Goluch (Rakkestad, døpt i Polen)
23.08.2014 – Amanda Ieva Jonikaite (Trøgstad)
         – Emma Jonikaite (Trøgstad)
14.09.2014 – Donnie Khang Huynh Nguyen (Askim)
05.10.2014 – Maximilian Leiva (Askim)
12.10.2014 – Julie Larsen (Askim, Mariaholm)
16.11.2014 – John Ikenna Mbah (Mysen)
06.12.2014 – Faustas Norvilas (Mysen) 

1. Hellige Kommunion: 1. juni 2014

Wiktor KOCHMANSKI
Adrian Kristoffer BOBEL
Kimberley Maria KRYEZIU
Johan Aleksander ÅS
Rozalia CIUPKA
Piotr HUSAK
Bartosz FALKOWSKI
Alexander Gia Minh LE
Brajan KOSTKA

BØNN ved den første hellige Kommunion 
(se Bønneboken side 509) 
Himmelske Far, vi takker deg for denne dagen da vårt barn for 
første gang har fått motta din Sønns hellige legeme og blod. Vi 
ber deg: la ham/ henne alltid ha et hjem i din Kirke. Gi ham/ 
henne å bevare troen på ditt hellige nærvær i dette Sakrament. 
Vern ham/ henne mot alle de krefter som vil dra ham/ henne 
bort fra denne tro, og hjelp oss foreldre å lede vårt barn til et 
dypere åndelig liv. Vi ber om det ved Kristus, vår Herre. Amen.
Vi ønsker dem velkommen ved Nattverdbordet og gratulerer.

Konfirmasjon i St. Maria Menighet 
i Askim

Kristi Himmelfart, 29. mai 2014 kl.12.30
Bp. Gerhard Schwenzer meddelte Fermingens Sakrament til 
14 av våre ungdommer:

Malgorzata WESOLOWSKA
Michal SZCZEPANIUK
Tomasz KOCHMANSKI
Lise Nguyen LE
Zuzanna CIUPKA
Martin Mantua ENGELAND
Maciej IWANEK
Adrian NOWICKI
Natalia Nikola LATKA
Helena WACKO
Ewelina Anna LACZEK
Agnieszka CISEK
Tommy Vu TRAN
Julia Helena NAVDAHL

La oss be for våre konfirmanter:
Allmektige, Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, du fridde disse dine 
tjenere fra synden og gjenfødte dem av vann og Ånd. Herre, 
inngi dem Den Hellige Ånd, Trøsteren, gi dem visdoms og 
forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets 
Ånd, fyll dem med gudsfrykts Ånd, ved Kristus, vår Herre. 
Amen.

Nye Sakramentale Ekteskap:

18.02.2012 Vo thi Hue og Tan The Diep (Quy Nhon –   
     Binh Dinh)
12.07.2014 Anh Hong Thy Nguyen og Trung Chanh Ho   
  Tran (St. Olav kirke, Oslo)
19.07.2014 Helena Ferreira Siqueira og Øystein Andre   
  Sørensen (Rio de Janeiro, Brasil)
09.08.2014 Trinh Uyen Thi Hoang og Tommy Kim Holm
2014  Ewelina Beata Buczek og Waldemar Wiecek   
  (Polen)
23.08.2014 Zivile Liubinaite og Almantas Bartkevicius   
  (Telsiai, Litauen)

VI GRATULERER:

Vi kondolerer familien til avdøde
Russon Tsegai Mirach 14.10.2014

Herre, gir dem den evige hvile.
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Søndag
10.00  1. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
12.30  Messe på norsk 
14.00  2. og 4. søndag i måneden: Messe på polsk 

Onsdag
17.00  Første onsdag i måneden: Messe på engelsk/tagalog
18.30  Messe på norsk 

Lørdag
11.00  1. og 3. lørdag i måneden i løpet av skoleåret: Fami-
liemesse, deretter religionsundervisning 
17.00  2. lørdag i måneden: Messe på kroatisk 
18.00  Messe på polsk (kun juli måned) 

MESSEINTENSJONER
Hver søndag i en av messene ber sognepresten for menigheten 
og minnes alle våre avdøde. Alle sjelers dag blir det også frem-
båret messer for de avdøde i menigheten. 
Vil en ha lest Den hellige Messe for et bestemt formål (intens-
jon) bes en kontakte presten.

KATEKESE I MENIGHETEN
Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer i tiden 2014-2015
Klassefordeling
1. – 2. klasse     Anna Harding, tlf. 45163625
1. – 5. klasse (polsk talende)  Anita Ciupka, tlf. 40597064
3. klasse (1. Kommunionsbarn)  Sognepresten, tlf. 90129621
4. – 6. klasse     Maria Fongen, tlf. 92601217
7. – 8. klasse     Laila Frøyset, tlf. 90076142
9. klasse (konfirmantene)    Sognepresten 

Lørdag kl. 11.00 Ansvarlig for servering Liturgi
17.01.2015  Fam. Jasinska, Bobel, Wos Teresa 8.klasse
07.02.2015 Fam. Gromada, Halas, Kalinska 7. klasse

21.02.2015  
Skriftemål

Dung Phuong Phan, fam. (Gjellestadv 3, 
Askim), Thuy Vi Phan, fam. (Skaugenv. 
9 B, Askim) og Anna, Kim Thanh Thi Le 
(Trøgstad)

6. klasse

07.03.2015   Fam. Szprengel, Zielinka, Kaijc 5. klasse
21.03.2015 Fam. Navdahl, Reber, Sørensen 4. klasse
18.04.2015 Fam. Zega, Ås, Lachacz 3. klasse
02.05.2015 Fam. Gajdamowicz, Haladyn, Lipnicka Felles

16.05.201 Fam. Wenta, Stalmasiak, Pagorski felles

13.-14.06.2015 Katekese helg: Felles avslutning på 
Mariaholm

felles

 07.01.2015
21.01.2015
04.02.2015
18.02.2015 
04.03.2015 - foreldremøte
18.03.2015 - skriftemål
29.03. – 05.04.2015 Påskeleir
08.04.2015 - foreldremøte
22.04.2015– forberedelse

26.04.2015 – KONFIRMASJON kl. 12.30
24.05.2015 – 1. Hellige Kommunion kl. 12.30

Vi stiller undervisningen under Marias vern, hun er Guds mor 
hvis noen skulle ha glemt det, Hennes forbønn vil gjøre under-
visningen til en velsignelse for barn, familie og kateketene.

Mvh
Sognepresten 

Ordinære messetider for Mariakirken (Askim)



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

GUDSTJENESTEORDNINGEN i Juletiden St. Maria kirke i Askim
 
20.12.2014 Barnehelg   kl. 11.00 familiemesse/ katekese

21.12.2014 4. søndag i advent  kl. 12.30 høymesse deretter juletrefest
      kl. 14.00 ingen messe

24.12.2014 Julaften   kl. 20.00 midnattsmesse/ julegudstjeneste

25.12.2014   1. Juledag   kl. 12.30 høymesse
       kl. 14.00 messe på polsk

26.12.2014 2. Juledag   kl. 12.30 messe
      kl. 16.00 messe på kroatisk

28.12.2014 Hl. Familie   kl. 12.30 høymesse

31.12.2014 Nyttårsaften   kl. 16.30 takksigelsesmesse
  
 ANNO DOMINI 2015 
 
01.01.2015 Nyttårsdag   kl. 13.00 høymesse: Verdensdagen for fred
      Guds hellige mor Maria   
 
04.01.2015 2. søndag i juletiden  kl. 10.00 messe på vietnamesisk
      kl. 12.30 høymesse

06.01.2015 Herrens Åpenbaring  kl. 11.00 høymesse

07.01.2015 Onsdag   kl. 17.00 messe på engelsk
      kl. 18.30 messe

10.01.2015 Lørdag    kl. 17.00 messe på kroatisk

11.01.2015 Herrens Dåp   kl. 12.30 høymesse 
      kl. 14.00 messe på polsk

Anledning til skriftemål:
Lørdag, 06.12.2014 fra kl. 10.00 – 13.00
Lørdag, 20.12.2014 fra kl. 10.00 – 13.00   
hver gang før eller etter messen, eller etter avtale med presten.

Barnehleg, 20. – 21. 12.2014 avsluttes med juletrefest
Retrett på polsk: 5. – 7. 12.2014 

Piatek, 5 grudnia 2014 – godz. 18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną
Sobota, 6 grudnia 2014 – godz. 18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną
   godz. 13.00 – msza sw. z nauka dla dzieci (grupa od Anity)
Niedziela, 7 grudnia 2014 – godz. 14.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną.


