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" Klokken var fem på kvelden, da Jom-
fru Maria kom tilbake til krybbehulen, 
hjulpet av Joseph. På huleveggen hengte 
Joseph opp flere lamper og han sørget 
også for at eselet - som var i et riktig 
lystig lune - fikk et sted å være.
 
Joseph trakk seg så tilbake til sitt kam-
mer - for - Maria hadde sagt ham at nå 
var hennes tid kommet. Før han gikk så 
han Maria be, knelende på sitt leie..Hulen 
var flombelyst, Maria var - syntes han - 
omgitt av flammer. Jeg (dvs. forfatteren) 
opplevde lysglansen om Maria bli stadig 
sterkere. Lyskildene Joseph hadde satt 
opp kunne ikke lenger sees. Maria knelte 
på et bredt og vidt teppe, som var blitt 
bredt ut foran henne. I den tolvte time 
var hun - full-stendig hensunket i bønn. 
Jeg så henne bli løftet fra jorden; og stedet 
hvor hun var var borte. Hendene lå foldet 
i bønn. Glansen om Maria ble stadig mer 

intens. Heller ikke så jeg lenger huletaket. 
Det var som det gikk en lysstråle over 
henne til himmelen..som gikk over i 
skikkelser hørende himmelen til. Maria 
bad med ansiktet vendt mot jorden. Da 
fødte hun Jesusbarnet. Jeg så det som et 
lysende, ganske lite barn. Mer lysene enn 
glansen om Marias omgivelser. Det virket 
som barnet - fra å være så lite - vokste i 
mine øyne. .Selv den livløse naturen kom 
i bevegelse. Steinene i hulen og klippeveg-
gen ble som levende.
 
Omtrent en time etter fødselen kalte 
Maria på Joseph, som enda var fordypet 
i bønn. Da han nærmet seg henne kastet 
han seg ned i andakt, i glede og ydmyk-
het knelte han ned på sitt ansikt. Men 
Maria ba ham flere ganger om å se den 
hellige gaven - fra himmelen - Da først 
tok han barnet i sine armer. Maria la nå 
Jesusbarnet i ett rødt og hvitt klede, like 

til de små armene - og over dette et annet 
lite tøystykke. Hun hadde bare fire plagg 
hos seg. Hun la de i krybben som var fyllt 
av strå og andre fine planter. En skjerm 
hang over den ene siden.
 
Jomfru Maria hadde sitt leie og plass 
ved siden av krybben. Jeg så henne sitte 
oppreist og liggende på siden de første 
dagene. Skjønt jeg på ingen måte så 
henne spesielt syk eller svak. Både før og 
etter fødselen var hun hvitkledd. Når folk 
kom til henne, satt hun for det meste ved 
krybben , tildekket."
 
("Das Armen Leben Unseres Herrn Jesu 
Christi"- etter Anna Katharina Emme-
richs visjoner. 
Oversatt av Sverre Dehli)

Kristi Fødsel

50 år Caritas Norge
Caritas er den katolske kirkes hjelpeorganisajon. Dens formål er å 
hjelpe mennesker i nød. 
Caritas Norge ble opprettet i 1952 under navnet ”Norsk katolsk 
flyktningehjelp”. 1964 ble den en selvstendig organisasjon, først 
under Oslo katolske bispedømme, senere for hele Norge. Den fikk 
navnet Caritas Norge.

Caritas arbeid er inspirert av neste-kjærlighetsbudet og veiledes 
og inspireres av den katolske kirkes sosiallære. Grunnliggende 
verdier er: menneskets ukrenkelige verdighet, helhetlig men-
neskelig utvikling, sosial rettferdighet og solidaritet. Caritas 
Norge samarbeider gjennom Caritas internationalis med lokale 
Caritas organisasjoner i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

I Norge driver Caritas et informasjons- og veilednigssenter for 
arbeidsinnvandrer i Oslo.
50-års jubileum ble feiret 11. og 12. november i Oslo.

11. november ble det holdt et seminar med motto ”En men-
neskelig familie, mat for alle”, møter mellom representanter fra 
internasjonale Caritas grupper og norske myndigheter. Kl 16.30 
ble det feiret en høytidelig hl. messe i St Olav. Deretter fulgte en 
offisiell mottagelse i Oslo rådhus med ordfører Fabian Stang og 
påfølgende middag i St.Olav s̀ menighetssal. 

12. november: om formiddagen ble det holdt en internasjonal 
konferanse med tema ”immigrasjon og integrering”. Om etter-
middagen fulgte høstmøtet med foredrag over Caritas innen-
landsarbeid etterfulgt av et foredrag over Prosjekter i Uganda 
av direktør for Cartas Uganda. Til slutt ble det presentert poster, 
stativ for brosjyrer, Caritas-børser. nøkkelbånd, T-skjorte, 
sekker og jakker med Caritas emblem. Disse kan menigheten 
bestille og selge til inntekt for Caritas.

Mer informasjon finnes på www Caritas.no.

For Caritas-gruppen
Ute Heim.

KJÆRE 
VENNER

Ved Langfredags gudstjenesten blir Jesu 
kors tilhyllet: "Se korsets tre, på det hang 
verdens Frelser". Korset må bli tilhyllet: 
synet av det er blitt oss så hverdagslig, så 
selvfølgelig og vanemessig.

Fastetidens tilhyllede kors gjør det tyde-
lig: Jesu virkelige kors er kostbar, har 
livs betydning, virker helbredende og 
frelsende. Jesu kors, eller bedre: troen på 
den korsfestede og Oppstandne, redder 
oss fra undergang.

Med henvisning på en begivenhet i Det 
Gamle Testamente, ønsker evangelisten å 
gjøre dette klarere:
Etter israelittenes bortgang fra Egypten, 
tok vandringen inn i ørkenen mange 
år. Motløshet og fortvilelse hadde fått 
overtak over folket. Da gjorde det 
opprør - mot Gud og mot Mose. Med 
voldsomme bebreidelser beklaget det seg 
over bortføringen fra Egypten. En dag 
fantes det giftige slanger. Den som ble 
bitt av en, døde. Og det var mange. Da 
forsto israelittene: Det kommer av vårt 
opprør. Og de ba Moses å gå i forbønn 
for dem hos Gud, at Han må ta fra dem 
denne plagen. På Guds ordre laget Moses 
en slange av kobber og hengte den opp på 
en flaggstang. Og på Guds ord sa Moses 
til folket: Enhver som er blitt bitt av en 
slange, forblir i livet, hvis han ser opp til 
kobberslangen.

Det finnes mange situasjoner, hvor våt 
liv er truet: farer for sjel og legeme som 
kan føre til døden. Og ikke bare situa-
sjoner i gate trafikken eller vanskelige, 
livstruende sykdommer. Det finnes også 
momenter hvor en ikke finner noen 

utvei; momenter av fortvilelse og skyld; 
momenter hvor vi ville skrike ut: Hva 
blir det av deg, Gud?" "Hvorfor tillater du 
dette?" "Hvorfor lar du meg være alene i 
denne nøden?"

Johannes inviterer oss: "Se, korsets tre!" 
Ikke bare blikket på korset eller blikket 
på den Korsfestede skjenker dere håp og 
fortrøstning. Troen på Ham frelser dere 
fra all fortvilelse og angst, troen på Ham 
frelser dere tvers gjennom død til liv!

I den korsfestede Jesus er hele Guds 
kjærlighet til oss mennesker forent som 
i et brennpunkt, Slik har Gud elsket 
verden at Han ga sin Sønn. Guds me-
ning med denne hengivenhet var: Bringe 
frelse, helbredelse og liv for alle som tror 
på Ham. Gud er i Jesus blitt oss åpenbart 
som Frelser og Redder, ikke som dommer 
og hevner. Dommen over livet fullbyrder 
mennesket selv. Det gjør han ved mørkets 
eller lysets gjerninger, ved vantro eller tro.

Et sted kan vi lese på en korsvei: "Dette 
gjorde jeg for deg - hva gjør du for meg?" 
Nesten som en skuffet kjærlighet lyder 
slikt et utrop. Er Gud skuffet over oss? Er 
Han bitter fordi hans store kjærlighet blir 
besvart så lite? 

Men hva ønsker Han vi skal gjøre? Et 
annet sted gir Johannes svaret: "Når Gud 
har elsket oss så høyt, må også vi elske 
hverandre".

Korsets hyldning på Langfredag i kirken 
er ikke nok. Vi må også ære Kristus i de 
fattige og nødlidende. Kristus står der i 
deres sted. Sårene av lidende mennesker 
venter i dag på kjærlig hjelp! I dem møter 
oss den korsfestede, opphøyede Herre.

Den stille uke er uken mellom palmesøn-
dag og påske. Den kalles også Den hellige 
uke (Hebdomas sancta) eller Den store 
uke (Hebdomas maior). Mange kaller 
den feilaktig påskeuken, som imidlertid 
er uken fra påske til søndagen etter - 2. 
søndag i påsketiden.
De første beretningene om påskefeirin-
gen antyder at hele historien om Jesu død 
og oppstandelse ble feiret på én eneste 
dag, søndagen. Hvis dette er riktig, kan 
utviklingen til en feiring over flere dager 
for en god del skyldes det byggeprogram-
met som ble påbegynt av keiser Konstan-
tin i Jerusalem tidlig på 300-tallet, og 
deretter valfartene til Det hellige Land 
senere i århundret. De bevarte beretnin-

gene om valfartene gir livfulle vitnesbyrd 
om hvordan de nybygde kirkene på slike 
steder som Nattverdssalen, hvor Kristus 
feiret påske sammen med sine disipler, 
stedet for korsfestelsen og gravleggelsen, 
ble brukt til å dramatisere begivenhetene 
etter hvert som de utspilte seg i løpet av 
uken. Allerede på slutten av 300-tallet 
ble langfredag, påskeaften og påskedag 
betegnet som dagene for Jesu lidelse, 
hans ro i graven og hans oppstandelse. 
Samtidig utviklet både påskeoktaven og 
feiringen av de 50 dagene i påsketiden seg.
Den stille uke kaltes også dimmel-uken, 
dømmel-uken eller dymbill-uken, som 
henspeiler på det samme: Denne uken 
skulle det være stille. Kirkeklokkene 
skulle enten ikke slå, eller man surret 
kolvene i kirkeklokkene med tauverk 
eller filler, eller man brukte en treklubbe, 
dymbill, til å slå på klokkene med. Hos 
oss ringer kirkeklokkene under gloria 
skjærtorsdag, for så å tie til påskevigilien. 
I den stille uke er liturgien avdempet, idet 
Jesu lidelse og død står i sentrum.
Påsketiden er tiden fra påskenatt til og 
med pinsedag, da påskemysteriet oppfyl-
les med utsendelsen av den Hellige Ånd. 
Påskeplikten er knyttet til påsketiden. 
Denne plikten er nedfelt i Kirkeretten. 
Et av Kirkebudene pålegger siden det 4. 
Laterankonsil i 1215 katolikker å motta 
den hellige kommunion minst en gang i 
året, nemlig i påsketiden. 
Jeg ønsker alle sammen en riktig velsig-
net påskehøytider og hjertelig velkom-
men til gudstjenester.

Med de beste hilsener
Deres Sognepresten

p. Piotr Sylwester Pisarek, OMI

Påskehilsen fra soknepresten
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AVE CRUX SPES UNICA
Sr. Anne Bentes blogg

faste, bot og medlemssaken
februar 23, 2015 · by Sr. Anne Bente

«Kom ihu menneske at du er støv og skal vende tilbake til støv.» 
Askeonsdagens budskap er en realistisk påminnelse om livets 
forgjengelighet. Alle ting skal forgå. Det er bare i lys av denne 
sannheten at vi kan se livet i dets rette perspektiv. Av alle litur-
giske tider er fastetiden den perioden jeg liker best. Det er noe 
med enkelheten og fokuset i liturgien sammen med de jordnære 
og praktiske fasteforsettene som appellerer. Livet er kort, det 
må brukes godt. Fastetiden er en tid for renselse og besinnelse, 
for å ta et oppgjør med alt grumset som formørker vårt sinn 
og vår tilværelse, og som hindrer Lyset, Guds eget lys, å skinne 
i verden. Sånn sett også, og ikke minst derfor, en nådens tid. 
Fastetiden er ikke bare bot og forsakelse, den er også en lys tid, 
fordi lyset fra oppstandelsen – Jesu oppstandelse og vår – skim-
tes i horisonten bak korset. I evangeliet om Jesus som drar ut i 
ødemarken og faster førti dager og førti netter, hører vi hvordan 
han overvinner Satan i nærkamp, så å si. Hvilket navn man enn 
velger å gi manifestasjonen av ondskap i verden – fristeren eller 
Satan, eller djevelen for den, så har han alltid som mål å gjøre 
mennesket til et mål i seg selv, som medbror Haavar Simon 
uttrykker det i sin fastepreken, han manipulerer vårt sinn og vil 
gjøre oss egenrådige. I evangeliet merker vi oss også at han vis-
ste hvem Jesus var – han omtaler ham som Guds Sønn – det var 
det ingen – bortsett fra Peter utvalgt til Kirkens klippe – som 
så like klart – og fristeren utfordret Jesus nettopp til selv å ta 
makten over sitt liv. Men Jesus viser hele tiden til sin far, hvis 
vilje han ydmykt bøyer seg for. Og han seirer over Satan. Hans 
seier over Satan er også vår, men det er en seier vi ikke kan ta for 
gitt. Vi må ville den og ta vare på den i våre daglige liv. Fasteti-
den er slik en utfordring til å rette blikket mot Gud, overgi seg 
til Ham, og la Kristus få siste ordet når vi er i nærkamp med oss 
selv, våre egne begjær og egne interesser. Fastetiden er en ren-

selsens tid, først og fremst for den enkelte, men også for oss som 
fellesskap, for oss som kirke i Norge. Akkurat nå gjennomgår vi 
en kollektiv renselse, vil jeg si. Etterat det ble oppdaget uregel-
messigheter i registrering av nye medlemmer, er Kirken pålagt å 
klargjøre hvorvidt de 79.000 nye medlemmene som er registrert 
fra 2010-2014 virkelig er katolikker og ønsker å stå registrert 
som det. En formidabel ryddejobb, ikke bare i registrene, men 
også innad i bispedømmets administrasjon, vil jeg tro. Mange-
len på transparens er åpenbar, og medlemsrotet har vakt beretti-
get oppsikt. Det er dessverre liten tvil om det har vært begått feil 
og gjort alvorlige feilvurderinger i prosessen. Da biskop Eidsvig 
sist fredag stilte opp i Dagsnytt 18, innrømmet han ærlig dette. 
På spørsmål om hvordan dette kunne skje, svarte biskopen bare: 
«Det er en forsømmelse.» Punktum. Da ble journalisten helt 
stille. Sannheten skal sette dere fri, sier Jesus. Og vi erfarer det i 
skriftemålet, ikke sant – når vi enkelt, nakent, ærlig og konkret 
bekjenner vår synd og vår anger og lar alt som heter bortfor-
klaringer og unnskyldninger fare. Der sannheten fornektes, får 
ondskapen fritt spillerom. Splittelse, uvennskap, sårede følelser 
og dype sår er resultatet. Å konfronteres med sannheten kan 
være meget ubehagelig – men det er eneste veien ut av et hvilket 
som helst uføre – til legedom og sann frihet. Frihet fra oss selv, 
fra selvrettferdighet og grådighet, fra egeninteresse og kortsik-
tig gevinst, fra å søke sitt eget, fra forfengelighet og såret stolt-
het, fra å ville pynte på og omorganisere realitetene i eget liv slik 
at de passer det bildet vi helst vil ha av oss selv. Frihet til sann 
glede og fred. En glede og en fred som bare finnes når vi innser 
hvem vi er på dypet av oss selv – og at vi ingenting er uten Gud 

– han som har skapt oss, han som elsker oss med en vanvittig 
kjærlighet som Katarina av Siena uttrykker det, og som ikke vil 
se noen av dem han har skapt gå fortapt. Hva gjør dere nå, ville 
journalisten vite til slutt. Vi fortsetter normalt kirkelig arbeide, 
sa biskopen, det er derfor vi er her, registrering er bare en 
bitteliten del av dette. Til det normale kirkelige arbeidet hører 
forkynnelsen om å gjøre opp for seg, om tilgivelse og forsoning 

–  det er like maktpåliggende som å ha orden i registrene. Og når 
alt kommer til alt minst like krevende.

https://annebentehadland.wordpress.com/2015/02/23/faste-2015/

Melding til de troende fra 
biskop Eidsvig
Det er dessverre avdekket en praksis som innebærer at personer 
som har flyttet til Norge fra katolske land, og som vi har gått ut 
fra er katolikker, er blitt innført som medlemmer i Oslo katol-
ske bispedømme (OKB) uten uttrykt samtykke. Vi mener selv at 
en slik praksis er utilfredsstillende, og vi tar kritikk for dette.
Vi gjør nå et grundig arbeid for å kartlegge de faktiske forhold, 
og gjennomgår hele medlemsregisteret. 13. mars legger vi frem 
en fullstendig oversikt over medlemstall til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus. Vi har godt håp om at de vil vise seg mer 
positive enn spekulasjoner i media kunne tyde på.

Jeg vil gjerne påpeke at våre medarbeidere ikke har hatt til hen-
sikt å registrere andre enn katolikker. Vi har heller ikke hatt til 
hensikt å registrere noen mot deres vilje eller å motta støtte for 
personer som ikke er katolikker. I ettertid ser vi at vi skulle ha 
forespurt samtlige som registreres før registrering skjedde. Lov 
og regelverk på dette punkt er komplisert, og det er en vesentlig 
forskjell på å opptre uryddig og ulovlig.

Ledelse og stab i OKB er svært ulykkelige for situasjonen som 
har oppstått, og vi gjør vårt ytterste for å gi politiet all den 
informasjon de trenger. Jeg håper vi i samarbeid med Fylkes-
mannen og Politiet kan komme frem til en tilfredsstillende 
oppklaring og at vårt register er i overensstemmelse med alle 
aktuelle forskrifter.

Vi ønsker ikke å spekulere, men å forholde oss til sakens fakta. 
Mens vi venter på avklaring, er det viktig å opprettholde normal 
kirkelig aktivitet og pleie vårt fellesskap, både lokalt og i bispe-
dømmet.

+ Bernt Eidsvig

av Mats Tande — publisert 06.03.2015 
katolsk.no

Budskap til de troende fra biskop 
Bernt Eidsvig: 

– Dere er i mine tanker og bønner
Kjære troende,

Jeg må med tungt hjerte meddele at Finans- og miljøkrimsek-
sjonen i Oslo politidistrikt i dag, torsdag 26. februar, fant det 
nødvendig å gjennomføre en ransakelse av bispedømmets 
lokaler i Akersveien 5. Bakgrunnen for dette er den pågående 
medlemsregisteringssaken i bispedømmet.

Politiet har i dag foretatt avhør av flere personer tilknyttet Oslo 
katolske bispedømme, inkludert meg selv. Jeg ønsker å forsikre 
dere om at vi gjør alt som står i vår makt for å samarbeide med 
etterforskningen. 

Denne saken er en stor belastning for bispedømmets adminis-
trasjon og for meg selv – men ikke minst for dere troende, som 
nå belastes med noe dere ikke har ansvar for. Dette gjør meg 
ondt. Vit at dere er i mine tanker og bønner i denne vanskelige 
tid.

Be også for meg.

+Bernt I. Eidsvig 
Biskop av Oslo

av Webmaster — publisert 26.02.2015 

Jubileumsmesse lørdag 
14. mars kl. 11.00 
ved biskop Bernt Eidsvig.

Alle er hjertelig 
velkommen.

Vårt kirkebygg 
er 25 år!
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Meld familien din på til: 
Pastoralavdelingen, 
                 pastoral.okb@gmail.com 

Foto: © Rob - Fotolia.com

Den nordiske katolske 
familiekonferanse

Samtalegrupper - messe - fest og underholdning
Program for barn og unge

København, 1.-3. mai 2015
Konferansens mål er å styrke familiesamholdet og 
la ekteskapets sakrament bli en ny evangeliserende 

kraft i vår tid
Les mer om program, priser, innhold m.m. 

på familiekonference.katolsk.dk

MILITÆRVALFARTEN 2015
FRA NORGE TIL LOURDES

Kjære kollegaer og venner!

Nokså forsinket ser det også i år ut til at vi får til å arrangere militærvalfart til Lourdes.

Nå står det først og fremst på om vi får nok deltagere. Det bør være mellom 20 og 30.

Derfor ber jeg dere være med på formidle invitasjonen ut til personellet. Dere får over-
sendt invitasjonsfolder og plakat. På fjorårets evaluering ble det klaget over at verne-
pliktige utplassert på båt fikk ingen informasjon fra avdelingen. 

Påmeldingsfristen er i år satt til 1. april 2015.

Vi vil sette veldig pris på om vi også i år kan få med en feltprest fra Den norske kirke, 
slik vi har hatt de fleste år, men ikke i fjor. Teknisk sett går det greit å arrangere 
valfarten uten noe luthersk prest. Men hver gang vi har hatt med en luthersk prest, har 
evalueringen vist at deltagerne har satt stor pris på det. For oss fra katolsk hold som 
står for arrangementet, er det også viktig slik at vi best mulig også kan forholde oss 
til deltagernes kirketilhørighet. Når dette er sagt, overlater jeg til Feltprestkorpset å 
avgjøre hvem som eventuelt skal få delta. 

Hønefoss, 1. mars 2015.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Olsen

Oslo katolske bispedømme, Postboks 8830 St. Olavs plass, 0028 Oslo
v/major (R) Torbjørn Olsen, e-mail: torbjorn.olsen@katolsk.no

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK  
 

ANSGARSTIFTELSEN 
 TELEFON (+45) 33 55 60 80 
GL. KONGEVEJ 15 TELEFAX  (+45) 33 55 60 18 
DK-1610 KØBENHAVN V BANK 4180-4140169099 

 
 
 
Kære familier, 
 
   I dagene 1.-3. maj i år indbyder de nordiske biskopper til en familiekonference her i 
Danmark. 
 
   Familien er altid et vigtigt anliggende for Kirken. Vi vil gerne støtte jer i den værdifulde 
livsform i har valgt og prøve på at hjælpe jer i jeres udfordringer. Samtidig har Kirken brug 
for jeres vidnesbyrd, fordi I er børnenes første og vigtigste trosmiljø. 
 
   Flere af jer har sikkert gode kontakter og fællesskaber, måske i jeres menigheder; men vi 
vil også gerne give jer mulighed for at mødes med andre katolske familier i en større 
sammenhæng. Et sådant miljø vil familiekonferencen gerne skabe for et par dage.  
 
    Jeg indbyder jer hermed til denne familiekonference, som finder sted i Ishøj ved 
København. 
 
    Hovedtaleren vil være diakon Björn Håkonsson fra Malmø som længe har arbejdet med 
familier. 
 
    Biskopper fra de nordiske lande vil deltage, og dagene vil være udfyldt med messer, 
workshops og samtalegrupper, men også underholdning, leg og andre arrangementer for børn, 
fest og god mad. 
 
   Ishøj vandrerhjem ligger i et smukt område med god plads til udendørsaktiviteter og tæt 
ved vandet. 
 
  Jeg håber, I kommer, og beder jeg tilmelde jer snarest og senest den 7. april. 
 
  På bispedømmets hjemmeside kan I læse mere om Familiekonferencen og tilmelde jer. 
 
 

 
 
   + Biskop Czeslaw Kozon 

 
 

Fastemandat for 

Oslo katolske bispedømme og 

Trondheim stift 2015

1. Bot er en del av kristenlivet. Boten 
minner om og er uttrykk for omven-
delsen som vi alle er forpliktet til, for å 
komme nærmere Kristus og våre lidende 
medmennesker.

2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål 
og personlig omvendelse, men også til 
årets fredager, til forberedelsen av store 
høytider og hendelser i livet og  til andre 
felles botshandlinger i Kirken.

3. Boten kan komme til uttrykk ved faste, 
dvs. ved å spise mindre enn vanlig, og 
ved abstinens, dvs. å avstå fra kjøtt eller 
annen føde. Boten kan også komme til 
uttrykk ved mer intens innsats i bønn og 
karitativt arbeid enn vanlig.

4. Fastetiden er tiden for individuell og 
kollektiv forberedelse til påskehøytiden, 
bl.a. gjennom bot og korsveisandakter. 
Særlig følger vi dem som skal døpes 
under påskevigilien. Fastetiden begynner 
askeonsdag (i år: 18. februar). Denne dag 
samt langfredag (i år: 3. april) er felles 
faste- og abstinensdager i hele Kirken. 
Disse dager innbys vi også til å delta i de 
spesielle liturgiske feiringer.

5. Fastebudet gjelder alle fra fylte 18 år til 
fylte 59 år, abstinensbudet alle fra fylte 
14 år. Sykdom og andre spesielle forhold 
begrunner unntak fra faste- og abstinens-
budet.

Oslo, 16. februar 2015.
BERNT I. EIDSVIG CAN.REG.

Les mer om familiekonferanse på: http://
www.katolsk.no/nyheter/2015/03/her-er-fullt-
program-for-den-nordiske-familiekonferan-
sen
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KATEKESE I MENIGHETEN

Lørdag: Ansvarlig servering: Liturgi:

21.03.2015    kl. 11.00 skriftemål Fam. Navdahl, Reber, Sørensen 5. klasse

18.04.2015    kl. 11.00 Fam. Zega, Ås, Lachacz

02.05.2015    kl. 11.00 Fam. Gajdamowicz, Haladyn, Lipnicka 4. klasse

28.03.2015    kl. 10.30
Skriftemål

Fam. Utne, Søderholm, Gargul 3. klasse

16.05.2015    kl. 11.00 Fam. Wenta, Stalmasiak, Pagorski felles

13.-14.06.2015    kl. 11.00 Katekese helg: 
Felles avslutning på Mariaholm 

felles

Undervisningen forløper slik:
Kl. 11.00 – 11.45 messe
Kl. 11.45 – 12.00 spisepause
Kl. 12.00 – 12.45 undervisning
Kl. 12.45 – 12.50  pause
Kl. 12.50 – 13.30  undervisning

Ordinære messetider for Mariakirken 
(Askim)

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:  
 Familiemesse, deretter religionsundervisning 

2. lørdag i måneden 
 17.00 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 (inten-
sjon) bes en kontakte presten.

Askim 
Opprettet 15.08.1992. Sognet omfatter kommunene Marker, 
Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, 
Rakkestad samt poststedene Knapstad og Tomter i Hobøl 
kommune. 1.854 km². 

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

St. Maria kirke
Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra kirkeinnvielsen, 
fra innvielsen av presteboligen 17. oktober 2004 og fra innvi-
elsen av glassmaleriene 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

Oblatfedrene (O.M.I.)
O.M.I. = Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae 
Mariae Virginis 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

Katekesehelg på Mariaholm: 
13. – 14. juni 2015
Lørdag 13. juni
Kl. 12.00  vi møtes på Mariaholm
Kl. 13.00  messe
Kl. 14.00  lunsj
Kl. 15.00 – 18.00  aktiviteter, lek, konkuranse
Kl. 19.00  middag
Kl. 20.00  oppsummering samvær
Kl. 22.00  kveldsbønn
Søndag, 14. juni
Kl. 9.00   morgenbønn deretter frokost
Kl. 10.30  høymesse
Kl. 12.00  avreise

Vi planlegger felles katekese avslutning for alle barn og foreldre 
for alle fire menighetene i Østfold. 
Hjertelig velkommen!!!

Påmeldingfristen: 30.april
Påmelding sendes til: Moss@katolsk.no 

24.05.2015 – 1. Hellige Kommunion kl. 12.30

Konfirmantene:
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

Dåpsbarna og deres familier:
14.12.2014   Zlatan Duric Kenjar (Askim)
08.02.2015  Thea Martine Manila Hoel (Hobøl)
15.02.2015  Signe Margrete Kjørlaug (Ørje)

 

Vi gratulerer

Katekese og menigheten Katekese og menigheten
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Pave Frans fastebudskap

Pave Frans’ fastebudskap: 

Kjære brødre og søstre,
Fasten er en fornyelsens tid for hele Kir-
ken, for alle menigheter og alle troende. 
Fremfor alt er fasten en nådens tid (2. kor 
6:2). Gud ber oss ikke om noe han ikke 
allerede har gitt oss. «Vi elsker fordi han 
elsket oss først» (1. Joh. 4.19). Han har 
ikke skjult seg for oss. Hver og en av oss 
har en plass i hans hjerte. Han kjenner 
oss ved navn, Han bryr seg om og oppsø-
ker oss når vi har vendt oss bort fra ham. 
Han er interessert i hver og en av oss, for 
Hans kjærlighet tillater ikke at han er 
likegyldig til det som skjer med oss. Når 
vi er friske og har det komfortabelt har 
vi ofte lett for å glemme andre (noe Gud 
aldri gjør). Vi lar ikke andres problemer, 
deres lidelse og den urettferdighet de 
må utholde, bekymre oss… Våre hjerter 
blir kalde. Så lenge jeg er ved relativt god 
helse og har det godt, tenker jeg ikke på 
de som ikke har det like godt som meg 
selv. I dag har denne egoistiske likegyl-
digheten fått så store globale dimensjoner 
at vi kan snakke om en likegyldighetens 
globalisering. Dette er et problem vi som 
kristne er nødt til å konfrontere.

Når Guds folk overgir seg til Hans kjær-
lighet finner de svaret på de spørsmål 
som historien alltid har stilt. En av de 
mest presserende utfordringer jeg ønsker 
å sette fokus på i dette budskapet er nett-
opp likegyldighetens globalisering.
For kristne er likegyldighet til vår neste 
og til Gud en reell fristelse. Hvert år, i 
fastetiden, trenger vi derfor igjen å høre 
profetenes stemme som roper ut og utfor-
drer vår samvittighet.

Gud er ikke likegyldig til verden. Han 
elsker oss så høyt at han ga sin egen sønn 
for vår frelse. I inkarnasjonen, i Guds 
Sønns jordiske liv, død og oppstandelse, 
er den port som binder Gud og mennes-
ket, himmel og jord sammen, blitt åpnet 

en gang for alle. Kirken er som en hånd 
som holder denne porten åpen, takket 
være forkynnelsen av Guds ord, feirin-
gen av sakramentene og troens vitnes-
byrd som virker gjennom kjærlighet (jf. 
Gal 5:6). Men verden har det med å bli 
innesluttet og å stenge den dør som Gud 
bruker for å nå verden, og som verden 
kan bruke for å nå frem til Ham. Derfor 
må denne hånden, Kirken, aldri la seg 
overraske dersom den skulle bli avvist, 
knust eller såret.

Derfor trenger Guds folk en indre forny-
else, for uten en slik fornyelse blir vi 
likegyldige og innesluttet. For å fremme 
denne fornyelse vil jeg invitere dere til å 
reflektere over tre bibeltekster.

1. «Om ett lem lider, lider alle de andre 
med» (1. Kor 12.26) – Kirken
Guds kjærlighet trenger gjennom den dø-
delige tilbaketrekningen til vårt eget rom, 
som igjen fører til likegyldighet. Kirken, 
gjennom sin lære og sitt vitnesbyrd, tilbyr 
oss denne Guds kjærlighet. Vi kan kun 
bære vitnesbyrd om det vi selv har erfart. 
De kristne er de som lar seg bli ikledd 
godhet og nåde av Gud, ved Kristus, slik 
at de selv kan bli Kristus lik og bli Guds 
og menneskets tjenere. Dette ser vi særlig 
i fotvaskritualet i skjærtorsdagsliturgien. 
Først ønsket ikke Peter at Jesus skulle 
vaske hans føtter, men så forstod han at 
Jesus ikke bare ønsket å være et eksem-
pel for hvordan vi skal vaske hverandres 
føtter. For det er kun de som først har latt 
Jesus vaske sine føtter som i tur kan tjene 
andre. Det er kun de som har del i Ham 
(Joh.18:8) som kan være de andres tjenere.
Fasten er en god tid for å la Kristus tjene 
oss, for at vi i tur kan bli mer lik Ham. 
Dette skjer hver gang vi hører Guds ord 

og mottar sakramentene, og da særlig i 
eukaristien. I eukaristien blir vi det vi 
mottar – Kristi legeme. I dette legemet er 
det ingen plass til den likegyldighet som 
så ofte fyller våre hjerter. For enhver som 
er del av Kristus er del av ett legeme, og 

i Ham kan vi ikke være li-
kegyldig overfor hverandre. 
«For om ett lem lider, lider 
alle de andre med. Og om 
ett lem blir hedret, gleder 
alle de andre seg.» (1 Kor 
12.26)

Kirken er communio sanc-
torum, de helliges sam-
funn, ikke bare på grunn 
av helgenene, men også 

fordi Kirken er et fellesskap av hellige 
ting; Guds kjærlighet som åpenbarer seg 
for oss i Kristus og alle hans gaver. Blant 
disse gaver er også svaret til dem som lar 
seg bli rørt av denne kjærlighet. I dette, 
de helliges samfunn, i det fellesskap der 
vi deler det hellige, eier ingen noe alene, 
men deler alt de har med de andre. Siden 
vi er forenet i Gud kan vi gjøre noe for 
dem som er langt borte, de vi aldri kunne 
nådd på egenhånd – med dem og for dem 
ber vi til Gud om at vi alle må være åpne 
for Hans frelsesplan.

2. «Hvor er din bror» (1. Mos 4.9) – Me-
nigheten og fellesskapene
Alt vi har sagt om den universelle Kirke 
gjelder også for livet i våre menigheter 
og ulike fellesskap. Er det slik at våre 
kirkelige strukturer gjør det mulig for oss 
å erfare at vi er ett legeme, et legeme som 
mottar og deler det Gud ønsker å gi? Et 
legeme som anerkjenner og bryr seg om 
sine svake, de fattigste, de mest ubetyde-
lige blant medlemmene? Eller søker vi 
tilflukt i en universell kjærlighet som 
ønsker å omfatte hele verden, men som 
ikke makter å se Lasarus som sitter rett 
utenfor vår lukkede dør? (Luk 16.19-31)
For at vi skal kunne motta det Gud gir 
oss, og for at disse gaver skal kunne bære 
frukt, må vi krysse Kirkens synlige gren-
ser på to måter.

For det første må vi forene oss med den 
himmelske Kirke. Den jordiske Kirkes 
bønn utgjør et fellesskap av gjensidig 
tjeneste og godhet som når frem for Guds 
åsyn i himmelen. Sammen med de hel-
lige, som alt har funnet sin fullbyrdelse i 
Gud, danner vi et fellesskap der kjærlig-
heten har seiret over likegyldigheten. Den 
himmelske Kirke er ikke triumferende 

Måtte menighetene bli øyer av 
barmhjertighet! 
«Gjør hjertene sterke» (Jak 5.8)

Troens år

fordi hun har snudd ryggen til verdens 
lidelse og gleder seg i ensom majestet. 
Snarere tvert imot, de hellige gleder seg 
over det faktum at Jesus, gjennom sin 
død og oppstandelse en gang for alle har 
seiret over likegyldigheten, hjertets hard-
het og hatet. Inntil kjærligheten har seiret 
og gjennomtrenger hele verden fortsetter 
de hellige å ledsage oss på vår pilegrims-
vei. Den hellige Theresa av Lisieux, en 
av våre kirkelærere, var overbevist om at 
gleden i himmelen over den korsfestede 
kjærlighets seier forblir ufullendt så lenge 
det fortsatt efinnes en eneste mann eller 
kvinne på jorden som lider og roper av 
smerte – «Jeg regner ikke med å være 
inaktiv i himmelen. Mitt ønske er å fort-
sette å arbeide for Kirken og for sjelene.» 
(Brev 254, 14. juni 1897).

Vi får også ta del i de helliges fortjeneste 
og glede, og de får del i våre bestrebelser 
og vår lengten etter fred og forsoning. 
Deres glede over den oppstandne Kristi 
seier gir oss styrke til å overvinne vår 
egen likegyldighet og våre forherdede 
hjerter.

For det andre er alle kristne fellesskap 
kalt til å tre ut av seg selv og å engasjere 
seg i det samfunnet som de er del av. 
Særlig er de kalt til å engasjere seg for de 
fattige og de som befinner seg langt borte. 
For Kirken er i sitt vesen misjonerende, 
hun er ikke innesluttet, men utsendes til 
alle nasjoner og folkeslag.

Kirkens misjon er å være et tålmodig 
vitnesbyrd om Den Ene, som ønsker å 
trekke hele skapelsen, hver en mann og 
kvinne, til Faderen. Dets misjon er å 
skjenke alle en kjærlighet som ikke er 
taus. Kirken følger Jesus Kristus på den 
vei som ledsager alle mennesker helt til 
verdens ende (jf. Apg 1.8). I hvert nabolag 
må vi derfor se på hver bror og søster 
som en Kristus døde og oppstod for. Det 
vi selv har mottatt har vi også fått for 
deres skyld. På samme måte,  alt det våre 
brødre og søstre har, er en gave til beste 
for Kirken og hele menneskeheten.
Kjære brødre og søstre, hvor stort er ikke 
mitt ønske om at Kirken, på alle de steder 
den befinner seg — og særlig i menighe-
tene og fellesskapene — kan bli øyer av 
barmhjertighet, midt i likegyldighetens 
hav!

3. «Gjør deres hjerter sterke» (Jak 5.8) – 
Den enkelte kristne.
Som enkeltmennesker er vi også fristet til 
likegyldighet. Vi overøses av nyheter og 
dystre bilder av menneskelig lidelse, og 
kjenner ofte på vår manglende evne til 
å hjelpe. Hva kan vi gjøre for å unngå å 
havne i denne spiral av angst og avmakt?
For det første kan vi be i fellesskap med 
den jordiske og himmelske Kirke. La oss 
aldri undervurdere den kraft i de manges 
stemmer som forenes i bønn. Initiativet 
24 timer for Herren, som jeg håper vil 
bli gjennomført i hele Kirken, også i de 
enkelte bispedømmer, den 13. til 14. mars, 
er ment som et initiativ som fremmer 
behovet for bønn.

For det andre kan vi dessuten hjelpe 
gjennom barmhjertighetshandlinger, 
og — ved Kirkens veldedige organisasjo-
ner — nå ut til de som befinner seg i våre 
nærområder samt de som er langt borte. 
Fasten er en god anledning til å vise 
omsorg for andre gjennom små konkrete 
handlinger, som viser at vi alle tilhører én 
felles menneskelig familie.

For det tredje er andres lidelse et kall til 
omvendelse. Den andres nød minner meg 
på mitt eget livs skrøpelighet, min avhen-
gighet til Gud og mine brødre og søstre. 
Dersom vi i ydmykhet ber om Guds nåde 
og aksepterer våre egne begrensninger, 
kan vi tillitsfult stole på de uendelige 
muligheter som Gud i sin kjærlighet lover 
oss. Vi vil da også makte å motstå den 
djevelske fristelsen det er å tenke at vi på 
egenhånd kan redde verden og oss selv.
For å overvinne likegyldigheten og 
selvgodheten ønsker jeg å oppfordre 
alle i denne fastetid til å beskjeftige seg 
med det Benedikt XVI har kalt «hjertets 
formasjon» (jf-. Deus Caritas Est, 31). Et 
barmhjertig hjerte er ikke det samme 
som et svakt hjerte. Enhver som ønsker 
å være barmhjertig må ha et sterkt og 
standhaftig hjerte, stengt for fristeren, 
men åpent for Gud. Et hjerte som lar seg 
gjennombore av Ånden for å bringe kjær-
lighet til de veier som fører til våre brødre 
og søstre. Dette er dypest sett et fattig 
hjerte, som kjenner sin egen fattigdom, 
og i frihet gir seg selv til andre.

Brødre og søstre, la oss i denne fastetid 
be til Gud: «Fac cor nostrum secundum 
cor tuum», Omskap vårt hjerte etter ditt 
hjerte (Litani til Jesu guddommelige 
hjerte). Da vil vi motta et hjerte som er 
fast og barmhjertig, oppmerksomt og 

sjenerøst, et hjerte som ikke er lukket, 
likegyldig — og som ikke er et offer for 
likegyldighetens globalisering.
Måtte denne fastetid blir en åndelig 
fruktbar tid for alle troende og kirkelige 
fellesskap. Jeg ber dere alle om å be for 
meg. Må Herren velsigne dere og Vår 
Frue bevare dere.

Fra Vatikanet, 4. oktober 2014  
Festdagen for den hellige Frans av Assisi
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Klimaendringer 
– vår tids største utfordring

Caritas-nettverket gir raskt humanitær 
bistand når naturkatastrofene rammer 
og arbeider for å møte utfordringene kli-
maendringene skaper. Vi har bidratt til 
gjenoppbygging av flere filippinske byer. 
Foto: Caritas Internationalis.
Av Aron Halfen, programkoordinator for 
Asia i Caritas Norge.

Klima er igjen høyt på den politiske 
dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer 
stadig oftere med sterkere kraft og kobles 
til menneskeskapte klimaendringer. Flom, 
tørke og storm er i økende grad globale 
fenomen som gjør at flere kjenner på kon-
sekvensene. Derfor har også pave Frans 
engasjert seg i det som omtales som vår 
tids største utfordring.

– Klimaendringer, tap av biologisk 
mangfold og avskoging viser allerede den 
ødeleggende effekten av den katastrofen 
vi er vitne til, sa pave Frans til nettavisen 
the Observer nylig.

Jordens klima påvirkes av mange kom-
pliserte prosesser og kan ikke uten videre 
reduseres til enkelte værfenomener. Men 
forskning som nå ledes av FNs klima-
panel har over flere tiår kunnet vise til 
en trend med gradvis oppvarming av 
temperaturen på jorda, som gir seg utslag 
i ulike klimaendringer rundt omkring 
på kloden. Det vitenskapelige grunnlaget 
for å kunne hevde at det er menneskelig 
påvirkning gjennom utslipp av klimagas-
ser, eller drivhusgasser, som har er skyld i 
denne utviklingen regnes nå som sikkert. 
Denne kjensgjerningen har imidlertid 
ennå ikke ledet til nødvendige gjennom-
brudd i de internasjonale klimaforhand-
lingene mellom verdens stater. Formålet 
med forhandlingene er å forhindre farlige 
klimaendringer truer økosystemer, dyr 
og mennesker. Pave Frans mener det er 
svært viktig å ta vare på skaperverket.

– Mennesker kan iblant tilgi, men naturen 
gjør det aldri. Om vi ikke tar vare på 
miljøet finnes det ingen annen utvei.

Flest fattige blir hardest rammet
Paven vil komme med flere initiativ i 
2015 for å overbevise verdens politiske 
ledere om at de må strekke seg lenger for 
å bekjempe klimaendringene. I januar 
besøkte paven den filippinske byen Ta-
cloban, som ble rasert av tyfonen Haiyan 
i 2012. Etter besøket vil han sende ut en 
encyklika som tar for seg problemene 
knyttet til klimaendringene. Caritas-
nettverket har gitt humanitær bistand 
og bidratt til gjenoppbygging av flere 
filippinske byer etter tyfonen. Det er et 
tydelig eksempel på hvordan Caritas’ 
arbeid imøtekommer utfordringene knyt-
tet til klimaendringer. Et annet eksempel 
er flommen som rammet Sri Lanka 
over jul og nyttår. Også her var Caritas-
nettverket raskt til stede med hjelp. 
Matvaresikkerhet er en av Caritas Norges 
hovedsatsningsområder og et felt som er 
spesielt utsatt for effektene av ulike typer 
klimaendringer. Det er de mest fattige av 
oss som blir hardest rammet av klima-
endringene. Hyppigere og kraftigere 
værfenomen fører til tap av liv, sult, og 
tapt livsgrunnlag i Sør. Derfor er klima 
et viktig tema for Caritas i 2015 og vil 
fortsette å være det i årene som kommer.

Foto: Caritas Internationalis.

Støtt Caritas’ Fasteaksjon 2015: Skaperver-
ket: Vår gave – vårt ansvar!
Du kan hjelpe Caritas Norges arbeid med 
miljø i Latin-Amerika, Afrika og Asia.
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433. 
Merk innbetalingen «Fasteaksjon 2015».
For girobetaling se vedlagt fasteaksjons-
brev i vårt medlemsmagasin Caritas Info 
1, som er ute hos leserne 12.-15. mars 
2015.

•	 FAKTA OM DE INTERNASJONA-
LE KLIMAFORHANDLINGENE 

•	 Forhandlinger mellom verdens 
stater for å enes om en internasjonal 
klimaavtale.

•	 Den forrige avtalen, Kyoto-proto-
kollen, utløp i 2012 og en ny avtale 
er enda ikke fremforhandlet. Etter 

planen skal en ny avtale ferdigstilles i 
Paris i desember 2015.

•	 Under klimaforhandlingene er det 
satt et mål om å begrense den glo-
bale oppvarmingen til 2 grader fra 
førindustriell tid for å unngå farlige 
og ukontrollerbare klimaendringer.

•	 Målsetningen forutsetter at verdens 
stater reduserer det samlede utslipp 
av klimagasser. Det er imidlertid 
ikke enighet om hvordan dette skal 
gjøres, spesielt fordelingen mellom 
stater.

KLIMAENDRINGER OG KLIMATIL-
PASNING
•	 Temperaturen på jorden har økt 

med 0,85 grader siden førindustriell 
tid som følge av økende utslipp av 
klimagasser, hovedsakelig gjennom 
bruk av fossil energi som kull og olje.

•	 Temperaturøkningen medfører kli-
maendringer som gir utslag i form av 
økt nedbør, flom, tørke og kraftigere 
stormer. Noen land er mer berørt og 
sårbare enn andre, spesielt i sør.

•	 Konsekvensene av klimaendringer 
er merkbare allerede i dag og vil 
fremover kunne medføre at noen 
områder blir ubeboelige, betydelig 
redusert matproduksjon og kollaps 
av økosystemer. Klimaflyktninger 
kan bli en stor utfordring, spesielt i 
Asia og Afrika.

•	 Klimatilpasning handler om å gjøre 
valg som reduserer de negative kon-
sekvensene av klimaend ringene og 
utnytte de positive konsekvensene. 
Planting av trær som tar opp CO2 og 
hindrer ørkenspredning er et eksem-
pel på dette.

Publisert av: Trine Lejon 18th February, 
2015 (artikel fra Caritas nettside)

Etternavn: Allergier eller kommentarer:
Epost:

Etternavn: Fødselsdato: Gutt Jente Allergier eller kommentarer:

Etternavn: Fødselsdato: Gutt Jente Allergier eller kommentarer:

Påmelding til Ministranthelg 17. - 19. April 2014 St. Olav (Oslo)

Menighet/by: Fyll ut og sende på epost til: ministrant@nuk.no innen 27. mars
Evt send til Josef Ottersen, Akersveien 6, 0177 Oslo

Ansvarlig
leder

Fornavn: Fødselsdato:
Telefon: Kjønn:       (  ) gutt  (  ) jente

(sett kryss)
Ledere: Fornavn:

Deltagere: Fornavn:
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INFORMASJON OM 

ÅRETS MINISTRANTHELG
Kjære prester og ministrantledere! Det er med stor glede Norges 
Unge Katolikker inviterer ungdom i alderen 10-16 år til minis-
tranthelg i Oslo 17.-19. april. Dette er en ypperlig anledning for 
ministrantene i din menighet til å bli kjent med andre minis-
tranter og lære mer om tjenesten de gjør for Kirken. Foruten 
inspirerende ministrantkatekse, bønn og sosiale aktiviteter, byr 
helgen på norgesmesterskap i ministrering. Her kommer mer 
informasjon om helgen, samt materiell for markedsføring i deres 
menighet.

Påmelding til arrangementet skjer lagvis og i to trinn. Lagleder 
må allerede innen 15. mars registrere laget, antall og kontakt-
info til leder på http://bit.do/ministrant. Deretter trenger vi 
liste over deltagere (navn, alder, kjønn) senest 27. mars (fredag 
før palmesøndag). 

Temaet for årets helg er “Kalt til tjeneste ved ditt alter”. I år 
ønsker vi å gå litt back to basics om hva det egentlig er vi driver 
med rundt alteret. For hvem sitt alter er det vi tjener, hvilket 
mysterium er det vi kommer tettere på og hva innebærer det 
for oss? Ministrering er ikke bare å utvikle tekniske ferdig-
heter (og lage et bra show), men å stadig fordypes i liturgiens 
mysterium. 
Ministrantarbeid er både god trosopplæring og godt ungdoms-
arbeid. Kort oppsummert kan vi si at ministranthelgens tre 
viktigste mål er:

1. Å danne et sosialt miljø for ministranter på tvers av menig-
hetsgrensene
2. Å styrke samholdet internt i menighetens ministrantlag
3. Å gi ministrantene økt kunnskap og forståelse om sin tro og 
den tjeneste de utfører i Kirken.

Siden utvikling av ministrantenes tro og tilhørighet til et felles-
skap står i fokus, vil alle kunne ha et utbytte av denne helgen, 
uavhengig av den kunnskap og erfaring de måtte ha med seg 
når de ankommer. Selv om det under helgen arrangeres en 
konkurranse, er det viktig for oss å presisere at konkurransen i 

seg selv ikke er hovedpoenget med helgen. Konkurransens mål 
er å oppmuntre ministrantene til å ta til seg kunnskap om sin 
tro, og da spesielt det som er relatert til deres tjeneste i Kirkens 
liturgi. 
Norgesmesterskap i ministrering gjennomføres ved løsning 
av praktiske oppgaver. Hvert lag trekker en liturgisk handling 
(utdrag fra messen eller et av de andre sakramentene) og skal 
etter begrenset forberedelsestid ministrere oppgaven. Dette 
fremføres for de andre deltagerne mens en jury bedømmer 
hvilken menighet som har Norges beste ministranter. Her er 
noen av kvalitetene vi ønsker å se: at oppgaven utføres korrekt 
(litt lokal variasjon kan godtas), at laget samarbeider godt, at 
det oppleves estetisk og at tjenesten utføres med ærbødighet for 
sakramentene. Det blir utdelt diplomer til alle, hvorav de tre 
beste lagene går gull, sølv og bronse. Vinnerlaget får også mi-
nistrere i høymessen og ta med seg et vakkert prosesjonskors i 
vandrepremie. 
Vi anbefaler at ministrantlaget består av 4-8 ministranter, men 
vi har ingen øvre eller nedre grense. Dersom dere har forholds-
vis få ministranter, vil dere bli slått sammen med andre. Det er 
også mulig å melde på flere lag fra samme menighet, hvis dere 
for eksempel har ulike grupper til forskjellige messespråk. Som 
sagt er aldersgrensen 10-16 år, og vi håper dere bruker anled-
ningen til å også inspirere nye ministranter. Vi anbefaler at 
menigheten dekker noen av kostnadene, for eksempel reiseut-
giftene for deltakerne. 
 
Tips: ministrantlag som er registrert som lokallag i NUK får 
årlig økonomisk støtte.  

For å sikre en trygg og god gjennomføring, må hvert lag ha 
med seg en leder over 18 år. Lag med flere enn 6 ministranter 
må ha med en ekstra leder over 16 år. Lederne har ansvar for 
sine ministranter både under reisen og på selve arrangementet, 
spesielt når det er fritid mellom programpostene. I tillegg til 
påmeldingen vil informasjon og oppfølging fra oss frem mot 
helgen gå til lagleder. Det mest praktiske er om lederen også 
organiserer betaling av deltageravgift, enten kontant ved opp-
møte eller over nettbank i forkant.

Vi gleder oss!
 
Ann Louise Ledum, Josef Ottersen og p. Khiem Duc Nguyen

Kjære menighet
Vi er nå inne i 2015 og Pave Franz har utropt dette året til Ordens-
livets år dvs. året for det gudviede liv som startet 1. søndag i ad-
vent 2014 og varer til 2. februar 2016. Den 2. februar feiret Kirken 
festen for Herrens fremstiling i templet. Og heretter vil Kirken 
markere denne dagen for det Gudviede liv. Dette medfører at vi i 
dette året gjerne kan besøke klostre og ordenshus for orientering 
og informasjon.

I fastetiden som begynner med askeonsdag er det en stor mar-
kering i våre katolske kirker. Og Mariakirken i Askim var særlig 
godt besøkt av unge og eldre katolikker denne onsdagen i år.
Fasten varer i 40 dager og har lange tradisjoner. Den marke-
res av de kristne som en forberedelsestid før påske og som et 
religiøst motiv, vil faste også bety et middel til å gjenoppdage 
Gudsvilje.

I Pavens fastebudskap heter det: «Fasten er en passende tid for å 
vise vår omsorg for andre gjennom små, men fortsatt betydelige 
tegn på at vi alle tilhører den menneskelige families».

Årets Fasteaksjon setter fokus på vårt ansvar for klima og ska-
perverket. Tørke, flom og ekstremvær rammer stadig flere men-
nesker, og det er de fattige som blir hardest rammet. Pave Franz 
har ved flere anledninger uttrykt viktigheten av å jobbe med 
dette temaet. Han sier: «menneskene kan tilgi, men naturen gjør 
det aldri. Om vi ikke tar vare på miljøet, finnes det ingen annen 
utvei».

I Fastetiden kan vi nettopp forsake oss selv og gi til andre som 
trenger det. Denne forberedelsestid vil være påsken og kirkens 

største og viktigste høytid, da vi feirer Herren Jesu Kristi opp-
standelse fra døden og gir oss denne mulighet til å hjelpe folk i 
nød.

Og som et lite apropos til dette vil jeg nevne Svalenes hjelpe pro-
sjekt i Peru som i mai mnd fyller 50 år. Og vi som var de første 
volontører fra Norge den gang vil delta på skolen Cristiania’s 50 
års feiring den 17. mai i år.

Det var presten Abbe Pierre fra Frankrike som gav støtet til Em-
maus – virksomheten verden over den gang. Og som utfordret 
unge mennesker til å reise ut i verden for å gjøre en innsats, der 
hvor det var fattigdom og nød. … «en lidende menneske mindre, 
betyder en broder mer!»

Med dette ønsker jeg dere alle (små og store) en Velsignet Påske-
høytid.

Laila Frøyset

I 2015 samles syke og friske pilgrimmer fra Skandinavia for å 
reise sammen på valfart til Lourdes, hvor Vår Frue av Lourdesin-
viterer alle mennesker til bot og omvendelse.
Den nordiske valfart til Lourdes finner sted fra den 3. til 10. 
august 2015.

Temaet for dette års valfart 
er: Lourdes: ”Gleden ved misjon”.
På valfarten deltar prester og leger, 
pleiepersonale, samaritter og unge, 
som skal hjelpe deltagerne. 

De geistlige ledere er msgr. 
Berislav Grgić, biskop av Tromsø, 
valfartsprest Herbert Krawczyk s. j., med flere.

Pris for deltagelse er 7.000 danske kroner og omfatter fly fra Kø-
benhavns lufthavn i Kastrup til Montpellier, buss til/fra flyplass, 
opphold med fullpensjon på Hotell Solitude i Lourdes, valfarts-
hefte samt solidaritetsbidrag. Medhjelpere deltar etter nærmere 
avtale til redusert pris.

Info om påmelding kan fås hos:
Maria Ana Vidal Bosch, Ellerupvej 45, 8883 Gjern 
E-mail: anida@post.tele.dk 
Tlf. (+45) 86 87 55 44
eller
Jytte Ormstrup 
E-mail: jytte.ormstrup@gmail.com 
Tel. (+45) 43 64 42 64
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Ved varig adresseendring vennligst påfør  
ny adresse og returner bladet til:

St. Maria kirke
Furusetveien 2

1811 Askim

Palmesøndag, 29. mars 2015 (messebok, side 222)
 kl. 12.30 – høymesse med vigsel av palmegrener og   
 prosesjon til kirken

Tirsdag, 31. mars 2015  
 kl. 18.00 
 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo

Onsdag, 2. april 2015 
 kl. 11.00 – messe på norsk
  kl. 16.00 – 18.30 retrett på vietnamesisk 

HELLIGE TRIDUUM

Skjærtorsdag, 2. april 2015 
 kl. 16.00 høymesse
 Vi feirer aftenmesse til minne om Herrens hellige natt 
 verd (m.s. 271)

Langfredag, 3. april 2015 
Faste- og abstinensdag (Fastebud fra 18-60 år og abstinensbud 
fra fylt 14 år)
 kl. 19.00 langfredagsliturgi
  - Herrens lidelseshistorie (Joh 18 ff, m. s. 285)
  - Forbønnene
  - Tilbedelse av korset
  - Utdeling av den hellige Kommunion
 
   
Påskeaften, 4. april 2015  
 kl. 11.00 -VELSIGNELSE AV PÅSKEMAT
 (Poświecenie pokarmów wielkanocnych) 
 kl. 18.00 påskevigilien
Vi samles til minne og feiring av Herrens oppstandelse.
Vi begynner med vigslingen av ilden og påskelyset. (m. s. 313)

Høytiden for Herrens oppstandelse. (Messeboken, s. 351)

1. Påskedag, 5. april 2015 
 kl. 10.00 messe på vietnamesisk
 kl. 12.30 høymesse

2. Påskedag, 6. april 2015  
 kl. 12.30 høymesse
 kl. 14.00 messe på polsk (msza po polsku)
 kl. 16.00 messe på kroatisk

Anledning til skriftemål: (okazja do spowiedzi świętej)
 
onsdag, den 18. mars: fra kl. 17.00 – 18.30 
lørdag, den 21. mars: fra kl. 11.00 – 13.00

hver gang før messen, eller etter avtale med presten.

Onsdag, 8. april 2015
 kl. 17.00 – konfirmantundervisning, 
 forberedelse til konfirmasjon, foreldremøte
 kl. 18.30 – messe deretter tilbedelse av 
Det hl. Sakra   ment

Barmhjertighetssøndag, 12. april 2015
 kl. 12.30 – høymesse 
 kl. 14.00 – messe på polsk deretter andakt

Første søndag etter Påske

ble til fest for Gudsbarmhjertighet

Alle er hjertelig velkommen!

Gudstjenesteordningen i stille uke og påsketiden 
i St. Maria kirke


