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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. 
19. - 20. 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 religion-

sundervisningene fremover. 
Prisen for helgen kr. 100 :)

 
Håper så mange som mulig har lyst til å delta og forberede seg på feiringen av Jesu 

Kristi fødsel. 
  

 Mvh. 
LUKAS 

I år er adventsaksjonen rettet til Honduras. Årets 
aksjon heter ‘Rett til deltagelse i Honduras’, og 
rundt i hele Norge blir pengene samlet inn til 
Honduras.

I fjor kom Hilde og Diego fra Honduras ned til 
Norge for å se hvordan vi levde. Etter det dro våre 
to delegater Mathias og Bao Hieu til Honduras for 
å se hvordan de hadde det. De så mye urettfer-
dighet og på dette årets landsmøte ble alle distrik-
tene enige om at pengene skulle i år gå til Hon-
duras. Så i år skal unge og gamle katolikker rundt 
hele Norge samle inn penger for å forhåpentligvis 
gi menneskene i Honduras et bedre liv. Honduras 
er preget av utrolig høy kriminalitet og dødsrate. 
Blant annet ble det målt i 2014 at hvert 48.ende 
minutt døde et menneske i Honduras. Og tallene 
har blitt så høye at politiet har sluttet å bry seg, og 
kun få av dødsfallene blir faktisk fulgt opp.

Adventsaksjon v. Katrine Nguyen

ADVENTSAKSJON

I år har jeg fått æren til å få legge 
med en julehilsen, og ved denne 
anledningen vil jeg fortelle om noe 
stort som hendte i sommer. 
Min fetter giftet seg.

20. juni 2015 var en stor dag. Det 
var stille i luften og vi alle satt 
spente og fullt av stolthet på kirke-
benken. Jeg må innrømme at jeg 
hadde løpende scenarier om hva vi 
hadde i vente under vielsen. Blant 
annet om han i det hele tatt kom til 
å gjennomføre det hele. 

Under hele 90-tallet, mellom Askim og 
Trøgstad, var det liten en gjeng på 6-12 
års alderen som spilte døball når de ikke 
løp i rad og rekke  mellom hus og trær. Minstemannen 
diltet alltid etter, uansett fart. Han var lynrask og stille. 
Sa aldri imot, men sto alltid på sitt. Han hang dermed 
ubemerket med i flokken. 

Kanskje han kom til fornuftige tanker og fant 
ut at det var best å løfte opp den hvite kjortelen 
for  springe avgårde midt under vielsen? Men 
det eneste som skjedde var at jeg, blant alle som 
var tilstede, ble lamslått og rørt av den praktfulle 
vielsen og av de guddommelige røstene av pre-
stenes (fra hele Norge og utenlands) samsang og 
bønn under det høye taket. 

Han hadde en konkurranseinstinkt men likevel 
beskjeden. Jeg vet fortsatt ikke om han var klar over 
hvor god han faktisk var i Tae Kwondo. Jeg husker også 
at vi andre ungene var så opptatte av å definere oss selv 
ved å bli bedre enn hverandre i musikk og sport, mens 
han satt og heiet med. Det kunne nesten se ut som om 
han syntes det var greit å ikke være best. 

Alle ville ha en liten bit av den nygifte etter 
vielsen. Det varte i flere timer, men han tok imot 
dem alle sammen med det store smilet og den 
rare latteren. Han så så lykkelig ut.  

Helt på slutten da de fleste hadde 
gått, fant vi han alene på enden av 
en benk med matbitene som var 
igjen av buffeen. Det var da jeg så 
det; minstemannen var blitt voksen. 
Heldigvis er han det samme vesenet 
som han var for 20 år siden. Like 
blid,  like snartenkt, like energisk og 
like full av empati.

Jeg kunne ønske vi rakk èn fyllekule før 
han giftet seg.
 
Jeg vil gratulere deg så mye med 
dagen, Tao. Du er nå gift med den 
katolske kirken, og jeg er så stolt av 
deg. Jeg har mine tanker og tro om 
religion og vitenskap, men jeg vet at 
den katolske verdenen har ventet på 

deg, og den trenger deg. Jeg har tro på deg.

Min unge venninne, Nora, viste troen sin gjennom sin 
stemme og kroppspråk. Da hun fikk muligheten til å si 
at hun hadde troen på Gud, var det utstrålingen hennes 
som svarte. Ekte og viktig. Å tro på noe, er en følelse 
som kun en selv kjenner. Kjennes det bra, skal du tro på 
deg selv og kjempe for det. 

Jeg vil med hele mitt hjerte ønske den katolske 
verdenen en stor gratulasjon med deres nye pater.
Dere har noe godt i vente. 

Takk for i år, og jeg tror godt om det nye året.
God jul!

Hilsen Theresa Le

S t. Maria Katol
sk menighetsbla

d
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en liten tanke om å tro.

Jeg sitter og ser på  sønnen min som kjører gravermaskin i sandkassen. Nabojenta 
Nora, 7 år, setter seg ned ved siden av meg. «Du Theresa, tror du på Gud?», spør 
hun. Jeg spør Nora tilbake om hun tror på Gud. Uten å nøle, med et stort og stolt 
smil svarer hun «Ja». Jeg merker at jeg er uendelig glad for hennes vegne.
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Kjære Venner
Nå er det snart jul igjen, men ikke alle men-
nesker registrerer det med glede. Omkost-
ningene som drives på mange steder og 
nervøsiteten i disse dager som man neppe kan 
undra seg, virker avstøtende på mange. Til 
det kommer en viss usikkerhet og forlegenhet 
overfor denne festen hvilken egentlig betydning 
blir forfalsket av de forskjelligste forventninger 
av kunstliggjort stemming og av et utall delvis 
gammeldagse skikker og bruk.

Barne i krybben? For noen er det en pen men 
foreldet myte, for andre et håp av grunnleggende 
utopi, for andre igjen uttrykk for en uutslettelig 
menneskehetens lengsel som aldri går i oppfyl-
lelse og allikevel på nytt bes innstendig om. På 
disse knudrete veier av motstridende meninger 
og tydning jevner evangelium fra adventsforbere-
delse: Johannes Døperens budskap var det samme 
til alle: “Gjør veien klar for Herren, jevn stiene 
ut for ham. Hver dal skal fylles, hvert fjell, hver 
ås skal slettes, hver kroket vei skal rettes ut, hver 
ulendt sti bli jevn. Og alt som lever skal få se Guds 
frelse”. De veier for oss med sitt klare og nøkterne 
språk som kan hjelpe oss til klaret eller fordypelse 
av vårt syn på saken og om nødvendig også kor-
rigere det.

En første oppklaring av vår tekst: Jesus og hans 
veibereden Johannes er ingen mystiske, ufattelige 
skikkelser men romlig og timelig fast tilknyttet 
til menneskehetens historie. Evangeliet begynner 
med en setning som lyder høytidelig: “Det var i 
keiser Tiberius femtende regjeringsår...” Deretter 
følger navn som i et gammelt dokument, navn 
på personer som dypt har innvirket i Jesus og 
Johannes Døperens liv. Keiser Tiberius var som 
etterfølger av Augustus den egentlige hersker 
over den daværende Middelhavsverden. I hans 
regjeringstid faller Døperens opptreden og Jesu 
offentlige virke. De fire følgende navn nevner de 
herskerne under de Herodes den stores rike ble 
oppdelt. Blant dem den romerske landshøvding 
Pontius Pilatus som skulle dømme Jesus til korsets 
død og Herodes Antipas som lot Johannes Dø-
peren halshogges. I historiens lys og i strid med 
herskerne av den daværende verden har Johannes 
og Jesus levd og virket.

Johannes Døperen preker ved Jordan, og men-
neskene strømmer sammen fra alle byer og lands-
byer for å se og høre mannen. For her skjer noe 
utenom det vanlige. Han ser folkemengden og 
roper: “Vend om! Gjør bot og bring livets frukter 
som viser deres omvendelse. La ikke alt bli ved 
det gamle, for frelsen dere har ventet på rett lenge 
står foran døren.”

Hvordan er reaksjonen?  Spenning fyller luften, 

folk er i full forventning og spør: Hva skal vi 
gjøre?  Vi - soldater, tolloppkrevere - det normale 
menneske i gaten. Og Johannes svarer: Del med 
andre; krev ikke mer enn rett er; vær fornøyd 
med det som tilkommer dere. Som et klangfullt 
preludium bringer Johannes Døperen Jesu bud-
skap om rettferdighet, fred og kjærlighet blant 
menneskene. På juledagen hører vi mer om det.  
Også fra denne siden er ingen overraskelser i 
vente.

La oss spørre med evangeliet: “Hva skal vi gjøre?” 
Men vær vennlig: Overvei nå ikke forlenge. Legg 
de forskjellige “men” og “hvis” til side - også de 
dårlige erfaringer. Og nå helt konkret: Se om du 
kan glede noen til jul; send enda i dag et brev til 
forsoning; Venter noen på din tilgivelse, så hold 
dem ikke lenket men fri dem ved tilgivelsen og 
en ny start; gi en anonym gave. Alt dette mener 
Johannes Døperen. Det heter omvendelse og bot. 
Helt konkret betyr det en følbar forandring i vårt 
liv med nesten.

Men har vi ikke forsøkt alt sammen “før”; og alt 
forble ved det gamle? Hvordan kan det lykkes for 
mennesket virkelig å forandre seg?  Jo, alt står og 
faller med om vi virkelig “vil” forandre oss.   Dø-
perens preken skal minne oss om at med den 
enkelte kristen har det skjedd noe i dåpen: Hver 
døpt har fått i gave Guds Ånd. Den døpte er brakt 
i forbindelse med Jesus Kristus og fått således i 
oppdrag å følge hans kjærlighets vei.  Nettopp 
advent og jul vil minne oss om at i Jesus Kristus er 
Guds kjærlighet blitt skjenket oss; at denne kjær-
lighet kan vokse i våre hjerter.  Men det gjelder en 
ny start. 

For noen uker siden har jeg vært på Valfart med 
den Vietnamesiske gruppe i Det hellige Land. Da 
har vi vært også i Fødselskirke i Betlehem, der 
hvor Jesus ble født. I denne kirken kunne vi får se 
stedet i underetasjen der Maria fødte Jesus, Guds 
sønn. Stedet er prydet av en stjerne. Da kunne 
man knele der og kysse den stjerne. Øyeblikk som 
var veldig viktig for meg, der hvor Jesus ble født 
over 2 tusen år siden.

Nettopp denne høytid JUL gir mulighet til en ny 
begynnelse.  Der er mennesker i våre omgivelser, 
især tvilende og søkende mennesker, som med 
rette venter godhet, tålmodighet, uselviskhet av 
en kristen. Hvis vi skuffer disse forventninger, 
skuffer vi forventningen i Jesu Kristi evangelium. 
Allerede dette skulle anspore oss til å begynne 
igjen. “Helt konkret”, hver med sine omgivelser, 

uten “men” og “hvis”. Forsonet og sammen med 
Johannes Døperen håper vi: Den endelige frelse, 
den virkelige fullending skjenker Jesus Kristus oss.

Forespørsel, hvordan vi møter hverandre, snakker 
med hverandre, hvordan vi omgås med hveran-
dre, krangel og konflikter; forespørsel om våre 
møter skjer i troen på den Gud som i Jesu Kristi 
har inntrådt i vårt liv, om de skjer av Jesu Ånd.

Våre møter står ikke i tilfeldighets tegn. Som Guds 
forespørsel er de enestående, ugjentakelige sjan-
ser til frelsen, det vil si til hjelpen på veien til Gud. 
I fellesskap er vi på veien til Gud, medansvarlig 
for hverandre. Jesus har sagt oss det uten mis-
forståelse i kjærlighetens hovedbud. Han har sagt 
at han møter oss i medmennesker, særlig i dem 
som trenger hjelp: de syke, de fattige, de under-
trykte. Han har gjort møtene blant mennesker til 
veier for møtet med Gud. Kjærlighetens dobbel-
bud tillater ingen tvil: vi møter Gud på den måten 
som vi møter våre medmennesker, våre neste. 

Snart skal vi feire Jul. Vi holder på med de siste 
forberedelsene. Det skal være en fin fest. Mange 
venter besøk. Det skal være en fest av møter: av 
familie medlemmer, slekt og venner som kanskje 
ikke har sett hverandre på lenge. De gleder seg 
til møtet. Skal vi ikke ved gleden av dette møtet 
se en hentydning til Julens egentlige møte, til det 
viktigste møte som fins: Guds møte med men-
neskene?

Dette møtet feirer vi i Julen - i minnet om det 
ugjenkallelige Guds møte med menneskene i Jesu 
Kristi inkarnasjon; i forventningen av møtet med 
ham ved hans tilbakekomst og i det bestandige 
nåværende møtet med ham her og nå i hans ord, 
i hans Sakrament. Om ikke den ofte beklagde 
handelen med julen kan innskrenkes gjennom 
forventningen og erfaringen av menneskelige 
møter?

Om ikke disse møtene kan hentyde til dybden av 
det guddommelige møtet?

Det forutsetter naturligvis troen på kjærlighetens 
Gud. Maria blir saligpriset av Elisabeth på grunn 
av sin tro. Vårt evangelium er en av de få stedene 
i Bibelen som det uttrykkelig er tale om Ma-
ria. Men alltid når det blir fortalt om henne står 
hennes uforbeholdne tro, hennes kompromiss-
løse “Ja” til Gud, hennes lydighet i forgrunnen. 
Fordi hun har holdt fast på sitt “ja” helt til hun 
sto under korset, derfor er hun for oss forbilde 
og hjelp i troen, forbilde og hjelp i våre møter fra 
troen.

Året avsluttes og man kan se litt med tilbakeblikk 
på det som vi kunne oppleve, 18 barn ble døpt, 18 
konfirmantene har mottatt Fermings Sakrament, 
Første Hellige Kommunion ble utdelt til 15 barn. 
Vi klarte å nedbetale lån. Takk for alt bidrag. 
Religionsundervisning har vi avsluttet med 
katekesehelg på Mariaholm. 
20. juni diakon Tao ble ordinert av bp. Bernt til 
prest og dagen etter feiret han sin første messe/ 
primiss i St. Mikaels kirke og hos oss i juli før han 
reiste til sin første menighet i Bergen. 

I det Gudviede livs år min Provinsial i Polen har 
utnevnt meg til Superior av svensk-norsk Distrikt, 
som Dere kunne ha lest på nett.
For 31. gang ble arrangert valfart til Mariaholm 
via Mariakilde. De fleste deltakerne var fornøyde. 
Måltidet underveis ble ordnet med matpak-
ker som hver enkelt kunne tilberede i kirken før 
avmarsj. Matpakkene ble spist ved Mariakilden. 
Det var mer bønn underveis enn vanlig. Arrange-
mentet gikk denne gang med overskudd. Det er 
all grunn til å være fornøyd med gjennomførin-
gen, og valfarten bør arrangeres på samme måten 
kommende år. Tusen hjertelig takk for innsatsen.

Takk være Dere, Kjære Venner kunne jeg delta på 
Valfarten til Det hellige Land med Den vietnam-
esiske Gruppe som arrangerte turen i regi av msgr 
Hai. 
Familie synoden avsluttet med sluttdokument 
som først og sist er et sterkt ja til familien og 
ekteskapet i henhold til Den katolske kirkes 
definisjon. 
Paven utropte ekstraordinært jubileumsår, Barm-
hjertighetsår. Om en del av disse ting kan vi få 
lese i dette blad.

Jeg ønsker alle sammen en velsignet advent og 
julehøytid, men også nåderikt nytt år. Vennlig 
hilsen Deres i Kristus

p. Piotr Sylwester Pisarek, OMI
sognepresten
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Prestevielse av diakon Bjørn Tao Nguyen

Diakon Bjørn Tao Quoc Nguyen (30) ble presteviet lørdag den 20. juni klokken 13.00 i St. Johannes 
kirke, Bredtvetveien 12, Oslo. Etter messen ble det holdt det en liten mottagelse, åpen for alle.
Tao var aktiv i Norges Unge Katolikker (NUK) i en årrekke, og var også dets leder i perioden 2007–
2008. Han er hittil den eneste av NUKs ledere som er blitt presteordinert.
Han begynte sine studier ved St. Eystein presteseminar i 2008, og ble diakonviet av biskop Bernt Eids-
vig i St. Olav domkirke den 23. august 2014.

Taos primiss (hans første messe som nybakt prest) var i St. Mikael kirke i 
Moss søndag den 21. juni kl. 11.00

Fra 1. september 2015 arbeider Tao som kapellan i St. Paul menighet, 
Bergen. Familien og menigheten takker for all innsats.

Pavens miljø-encyklika ‘Laudato Si’: 
— Vi er glade for at Frans har viet en hel encyklika 
til klimaspørsmålet

Pave Frans har endelig sluppet sin mye omtalte 
klima-encyklika Laudato Si, og oppfordrer et 
samlet verdenssamfunn til å inngå forpliktende 
avtaler som setter bærekraft, fordeling og rettfer-
dighet i sentrum.

Dette er første gang en pavelig encyklika, det mest 
høytidelige uttrykk for pavens universelle læreem-
bede, i sin helhet dedikeres til miljøspørsmål. 
Navnet, Laudato Si, er hentet fra den kjente Solsan-
gen skrevet av Frans av Assisi i 1224, en lovsang til 
skaperen, skapningene, naturen og universet.

I det 180 sider lange økologiske manifestet byg-
ger Frans videre på det tidligere paver har sagt om 
miljøspørsmål, blant annet Benedikt XVI, som fikk 
tilnavnet “Den grønne pave” etter å ha gjort Vatika-
net om til verdens første klimanøytrale stat gjennom 
bruk av solcellepaneler.

Flere gjennomgangstemaer i teksten behandles 
fra ulike perspektiver, blant annet:
*Den nære sammenheng mellom verdens fattige og 
jordens sårbarhet
*Kritikk av nye former for tankemåter og maktform-
er som utgår fra rene teknologiske løsninger
*En appell om å søke alternative måter å forstå og 
analysere økonomi og vekst på
*Verdien av hver enkelt skapning
*En menneskelig økologi
*Nødvendigheten av åpen og ærlig debatt om 
miljøspørsmål
*Internasjonale og lokale krefters særskilte ansvar 
for politikkutforming
*Bruk og-kast kulturen og behovet for en mer sober 
og alternativ livsstil

Takknemlig.  – Den katolske kirke i Norge er 
glade for at Frans har dedikert en encyklika til 
klimaspørsmålet, et tema vi lenge har vært opptatt 
av, og jobbet med i økumeniske og interreligiøse 
sammenhenger — både nasjonalt og internasjonalt. 
Pave Frans stiller seg her på miljøbevegelsens side 
når han slår fast at klimaendringene hovedsakelig er 
menneskeskapte, og at det er en reell klimakrise. Vi 
håper at encyklikaen gir et nødvendig løft og etisk 
inspirasjon til arbeidet for en ny internasjonal avtale 

som skal inngås under klimatoppmøtet i Paris i de-
sember, sier Ingrid Rosendorf Joys, samfunnskontakt 
i Oslo katolske bispedømme.

– Paven henvender seg ikke bare til store og innfly-
telsesrike organisasjoner og nasjoner, men også til 
hvert enkelt menneske, katolikker som ikke-katolik-
ker, troende som ikke-troende, og ber alle mennesker 
av god vilje ta ansvar for det felles beste og forvalte 
våre ressurser på en mer rettferdig måte, både for 
mennesker av i dag men også for framtidige gen-
erasjoner. Han påpeker at klimakrisen vil få drama-
tiske konsekvenser for oss alle, ikke bare de særlig 
sårbare, samtidig som han påpeker det urettferdige i 
at det nettopp er de fattigste som bærer den tyngste 
børen av klimaendringene.

— Frans ber derfor alle om å inngå i en ny dialog 
om vår jords framtid, og utfordrer oss på at alvoret 
må få konkrete uttrykk i våre egne liv. Endrer vi ikke 
vår livsstil nå, vil det få dramatiske konsekvenser. 
Fortsetter vi å ødelegge naturen, vil naturen tilslutt 
ødelegge oss, sier Joys.

Støtter underskriftsaksjon. Paven har tidligere uttrykt 
et ønske om at encyklikaen skal føre til debatt opp 
mot FN-møtet i september om bærekraftig utvikling 
– der Frans ventes å tale til generalforsamlingen 
i New York. Den argentinske paven har også gitt 
sin støtte til den katolske miljøkoalisjonen Global 
Catholic Climate Movement (GCCM), en samling av 
100 ulike organisasjoner som har igangsatt en global 
underskriftskampanje for en rekke umiddelbare tiltak 
i møte med miljøkrisen. Underskriftene skal over-
leveres verdens ledere under det kommende klima-
toppmøtet i Paris i desember.

www.katolsk.no
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Valfart til Det hellige Land
I fjor feiret jeg 20 år som prest, og menighets-
medlemmene bestemt at de skulle samle inn 
penger til en reisegave til meg. Året gikk, og 
noen lurte på hvorfor jeg ikke har reist, men det 
var alt for mange ting som dukket opp. Takk 
være dere og msgr. Francis X. Huynh Tan Hai 
kunne jeg fullføre turen.

I tiden fra søndag 20. til mandag 28. september i 
år var det mulig å delta i hele ukers arrangement i 
msgr. Hai’s regi. Det var et imponerende program 
som omfattet messer, foredrag/prekener, guiding 
på engelsk og vietnamesisk, fordi hele gruppen 
var vietnamesere og meg alene, men guidene og 
bussjåføren var ikke vietnamesisk. Hele oppholdet 
ble gjennomført med transport fra Tel-Aviv til 
hotell i Nasareth og Betlehem og forskjellige sted-
er som vi skulle besøke. Vi var 45 deltagere, stort 
sett fra Oslo og omegn, men det var noen som jeg 
kjente fra Fredrikstad, noen andre fra Stavanger 
og Bergen. Vi reiste søndag kveld fra Gardermoen 
til  København. Der måtte vi vente litt før vi reiste 
videre til Tel-Aviv. Der ble vi hentet av buss og 
dro til hotellet i  Nasareth. 

På veien spiste vi i Cesarea, kom på hotellet 
på ettermiddagen, spiste middag og delte oss i 
forskjellige grupper. Hver av gruppene har hatt 
ansvar for dagen, dvs. for salmer, underholdning, 
messeforberedelse. Vi var 4 prester da også en av 
oss holdt messe på en bestemt dag, tilpasset sted 
og tekster.

Onsdag 23.09 begynte vi dagen  tidlig med 
frokost og dro til Capernaum, først har vi stop-
pet i Bebudelseskirken og feiret messe der. Teks-
tene brukte vi akkurat fra 25. mars: Om Herrens 
Bebudelse, eller etter gamle navn Marias budskap. 
Kirke stod på stedet hvor Maria bodde og engelen 
Gabriel kom til henne og sa: «Frykt ikke Maria...» 

Vi dro videre til Capernaum, St. Peters hjemby, 
derfra reiste vi på Saligprisningenes berg og 
videre til Tabgha, stedet hvor Jesus med 5 brød 
og 2 fisk klarte å mette over 5 tusen folk. Ikke så 
lang derfra var også primat sted, hvor Peter etter 
spørsmålet fra Jesus at han elsker ham har fått 
ansvar for hele Kirken som den første pave. Vi 
dro til Genesaretsjøen, tok en båt der og ble lært 
en jødisk dans, spiste lunsj, middagen fikk vi på 
hotellet. 

Torsdag, 24.09 reiste vi på Tabor fjellet, der 
har jeg holdt messe på norsk ute, bibeltekster var 
på vietnamesisk. Forresten, for  hele turen var det 
laget ferdige hefter med hverdagsliturgi, tilpasset 
steder og kirkeårets tekster. På Tabor har vi feiret 
Herrens Forklarelse fra 6. august.

Derfra dro vi til Akko og Karmel berg. Fantastisk 
utsikt over Middelhavet.

På Karmel bodde i følge 2. Kongebok profeten 
Elia med sine disipler, og der grunnla han et-
ter tradisjonen et kloster for dem, som gjennom 
bønn og bot skulle forberede ankomsten av en 
ren jomfru som skulle føde Messias. 

Under korsfarertiden på 1100-tallet var det en prest ved 
navn Berthold som var med korsfarerridderne fra Cal-
abria. Han fant ruinene etter Elias-klosteret og bosatte 
seg der «ved Elias’ brønn» sammen med ti likesinnede 
ca 1185. Antallet eremitter rundt Mariakapellet som 
Berthold bygde på stedet, vokste stadig. I 1209 fikk de 
en streng ordensregel (formula vitae) av patriark

Albert av Jerusalem, og den ble godkjent i 1226 av pave 
Honorius III (1216-27). Dermed var Karmelittordenen 
født, Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte 
Carmelo...

Vatikanets dokument fra 2001 om folkelig from-
het skriver at den marianske fromhetens histo-
rie også inneholder andakt til ulike skapularer, 
den vanligste er skapularet for Jomfru Maria av 
Karmelberget. Dens bruk er i sannhet universell 
og utvilsomt en av de fromme praksisene som 
konsilet beskrev som «anbefalt av Magisteriet 
gjennom århundrene». Skapularet beskrives som 
et ytre tegn på det mor/barnforholdet som er 
etablert mellom den salige Jomfru Maria, mor og 
dronning av Karmelberget, og den troende som 
betror seg fullstendig til hennes beskyttelse.

Det har gjennom karmelittenes historie har vært 
stedet for Marias herlighet, på samme måte som 
Taborfjellet var stedet for Kristi forklarelse.

Vi dro til Akko via den palestinske delen. Jødene 
feiret jom kippúr, da hele Israel egentlig er helt 
lammet, ingen programmer på TV, ikke noen 
trafikk, også flyplassen er stengt på den dag. For 
oss tror jeg at det var fint, ikke noen trafikk...

Jom kippur er den jødiske forsoningsdagen og faller på 
den tiende dagen av måneden tisjré. Etter den verdslige 
kalenderen havner kippúr en dag mellom 15. september 
og 14. oktober. I år falt kippúr på 25. september – det 
vil si fra 24. september ved solnedgang til 25. september 
etter solnedgang. 

Kippúr er en full fastedag, og alle jøder over 12/13 års 
alder som har helse til det, er pålagt å faste fra solned-
gang på kippúr-aftenen til det er mørkt etter selve 
kippúr-dagen — det vil si rundt 24 timer. I denne 
perioden spiser man ingen ting og man drikker ikke noe 
annet enn hva som er strengt nødvendig av helsemes-
sige årsaker.

Fredag, 25.09 forlot vi hotellet i Nasareth for 
å reise til Betlehem, hvor skulle vi være frem til 
avreise på mandag. 

Veien til Jerusalem. Vi dro til Jordan elv, hvor 
Jesus ble døpt av Johannes Døperen, da kunne 
vi selv tenke på vår egen dåp, videre til Jeriko. 
Pater Phu holdt messe på Mount of Temptation/ 
Fristelsesfjellet. Fristelsesfjellet sies å være fjellet 
i Judeaørkenen der Jesus var fristet av djevelen 
(Matteus 4,8). Quarantania, et fjell som er 366 
meter høyt, og ligger 11 km nordvest for Jeriko på 
Vestbredden. 

På fjellet ligger gresk-ortodokse Fristelsesfjellet 
kloster eller «Qarantal». Ovenfor Qarantal, på top-
pen av klippen, står en mur, som er ruinene etter 
en hashemoneisk festning kalt Dok – Dagon.

I 1998 ble det bygd en 1300 meter lang kabel-
vogn fra Tel Sultan i Jeriko til klosteret som er en 
turistattraksjon.

Vi reiste videre til Dødehavet, der fikk vi mulighet 
å bade og sole oss litt. En del av oss dekket seg 
i gjørme fra topp til tå, da ble jeg ikke så hvit :) 
, men der holdt jeg nesten på å drukne; vannet 
holder ikke alle på overflaten som man sier :)
Vi har vært i Kana, der p. Phu har holdt andakt og 
ekteparene fornyet sine bryllupsløfter.
Om kvelden kom vi til Betlehem. Der dro vi først 
ut og handlet litt. 

Lørdag, 26.09 
Vi begynte med å besøke Jerusalem fra yttersiden, 
først Oljeberget. Utsikt over den gamle byen, 
Himmelfartsberget, Dominus Flevit og Get-
semane.
 
Lunsj hos fransiskanerne, Notre Dame Center. 
Deretter dro vi til Betlehem for å feire messe 
i Jesu fødselssted. P. Tan feiret messe og holdt 
preken fra Jesu fødselsdag. 
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Vi gikk til grotten, der hvor Jesu krybbe var, og 
hyrdenes marker. Videre besøkte vi Mount Zion, 
kirken St. Peter i Gallicantu, Peter fornekter Jesus 
3 ganger og hanen gol (Mt 26, 74-75), Cenacolo og 
graven til kong David.

Søndag, 27.09
St. Anne kirken i Bethesda, kjent for veldig bra 
akustikk. Der sang vi en sang. Deretter gikk vi til 
Klosteret, Søstrene av Sion, besøkte Ecce Homo 

Arch og gikk vi å be korsveien/ Via Dolorosa, der-
fra gikk vi for å feire messe kl. 11.00 i basilikaen 
for Den hellige grav på Crusaders’ Chapel. Etter 
messen besøkte vi Den hellige gravs kirke. Lunsj 
i den gamle byen på Burgulji Restaurant. Etter 
lunsj besøkte vi Klagemuren og reiste til hotellet, 
hvor vi slappet av. Om kvelden spiste vi middag, 
deretter oppsummering og hyggelig samvær. 
Dagen etter reiste vi til flyplassen. 

Tusen hjertelig takk for en uforglemmelig tur. 
Takk til hele gruppen og særlig til mgsr. Hai for 
organisering av valfarten. Det var virkelig impo-
nerende hvordan dere har arrangert dette. Tusen 
hjertelig takk for at jeg kunne være med på de 
viktigste steder for vår tro. 

Hjertelig takk for alt. 

Mvh p. Piotr

St. Josephsøstrene markerte 150-årsjubileum

Fire modige St.Josephsøstre ankom i 
Norge hovedstad den 4. august 1865, uten 
hverken å kjenne landet  eller språket.  De 
visste de var «utsendt» for å tjene Kirken 
og lede mennesker til Gud. Det er disse fire 
søstre som har lagt grunnlaget for St. Jo-
sephsøstrenes virke i Norge gjennom 150 
år. I dag, den 22. august 2015, feirer vi St. 
Josephsøstrenes nærvær i 150 år. Vi retter 
vårt blikk tilbake mot fortiden i stor tak-
knemlighet, ser på nåtiden med glede og på 
fremtiden med håp.

Her på Grefsen, St. Josephsøstrenes Hjem, 
er vi 29 søstre som bor i 2 kommuniteter. Vi 
tilhører St. Josephsøstrene av Chambéry og 
vi har søstre spredt på 5 kontinenter. Vår ho-
vedoppgave her i  Norge er å pleie våre eldre, 
arbeide i Fransiskushjelpen, undervisning og 
kurs for grupper , konvertitt undervisning, 
litt språkundervisning, åndelig veiledning, 
retrettvirksomhet og besøk av eldre m.m. 
Tilveksten har ikke vært så stor de siste årene, 
men vi er styrket ved at 9 unge kvinner fra 
Vietnam føler seg kallet til å leve som St. 
Josephsøstre her i Norge.

Alle søstre har sin oppgave i vårt klostersam-
funn, enten ved å be eller gjøre den innsats 
kreftene tillater. Vi er alle underveis, og i dag 
med feiringen av vårt jubileum ønsker  vi å 
takke alle som på en eller annen måte har 
vært nærværende i vårt apostolat opp gjen-
nom årene.

Flere  av våre tidligere medarbeidere og 
elever fant veien til oss i dag og vi føler oss 
overveldet over alle venner og gjester som 
kom for å feire med oss og som delte med 
oss sine historier.  Provinsens 25 «medvan-
drere» var også godt representert på jubile-
umsfeiringen.

Vi feiret en høytidelig takksigelsesmesse med 
biskop Bernt som hovedselebrant og Wolf-
gang Plagge som organist. Jubileumsfeirin-
gen bekreftet Guds nærvær i vår virksomhet 
og alle både eldre og unge følte seg styrket 
for fremtiden. Vi har et fundament å bygge 
videre på. Vi har mye å være takknemlige for.

En stor takk til alle og enhver for mange fine 
blomsterbuketter,  potteblomster, hageb-
lomster, 150  røde roser i anledning dagen,  
pengegaver, mye vin, en hagebenk,  flotte 
dekorerte lys, kostbare lysestaker, en nydelig 
gjestebok, konfektesker, fine bilder og noen  
sendte hilsener per brev og telefon.

Vi takker alle for de mange måter dere viste 
oss deres takknemlighet på, vi ble rett og slett 
overveldet.

Ad majorem Dei Gloriam – Alt til Guds 
større ære. La oss fortsette å be for hverandre 
om kraft og styrke så vi kan være gode og 
begeistrede medarbeidere i Guds rike. 
 
Melding fra ST. JOSEPHSØSTRENE

JOTO SUSHI
Storgt 14 1830 Askim
Telefon: 69 88 50 03
http://www.joto-sushi.com
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Pave Frans har proklamert et ekstraordinært 
jubelår, i barmhjertighetens tegn. Barmhjer-
tighetsåret varer fra 8. desember 2015, høytiden 
for Marias uplettede unnfangelse, til 20. novem-
ber 2016, Kristi Kongefest. I et brev til biskop 
Rino Fisichella, president for rådet for nyevan-
gelisering, forklarer paven sine hensikter med 
jubelåret. 
 
At det ekstraordinære barmhjertighetsjubileet 
nå nærmer seg, gir meg anledning til å fokusere 
på noen punkter hvor jeg mener det er viktig å 
intervenere for at feiringen av det hellige året skal 
kunne være et virkelig møte med Guds barmhjer-
tighet for alle de troende. For det er mitt ønske 
at jubelåret skal være en levende opplevelse av at 
Faderen er nær, hans ømhet nesten til å ta og føle 
på, slik at hver enkelt kristens tro kan bli styrket 
og vitnesbyrdet dermed bli stadig mer virksomt.
 
Pilegrimer til Barmhjertighetens dør
Først av alt går mine tanker til alle de tro-
ende som skal leve jubelårets nåde i de enkelte 
bispedømmene eller som pilegrimer til Roma. Jeg 
ønsker at jubelårsavlaten kommer til hver enkelt 
som en ekte opplevelse av Guds barmhjertighet, 
som går alle i møte med ansiktet til Faderen som 
tar imot og tilgir, og fullstendig glemmer syn-
den som er begått. For å leve og vinne avlaten er 
de troende kalt til å foreta en kort valfart til Den 
hellige dør som er åpnet i hver domkirke eller i 
kirkene som bispedømmets biskop har fastsatt, 
og i de fire pavelige basilikaene i Roma. Valfarten 
skal være tegn på et dypt ønske om ekte omven-
delse. Likeledes fastsetter jeg at man kan vinne 
avlat i de helligdommer hvor Barmhjertighetens 
dør er åpnet og i de kirker som tradisjonelt er 
regnet som jubelårskirker. Det er viktig at dette 
momentet forenes med botens sakrament først 
og fremst, og med feiring av Den hellige eukaristi 
med en refleksjon over barmhjertigheten. Det er 
nødvendig å kombinere disse feiringene med en 
bønn for meg og for de intensjoner jeg bærer i 
hjertet for Kirkens og hele verdens beste.
 
De syke og de i fengsel
Dessuten tenker jeg på dem som av ulike grun-
ner ikke har mulighet til å komme seg til Den 
hellige dør, først og fremst de syke og de som er 
eldre og ensomme og ofte ikke kan komme seg 
ut av huset. For dem vil det være til stor hjelp 
å leve sykdommen og lidelsen som en erfaring 

av nærhet til Herren, som i sin lidelses, døds og 
oppstandelses mysterium viser kongeveien til å 
gi smerten og ensomheten mening. Deres måte å 
vinne jubelårsavlaten vil være å leve med tro og 
gledefylt håp dette prøvelsens øyeblikk og motta 
kommunionen eller delta i Den hellige messe og 
den felles bønn – eventuelt via ulike medier.
Mine tanker går også til dem som er i fengsel og 
opplever frihetsbegrensninger. Et jubelår har 
alltid vært en anledning til å innvilge et stort 
amnesti, som skal omfatte mange personer, som 
selv om de fortjener straff, har blitt seg bevisst 
den urett som er begått og oppriktig ønsker igjen 
å bli en del av samfunnet og komme med sitt ær-
lige bidrag. Måtte Faderens barmhjertighet, han 
som vil være nær den som har størst behov for 
hans tilgivelse, nå frem til alle disse på en konkret 
måte. De kan vinne avlaten i fengselskapellene 
og hver gang de går gjennom døren til sin celle 
og retter sine tanker og bønner til Faderen. Måtte 
denne handlingen bety for dem gjennomgangen 
gjennom Den hellige dør, for Guds miskunn, som 
er i stand til å forvandle hjertene, er også i stand 
til å forvandle murer til en opplevelse av frihet.

Barmhjertighetsgjerninger
Jeg har bedt om at Kirken i denne jubileumstiden 
skal gjenoppdage rikdommen i de fysiske og 
åndelige barmhjertighetsgjerningene. For opp-
levelsen av barmhjertighet blir synlig i vitnesbyr-
det fra konkrete tegn, slik Jesus selv har lært oss. 
Hver gang en troende personlig utfører én eller 
flere av disse barmhjertighetsgjerningene, vil de 
utvilsomt vinne jubileumsavlaten. Herav følger 
forpliktelsen til å leve av barmhjertigheten for å 
oppnå den fullstendige og omfattende tilgivelsens 
nåde, gjennom kraften i Faderens kjærlighet som 
ikke utelukker noen. Derfor vil det dreie seg om 
en fullkommen jubelårsavlat, en frukt av begiven-
heten selv, levd med tro, håp og kjærlighet.
 
De avdøde
Til sist kan jubelårsavlaten vinnes også for de 
avdøde. Vi er knyttet til dem ved det vitnesbyrd 
om tro og kjærlighet som de har etterlatt oss. På 
samme måte som vi minnes dem under eukaris-
tifeiringen, kan vi, i det store mysterium som de 
helliges samfunn er, be for dem om at Faderens 
miskunnsrike ansikt skal befri dem fra enhver rest 
av skyld og dra dem til seg i den salighet som ikke 
har ende.

Pave Frans’ brev i anledning 

Barmhjertighetens år

 Skriftemålsfullmakter 
Et av de alvorlige prob-
lemene i vår tid er ut-
vilsomt det endrede 
forholdet til livet. En 
svært utbredt mentalitet 
har ført til at den nød-
vendige sosiale og per-
sonlige sensibilitet mår 
det gjelder å ta imot et 
nytt liv, er gått tapt. Det 
dramaet som en abort 
er, blir levd av noen med 
en overfladisk bevissthet, 
så de nesten ikke er klar 
over det svært alvorlige 
ondet en slik handling 
medfører. Men mange 
andre mener, selv om 
de lever dette øyeblik-
ket som et nederlag, at 
de ikke har noen annen 
utvei. Jeg tenker særlig 
på alle kvinnene som har 
tydd til abort. Jeg er vel 
kjent med presset som 
har ført dem til denne 
beslutningen. Jeg vet at 
det er et eksistensielt 
og moralsk drama. Jeg 
har møtt mange kvin-
ner som bar arret etter 
dette vonde og smerte-
fulle valget i sitt hjerte. 
Det som har hendt, er 
dypt urettferdig; likevel, 
bare når man forstår det 
som det virkelig var, er 
det mulig å ikke miste 
håpet. Guds tilgivelse 
kan ikke nektes den som 
angrer, fremfor alt når 
den angrende oppsøker 
skriftemålets sakrament 
for å oppnå forsoning 
med Faderen. Også av 
denne grunn har jeg 
bestemt, tross det som 
måtte stå i veien, å gi alle 
prester fullmakt til å gi 
absolusjon til dem som 
har foretatt en abort og 
med et angrende hjerte 
ber om tilgivelse for det. 
Prestene skal forberede 
seg til denne store opp-
gaven ved å vite å forene 
ord som uttrykker en 
virkelig velkomst med en 
refleksjon som hjelper 
til å forstå den synden 

som er begått og peke på 
en sann omvendelses-
vei for å nå frem til å ta 
imot Faderens sanne og 
generøse tilgivelse, han 
som fornyer alt med sitt 
nærvær.
En siste betraktning er 
rettet til de troende som 
av ulike grunner går til 
kirkene som betjenes 
av prester fra Pius Xs 
prestebroderskap. Dette 
ekstraordinære barm-
hjertighetens jubelår 
utelukker ingen. Noen 
medbrødre i bispeem-
bedet fra ulike kanter 
har fortalt meg om disse 
troendes gode vilje og 
sakramentale prak-
sis, dog blandet med 
ubehaget ved å leve i 
en pastoralt vanskelig 
situasjon. Jeg setter min 
lit til at man i en nær 
fremtid kan finne løs-
ningene som skal til for å 
gjenvinne fullt fellesskap 
med prestere og de over-
ordnede i prestebroder-
skapet. I mellomtiden, 
motivert av behovet for 
å hjelpe disse troende, 
fastsetter jeg, av egen 
beslutning, at de som i 
løpet av barmhjertighet-
ens hellige år oppsøker 
prestene fra Pius Xs pre-
stebroderskap for å feire 
forsoningens sakrament, 
vil motta en gyldig og 
lovlig absolusjon for sine 
synder.

Jeg setter min lit til 
Barmhjertighetens Mors 
forbønn og betror for-
beredelsene til dette 
ekstraordinære jubelår til 
hennes beskyttelse.

Fra Vatikanet, 1. septem-
ber 2015

Frans

KOS
Storgata 11B, 1830 Askim
913 89 310

EFESOS tyrkisk restaurant

Skolegata 10, 1830 Askim
Telefon69 88 49 70
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Bønn til Barmhjertighetsår
Pave Frans’ bønn til det hellige Barmhjertighetens år (2015 - 2016)

Herre Jesus Kristus, du har lært oss å være barmhjertige likesom den himmelske 
Fader,
og du har sagt, at den, som ser deg, ser Ham.
Vis oss ditt ansikt, og vi blir frelst.

Ditt kjærlige blikk befrier Sakeus og Matteus fra penges slaveri. 
Det samme blikk frier kvinnen pågrepet i ekteskapsbrudd
og Maria Magdalena fra å søke lykke utelukkende i skapte ting, 
likesom det fik Peter til å gråte bitterlig etter hans fornektelse 
og forsikrede den angrende tyv en plass i Paradis.
La oss høre dine ord, som om de var henvendt til hver og en av oss, som da du 
talte til den samaritanske kvinne og sa ”Hvis du kjente Guds gave!”
Du er den usynlige Faders synlige ansikt,
den Gud, som utøver sin makt gjennom tilgivelse og barmhjertighet: 
La Kirken være ditt synlige ansikt i verden, du som er Kirkens oppstandne og 
helliggjorte Herre.
Du ville, at dine tjenere også skulle ikledes din maktesløshet for at de måtte ha 
medfølelse med dem, som 
lever i uvidenhet og i villfarelse:
La enhver, som nærmer seg dine tjenere, føle seg savnet, elsket og tilgitt av Gud.
Send din Ånd og helliggjør hver og en av oss med Hans salvelse,
så at Barmhjertighetens hellige År må bli et nådeår fra Herren, og din Kirke med 
fornyet begeistring må bringe godt budskap til fattige, utrope frigivelse for fanger 
og syn til blinde og sette undertrykte i frihet.
Det ber vi deg om ved Marias, Barmhjertighetens Moders forbønn, 
du, som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånds enhet i all evighet.

Amen.

Under en pressekonferanse i 
Vatikanet den 5. mai presen-
terte erkebiskop Salvatore 
Fisichella høydepunktene for 
det kommende «ekstraordinære 
jubelåret for barmhjertighet», 
som starter den 8. desember 
2015 og avsluttes den 
20. november 2016.

Mottoet for året er «Vær 
barmhjertige, slik deres Far 
er barmhjertig» (Luk 6,36), og 
organiseringen er overlatt til 
Det pavelige råd for Nyevan-
gelisering, som ledes av nevnte 
Fisichella.

Fra Vatikanradioen:
Presskonferensen presenterade 
också jubelårets logotyp som 
är den gode herden som bär på 
sina skuldror en förlorad själ 
som enligt ärkebiskopen är en 
passande sammanfattning av 
vad jubelåret handlar om. På 
samma sätt tjänar jubelårets 
motto, ”Barmhärtig som Fad-
ern”, som en inbjudan att följa 
Guds barmhärtiga exempel 
och som uppmanar oss att inte 
döma eller fördöma men att 
i stället vittna om kärlek och 
förlåtelse.

Ärkebiskop Fischella tillade att 
jubelåret kommer att innehålla 
en rad evenemang under 2016 
som var och en har ett eget 
separat tema och som väntas 
locka ett stort antal pilgrimer 
till Rom. De inkluderar fest-
dagar mellan den 19 och den 21 
januari för alla dem som arbetar 
med pilgrimsfärder och en an-
nan sammankomst den 3 april 
för de troende och deras upp-
levelse av barmhärtighetens nåd 
och den 24 april hålls ett möte 
för ungdomar.

Andra händelser senare under 
året är ett möte den 12 juni 
tillägnad de sjuka och de som 
lider av funktionshinder och en 
liknande sammankomst den 6 
november som kommer att til-
lägnas alla fångar i världen. Den 
4 september organiseras en dag 
tillägnad dem som deltar i frivil-
lig- och välgörenhetsarbete och 
den 9 oktober kommer att vara 
en dag som tillägnas Jungfru 
Maria. Slutligen kommer det att 
organiseras en särskild festdag 
för diakoner den 29 maj och 
den 3 juni en dag för präster och 
den 25 september en dag för 
kateketerna.

I forkynnelsesbullen «Barmhjer-
tighetens ansikt» (Misericordiae 
Vultus), oppfordrer paven alle 
biskoper i Verdenskirken til å 
åpne en «Barmhjertighetens 
dør» i sin katedral eller i en an-
nen kirke etter modell av Peter-
skirken og de tre andre pavelige 
basilikaene i Roma – og at 
denne er åpen i hele Det hellige 
året. De troende skal i denne 
tiden forsterket tenke over 
hvordan de konkret kan leve 
ut barmhjertigheten, skriver 
paven: De må «vekke sin samvit-
tighet som ofte har sovnet overfor 
fattigdommens drama», heter det i 
bullen.

Frans har valgt 8. desember 
som åpningsdato fordi det da 
er nøyaktig femti år siden Det 
annet vatikankonsil  (1962-65) 
ble avsluttet. Jubelåret for barm-
hjertighet har også fått sin egen 
nettside på en rekke språk, iubi-
laeummisericordiae.va.

Barmhjertighetens år: Peters-
plassen blir gigantisk utendørs 
skriftestol for en dag 

Botens sakrament står sentralt 
under det kommende Barm-
hjertighetens år. Den 23. april 
neste år forvandles endog 
Petersplassen til en gigantisk 
utendørs skriftestol. Dette skjer 
under et arrangement for unge i 
forbindelse med jubileumsåret, 
som starter den 8. desember 
2015. Mottoet for året er «Vær 
barmhjertige, slik deres Far er 
barmhjertig» (Luk 6,36).
– I dette arrangementet for unge i 
jubileumsåret forvandles Petersplas-
sen til en stor utendørs skriftestol. 
Vi bestemte oss for dette for å kunne 
vise hvor sterkt paven fremhever 
viktigheten av skriftemålet, tilgiv-
else og nåde, sier mgr. Rino Fisi-
chella, president i Det pavelige 
råd for nyevangelisering, og 
organisator for jubileumsåret.

Det var i bullen Misericordiae 
vultus at pave Frans kunng-
jorde Barmhjertighetens år. Her 
oppfordrer paven blant annet 
alle biskoper i Verdenskirken 
om å åpne en «Barmhjertighet-
ens dør» i egen katedral eller i 
en annen kirke etter modell av 
Peterskirken. Flere millioner 
pilegrimer ventes til Roma for 
blant annet å gå igjennom Den 
hellige port i Peterskirken, og 
delta på ulike arrangementer.
– Dette er en valfart som viser ens 
dedikasjon til fornyelse av troen, og 
til å bli et barmhjertighetens vitne, 
sier Fisichella.

Jubileumsåret avsluttes på Kristi 
kongefest den 20. november 
2016.

Teksten hentet fra www.katolsk.no
 

Barmhjertighetens år: 
«Vær barmhjertige, slik deres Far 
er barmhjertig» 
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Barmhjertighetsåret åpner Paven av Den 
hellige dør i Peterskirken, og den 13. desem-
ber er det meningen at de hellige dørene ute i 
bispedømmene skal åpnes. Folk venter spent. 
 
På denne websiden finner dere alt om Jubileum-
såret på 7 forskjellige språk: http://www.iubi-
laeummisericordiae.va/content/gdm/en.html 
 
Kort oppsummert, foreslår pave Frans følgende 
initiativer, kfr. bullen Misericordiae Vultus: http://
www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/
en/giubileo/bolla.html    
 
    - At en Barmhjertighetsdør åpnes for hele det 
hellige året i domkirken eller annen betydnings-
full kirke i hver eneste lokalkirke (bispedømme), 
og at lignende Barmhjertighetsdører kan åpnes 
ved helligdommer som oppsøkes av store grup-
per pilgrimer. Den tredje søndag i Advent vil pave 
Frans annonsere åpningen av disse Barmhjer-
tighetsdørene i hver enkelt lokalkirke.  
 
    - At refrenget i Salme 136 foreslås som daglig 
bønn - “For hans miskunn varer til evig tid”.  
 
    - Barmhjertighet er kriteriet for å skjelne hvem 
Guds sanne barn er. Å tilgi krenkelser og vise 
kjærlig og medfølende omsorg for enhver er hele 
Kirkens kall.  
 
     - Johannes Paul IIs encyclika, Dives in Miseri-
cordia, foreslås lest på ny.  
 
    - Kirken er forpliktet til å forkynne Guds barm-
hjertighet, Evangeliets bankende hjerte, med ny 
entusiasme og fornyet pastoral handling, ved å gå 
ut til dem som lever helt i ytterkanten av sam-
funnet, og helbrede ethvert menneskes sår med 
trøstens olje.  
 
    - De troendes folk bør reflektere over og sette 
ut i livet de fysiske og åndelige barmhjertighets-
gjerningene.  
 
    - Pilgrimsvandringer har en særskilt plass i Det 
hellige år, fordi de representerer våre livs van-
dring. Disse kan skje til Den hellige dør i Roma 
eller enhver annen plass i verden, alt etter den 
enkeltes muligheter.  
 
    - Vi kalles til ikke å dømme eller fordømme, 
men i stedet tilgi og gi. Mottoet for Jubelåret er 
derfor “Barmhjertig som Faderen”.  
 
    - Fastetiden bør leves mer intenst dette 

jubelåret gjennom å meditere over Den hellige 
skrifts sider som forkynner Guds miskunn, og 
ved å gjennomføre “24 timer for Herren” i hvert 
eneste bispedømme fra fredag til lørdag forut 
for den fjerde uken i fasten ved å sette Forsonin-
gens sakrament i sentrum av denne feiringen.  Se 
http://www.novaevangelizatio.va/content/nvev/
en/news/24h-2015-globale.html 
 
    - Den hellige far vil sende ut Barmhjer-
tighetsmisjonærer under fastetiden som har 
tillatelse til å tilgi også de synder som bare Den 
hellige stol er gitt å tilgi. De enkelte bispedømmer 
bør organisere “misjonsoppdrag ut til folket”, slik 
at disse misjonærene kan bli herolder for glede og 
tilgivelse. Biskoper bes om å feire Forsoningens 
sakrament med sitt folk.  
 
    - Jubileet er forbundet med spesiell avlat. 
 
    - Må feringen av jubelåret fremme et møte 
med jødedommen og islam, som begge anser 
barmhjertighet for å være en av Guds viktigste 
attributter, og med andre noble religiøse tradis-
joner.  
 
    - Vi oppmuntres til ofte å hilse Maria, Barm-
hjertighetens Mor, som sto ved foten av sin Sønns 
kors, med ordene i Salve Regina, slik at hun aldri 
må gå trett av å vende sine barmhjertige øyne 
mot oss. Og vi oppmuntres til å be om de helliges 
og saliges forbønn som gjorde Den guddom-
melige barmhjertighet til sin livsoppgave, særlig 
St. Faustyna Kowalska.   
 
På denne siden kan man lese hvordan Romas 
bispedømme vil feire jubileet:  http://www.iubi-
laeummisericordiae.va/content/gdm/en/giubileo.
html 
 
Lokalkirkene rådes til å feire det på måter som 
ikke representerer en byrde for dem, men som 
likevel sikrer at barmhjertighetens budskap når 
alle.  
 
La oss be Gud om inspirasjon til å finne vakre 
måter å forkynne og leve dette Hellige år her hos 
oss på, innby alle til å utøve praktiske og åndelige 
barmhjertighetsgjerninger og selv erfare Faderens 
barmhjertighet, særlig gjennom økt anledning til 
å motta Forsoningens sakrament.  
 
Deres i Kristus, 
 
Maria E. Fongen

Jubileår 
8. desember 2015 – 20. november 2016

Synoden 2015: Et stort JA til familien 
Av Maria Fongen. 

Det har vært stor spenning knyttet til den andre av tvillingsynodene om familien. Ett års samtaler 
og to høringsrunder senere er biskopene blitt enige om et sluttdokument som først og sist er et 
sterkt ja til familien og ekteskapet i henhold til Den katolske kirkes definisjon.

Under begge synodene har ektepar og legfolk fra alle kontinenter bidratt med virkelighetsbeskrivelser 
og ønsker til biskopene.  Sluttdokumentet [ennå ikke tilgjengelig på engelsk] er preget av en dyp øm-
het og omsorg for ektepar, familier og enkeltmennesker i alle livssituasjoner og -stadier. Et nøkkelord 
fremover blir ledsagelse. Kirken skal være nær og ledsage de troende til et personlig møte med Jesus 
Kristus, med Guds levende ord som kompass, uansett livssituasjon.

Biskopene ønsker en betydelig styrking av ekteskapsforberedelsen og en tett ledsagelse av unge fami-
lier. De vil også styrke evangeliseringen av familien, gjøre den bevisst sin rolle som huskirke og som 
samfunnets viktigste byggesten. Selv om mediene har fokusert mye på drakamper om kontroversi-
elle emner som kommunion til skilte gjengifte og likekjønnede par, beskriver kardinalene og bis-
kopene som deltok at det har rådet stor enighet og respekt om Kirkens grunnleggende lære i disse 
spørsmålene, og at ordskiftet har vært fritt og åpent. Synodedokumentet er ikke noe læredokument, 
men overleveres paven som et forslag til videre bearbeiding og endelig formulering.
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VI GRATULERER: 

Dåpsbarna og deres familier:
08.02.2015  – Thea Martine Manila Hoel (Hobøl)
15.02.2015  – Signe Margrete Kjørlaug (Ørje)
21.03.2015  – Lilla Rembielak (Ytre Enebakk)
19.04.2015  – Emily Bao Ngan Nguyen (Askim)
30.05.2015  – Ya Eli Bintou Harding (Askim)
14.06.2015  – Edvinas Augustas Knieciunas (Rakkestad)
28.06.2015  – Milena Emilia Ruszczyk (Mysen)
12.07.2015  – Atene Kristina Gardziulyte (Eidsberg)
25.07.2015  – Maja Gajdamowicz (Askim)
09.08.2015  – Estifanos Seghid Eyasu (Mysen)
22.08.2015  – Ian Espinoza Gunkel (Askim)
13.09.2015  – Alexander Said (Mysen)
13.09.2015  – Caspian Phan Sørensen (Askim)
19.09.2015  – Markus Benediktas Paulauskas (Askim)
27.09.2015  – Olivia Pupik (Fosser)
04.10.2015  – Edvin Palushaj (Askim)
11.10.2015  – Jacob Fik (Skiptvet)
28.11.2015  – Viktoria Helena Soszynska (Knapstad)

Første Hellige Kommunion: 24. mai 2015
Vi ønsker dem velkommen ved Nattverdbordet og gratulerer.

 Ove ENGELAND    Victoria MARCINIAK
 Jakub JASINSKI    Angelica Phan SØRENSEN
 Mateusz MIECHOWICZ    Tony Nguyen LE
 Helena KAJIC     Bartosz WOS
 Magdalena SOSZYNSKA   Pawel PUPIK
 Gunvor Marie Cielo JØRGENSEN
 Oliwia ZIELONKA    Weronika SZPRENGEL
 Amelia KRAKOWIAK    Kim Alexsander KJÆRSTAD
    

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.

Fra presten kontor:

KONFIRMASJON 
i St. Maria Menighet i Askim

Kristi Himmelfart, 26. april 2015 kl.12.30
Bp. Bernt Eidsvig meddelte Fermingens Sakra-

ment til 18 av våre ungdommer:

Maciej Mroz
Piotr Jan Kostyra
Tuva Halvorsen
Nelson Eduardo Reimundo
Tymon Jan Sobiech
Eric Reber
Adrian Lukasz Pawlowicz
Adam Krason
Sunniva Fongen
Damian Wikiert
Nikolai Fongen
Nick Rajic
Khoi Le
Elias Arhe
Kamil Milczarek
Kamila Daria Rudyk
Sebastian Milczarek
Julia Gostomczyk

La oss be for våre konfirmanter:
Allmektige, Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, du 
fridde disse dine tjenere fra synden og gjen-
fødte 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: 

19.06.2015 
Lorelei Villarba Aga-Ab og Åsmund Nek-
stad (St. Maria kirke i Askim) 

11.07.2015 
Sigrid Marie Larsen og Jan Dawid Sopel 
(Askim kirke)

11.07.2015 
Toma Budreckyte og Vitalijus Kurmaz 
(St. Antonius kirke, Pakutuvenu, Litauen)

08.08.2015 
Teresa Thy Xuan Hong Nguyen og Ole 
Anh Huy Le (St. Olav domkirke, Oslo)

08.08.2015 
Egle Bajorinaite og Donatas Bilevicius 
(Palanga, Litauen)

22.08.2015 
Sandra Kalinauskaite og Tadas Veselis 
(Zemaiciu Kalvarija, Litauen)

GRATULERER 

Vi kondolerer familien til avdøde
Anna Marie Høiesen  28.02.2015 (Hobøl kirkegård)

Genowefa Bobowicz  11.10.2015 (Mysen kirkegård)

Herre, gir dem den evige hvile.
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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 
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 frembåret messer for de 
avdøde i menigheten. 
Vil en ha lest Den hellige Messe for et bestemt 
formål (intensjon) bes en kontakte presten.

Oblatfedrene (O.M.I.)
(O.M.I. = Congregatio Missionariorum Oblato-

rum Beatae Mariae Virginis Immaculatae) 
Kommunitet
Fredrikstad
St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad 69 30 15 20
p. Roman Kunkel O.M.I. (økonom)
p. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. (husets 
superior)
p. Piotr Pisarek O.M.I. (superior for Norge og 
Sverige fra 2015)
Andre oblatfedre i Norge
p. Jeyanthan Pachchek O.M.I. (bor i Oslo)
p. Edmund Reginald Saviripillai O.M.I. (bor i 
Bergen)
p. Jeevendra Paul O.M.I. (på sabbatsår 2014–2015 

fra sin ordensprovins i Sri Lanka; bor i Oslo)

Askim 
Opprettet 15.08.1992. Sognet omfatter kommu-
nene Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, 
Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad samt post-
stedene 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 innvielsen av glassmaleriene 
5. desember 2004.
Furusethveien 2, 1811 Askim 69 88 96 71 
69 88 96 71 0530.09.75706 1100.30.09078; organ-
isasjonsnummer 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 My-
sen 900 76 142
Roy Hagen (nestleder)
Vidar Olaussen (sekretær)
Małgorzata Jożwicka, Michał Babinski, Rafał Lac-
zek, 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 Hard-
ing, 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

KJÆRE FORELDRE OG BARN!

Med barn fra 1. – 8. klasse møtes vi til undervis-
ning 1. og 3. lørdager i mnd. fra kl. 11.00 og avs-
luttes kl. 13.30. Undervisningen starter med den 
Hellige Messe kl. 11.00. Denne er en del av under-
visningen. I den Hellige Katolske Messen kommer 
vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i 
den Hellige Kommunion. Han vil selv føre oss alle 
nærmere til seg. 
Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan 
vi sammen hjelpe hverandre til å bli sterkere og 
tryggere i troen. 

Konfirmantene, 9. klasse har sin undervisning på 
onsdager fra kl. 17.00 til 19.00, messen kl. 18.30 
avslutter undervisningen.
Konfirmantene/ 9. klasse - Sognepresten    
* onsdager kl. 17.00 – 19.00
18.11.2015 
02.12.2015
16.12.2015 – anledning til skriftemål 
Adventsaksjon 
19. – 20.12.2015 – adventshelg i Askim 
   
06.01.2016
20.01.2016
03.02.2016
10.02.2016 – askeonsdag konfirmantene skal delta 
i messen kl. 17.00, askekors velsignelse
17.02.2016
02.03.2016 
16.03.2016 – anledning til skriftemål
20. - 27.03.2016 – påskeleir for Konfirmantene
06.04.2016 – foreldremøte
20.04.2016 – anledning til skriftemål, øvelse
27.04.2016 – foreldremøte, forberedelse til 
Konfirmasjon

Vi har besluttet i år, som før for å kreve en sum på 
kr. 200 fra hvert barn, som deltar i religionsun-
dervisning for å dekke utgifter til undervisnings-
materiale. 

Vi ønsker alle velkommen til religionsundervis-
ning og lover å gjøre vårt beste for at alle skal 
trives sammen, men vi trenger deres hjelp og 
støtte for å lykkes. På forhånd takk!

Religionsundervisning for katolske barn og ung-
dommer i tiden 2015 - 2016
Klassefordeling

1. – 2. klasse – Julia Navdahl, tlf 69880689
1. – 4. klasse (polsk talende) – Anita Ciupka, tlf. 
40597064
3. klasse (1. Kommunionsbarn) – Lilly Nguyen, tlf. 
45163625/ Sognepresten, tlf. 90129621
4. – 6. klasse – Maria Fongen, tlf. 92601217
7. – 8. klasse – Laila Frøyset, tlf. 90076142
9. klasse (konfirmantene)  - Sognepresten 

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

KATEKESE
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Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer 2015- 2016

LØRDAG KL 11.00 SERVERINGSANSVARLIG KLASSE
21.11.2015 Fam. Rudyk, Nowaczyk, Gromada 5. klasse

05.12.2015 Fam. Jozwicka, Walczak, Gostomczyk 4. klasse

19.12.2015  (skriftemål; adventshelg) Bsrat Ogbay Arhe, fam. ( Jordaslyngen 
33 A, Rakkestad), 
Sofia Santiago Bentzen, fam. (Gartneriv. 
11, Askim) og Kimberley Maria Kryeziu, 
fam. (Bakkegata 81, Askim)

3. klasse

16.01.2016 Fam. Jasinska, Bobel, Wos Teresa 8. klasse

06.02.2016 Fam. Gromada, Halas, Kalinska 7. klasse

20.02.2016 Vinterferie: undervisning faller bort

05.03.2016 Fam. Szprengel, Zielonka, Kaijc 6. klasse

19.03.2016 (skriftemål) Dung Phuong Phan, fam. (Gjellestadv 3, 
Askim), Thuy Vi Phan, fam. (Skaugenv. 
9 B, Askim) og Anna, Kim Thanh thi LE 
(Trøgstad)

5. klasse

02.04.2016 Fam. Zega, Ås, Lachacz 4. klasse

16.04.2016    Fam. Mai Sørensen, Le (Tony), Nguyen 
(Museumsv. 28 C, Askim)

3. klasse

07.05.2016 Fam. Fryc, Dabrowski, Fularczyk

21.05.2016 Fam. Wenta, Stalmasiak, Pagorski felles

10.-11.06.2016 Katekese helg: Felles avslutning på 
Mariaholm

felles

30.04.2016 KONFIRMASJON

15.05.2016 kl. 12.30  1. Hellige Kommunion

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

Mvh
Sognepresten 
Med Kateketene

Katolsk praksis
Troen får konsekvenser for alle aspekter ved livet, 
både personlig og i fellesskap. Gjennom bønn, 
liturgi og Kirkens sakramenter når Gud oss og 
forvandler oss. 

Troens rikdom leves også ut gjennom konkrete 
handlinger, som for eksempel valfart, faste og 
engasjement for en bedre verden. Ut i fra den 
sentrale tanken om hvert menneskes ukrenkelige 
verdi og menneskets relasjonelle natur, har Kirken 
utarbeidet et sett av grunnleggende prinsipper for 
hvordan det menneskelige samfunn bør ordnes 
(sosiallæren).

I klosterlivet leves de felleskristne dyder som alle 
troende er kalt til i dåpen, på en særskilt måte. 

De fysiske trosuttrykk i katolisismen kan frem-
stå som noe fremmed for den som ikke er vant 
til dette, men de har sin rot i menneskets hele 
virkelighet, hvor det sjelelige og det kroppslige er 
uløselig sammenvevd. 

Foto: istock.

Katolsk praksis

Bønn - “Hvordan be? Dette er et enkelt spørsmål. Jeg vil si det slik: be på den måten du vil så lenge du faktisk ber”. (Pave 
Johannes Paul II)

Liturgi - Liturgi er Kirkens offisielle bønn og er en fellesbetegnelse som sikter til feiringen av sakramentene og 
tidebønnene.

Den katolske messe - Høydepunktet i Den katolske kirkes liturgiske liv er feiringen av Den hellige Messe.

Sosiallæren - Kirkens lære om sosiale, kulturelle, politiske og økonomisk emner
Valfart - Valfartstradisjonen er et synlig tegn på det religiøse livs streben etter den rette veien, søken etter menin-
gen med livet og lengselen etter Gud.

Klosterliv - Et liv i Jesu Kristi etterfølgelse, hvor Jesu eget liv er rettesnoren.

Hellige tegn - Vår bønn og vårt liv berikes ved hellige tegn - likevel forstår vi ikke alltid hvorfor de er i vår 
tradisjon.

Korsveien - Jesu bud om å ta opp sitt kors og følge ham (Matt 10, 38; 16, 24) finner et helt bokstavelig uttrykk i den 
kristne skikk å gå korsveiens fjorten “stasjoner”.

Katolsk praksis året rundt - Den katolske tro har gitt oss et overflødighetshorn av tradisjoner som speiler vår tro og 
trekker oss mot Gud.

www.katolsk.no

...vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere... ( Jak 1,22)
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Høsten er på hell og snart er det adventstid med 
julen for øye. Og vi har alt lagt bak oss mange 
severdigheter i vår kirke.

Vår pilgrimsferd i august fra Mariakirken til 
Mariaholm samlet mange. Ellers var mange i 
menigheten på andre pilgrimsferder rundt om i 
verden…

Sommerferien kan bruks på mange vis og nytt av 
året er også den nystartede gruppen av seniork-
atolikker (NEK), med Elisabeth Golding i spissen, 
som hadde sin første samling på Mariaholm noen 
dager i juli måned. Og det var ca. 50 deltakere i 
alt, fra 13 menigheter.  Og alle synes det var en 
vellykket leir.

Da jeg måtte prioritere Svalenes 50 års jubileum 
i Peru fikk jeg ikke deltatt denne gangen. Skolen 
Cristiania har vi driftet i 50 år og det er mange 
jenter fra Limas slum som har fått fem års utdan-
ning på skolen. Marte (leder) og jeg (nestleder) 
representerte foreningen Svalene fra Norge. Alt 
var grundig forberedt. Det var opptreden av elev-
ene med folkedanser i lånte kostymer. Mange ta-
ler ble holdt og det var også en stor messe i kirken 
San Pedro for alle. Alt var høytidelig lagt opp og 
det var en stor opplevelse for alle innbudte.

Sammen hadde vi også et stort høydepunkt i 
Norge, hvor Olsok 2015 ble feiret 25. - 29. juli. 
Olav den Hellige ble høytidelig markert på 
Stiklestad og i Nidaros domkirke.

I vår menighet står katekesen høyt. Og flott er det 
at foreldrene stiller opp med transport og felles 
matlaging til lunsj for barna. Vi som er kateketer 
ser jo at de unge er motiverte og slutter opp om 
katekesen på det oppsatte program. Og vårt mål 
er jo å få de unge til å bli glade i kirken sin og 
stolte av den katolske kirke. Men vi trenger flere 
kateketer….! 

Den 30.-31. mai fant Caritas Norge sitt rådsmøte 
sted på Mariaholm. Vår pave Frans siterer klokt: 
«Menneskene er Skaperverkets forvaltere og ikke 
dets herskere eller eiere.» Caritas har særlig fokus 
på demokrati og godt styresett, samt utdanning 
og kompetanseheving. Og Caritas Norge bidro 
med Caritas Europas rapport om matvaresikker-

het: «One human family - food for all.» Når det 
gjelder innenlandsarbeid har det vært stor økning 
og fokus på å styrke samarbeidet med menigheter 
og Caritas grupper.
Caritas Norge overførte nesten 65 millioner 
kroner til 40 prosjekter i 16 land. Der var en stor 
økning fra året før. Caritas Norge ønsker seg flere 
faste givere. Høstens Caritas Norge møte finner 
sted i november.

Pastoralrådets møte denne høsten var på Maria-
holm 23. - 25. oktober. Og deltakerne var som 
vanlig godt representert fra menighetene. Jeg 
representerte vår menighet. Vi fikk mange ori-
enteringssaker fra biskopen og orientering om 
bispedømmets økonomi som jo dessverre har 
vært meget omtalt og omstridt dette året. Men 
det ser ut til å ordne seg.

Det var mye positivt gruppearbeid. Msg. Torbjørn 
Olsen innledet om tema: Hvilken pastoralhjelp 
forventer menighetene seg fra administrasjonen? 
Lisa Wade innledet om: Hvilke forventninger har 
menigheten til administrativ og praktisk støtte 
fra Akersveien? Alle gruppene la fram i plenum 
etterpå. 
P. Haavar Simon Nilsen O.P. presenterte Laudato 
1. som innledning til gruppearbeid. Her ble nevnt: 
Hvordan verne om vår sårbare natur. Paven som 
legger fram der kollektive aspektet - sannheten 
om frelse. Det forpliktende fellesskapet og «ta 
vare på de hjelpeløse og fattige». Det er mange 
som lider nød. Ellers bød høstmøtet på mange 
messer i kapellet og sosialt samvær. 

Allehelgensdag var 1. november og Alle sjelers 
dag var 2. november. Mange tar vare på de gamle 
kristne tradisjoner med å tenne lys på gravene til 
sine avdøde. En vakker skikk i Norge.

Nå nærmer vi oss adventstiden og har gjerne 
fokus på medmenneskelighet. Den store flykt-
ningstrømmen til Norge gir oss alle refleksjoner: 
Hva både kan og vil vi gjøre? 

En gledelig jul til dere alle!

Laila Frøyset
Kateket og leder av menighetsrådet

Kjære menighet!

Sognepresten i St. Maria menighet, pater Piotr 
Pisarek, ble tidligere i sommer utnevnt til supe-
rior (forstander) for OMI-ordenens avdeling i 
Norge og Sverige. Den høytidelige utnevnelsen 
fant sted 29. juni. Pater Piotr beskriver selv ser-
emonien på denne måten:
«Under høytiden for de hellige Apostler Peter og 
Paulus, 29. juni, overtok jeg stillingen som su-
perior/forstander i det norsk-svenske distrikt av 
Den Polske Provins av Oblat Misjonærer. Dette 
skjedde i OMI-kommunitetens senter i Malmö. I 
nærvær av vise-provinsial p. Marian Puchala og 
Provinsial økonom p. Jozef Czernecki og de av 
mine medbrødre som kunne komme, ble nomi-
nasjonsdekretet lest opp av Provinsial p. Antoni 
Bochm, deretter bekjente jeg vår hellige tro med 
overtagelses dokumenter.»

Vi gratulerer p. Piotr med det nye vervet! Sam-
tidig håper vi at det viktige arbeidet han fra før 
har i menighetene i Askim og Moss, lar seg kom-
binere med det norsk-svenske oppdraget. P. Piotr 
hilser til menigheten og ønsker alt godt, og me-
nigheten hilser tilbake!

Her er noe bakgrunnsstoff om Oblatfedrene, som 
nå har valgt p. Piotr til skandinavis leder:
Den hellige biskop Eugene de Mazenod grunnla 
Oblatfedrenes orden – forkortet: O.M.I. (viet til 
Den uplettede Jomfru Maria), for prester og brø-
dre – år 1816 i Sør Frankrike. Hans sterke iver for 
menneskenes frelse fikk ham til å sende oblatmis-
jonærer til misjonsland i 1841.
Fra 1966 begynte Oblatfedrene å jobbe i Skåne/

Syd Sverige. Litt tidligere begynte OMI fra den 
amerikanske provins, hvor en av dem ble utnevt 
som biskop i Stockholm – John Taylor. Som bis-
kop inviterte han OMI av Den Polske Provins.
I 1977 kom O.M.I. prester fra den amerikanske 
provins til Stavanger og i 1980 inviterte biskop 
Gran oblatfedrene av den polske provins til Øst-
fold. Først jobbet pater Theodor Famula, OMI i 
Halden deretter i Fredrikstad. Oblatfedrene har 
vært representert i Fredrikstad ved en eller flere 
prester hele tiden, bortsett fra de siste fem år, når 
p. Piotr var alene i Østfold og fortsatte å jobbe 
bare i Askim og Moss mens Bispedømmet har 
betjent Fredrikstad og Halden.

I dag har vi 3 OMI prester i Norge som tilhører 
kommuniteten i Fredrikstad og 2 OMI prester 
som har ansvaret i OKB for tamilsk sjelesorg.
I Sverige har kommuniteten i Malmø 5 prester, 
pluss 3 menigheter med 6 steder å betjene.  I 
Stockholm en en av medbrødrene biskoppelig 
vikar og en bror på Josefina hemmet.
1. juli 2015 har vi 14 medlemmer som tilhører det 
norsk-svenske distrikt.
I 2016 feirer Kongregasjonen 200 års jubileum.

Internasjonal oppgave 

for pater Piotr
Postet den 10.07.15 by vidarolaussen 
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Recalling family virtues helps us to understand. 
We too have known and still know, what miracles 
can happen when a mother fixes her gaze and 
attention, protection and care on the children 
of others, in addition to her own. Until recently, 
one mother was enough for all the children in 
the courtyard! Indeed, we are well aware what 
strength is acquired by a people whose fathers 
are ready to go to protect everyone’s children, 
because they consider children an undivided gift, 
that they are happy and proud to protect.

Today many social contexts create obstacles to 
familial conviviality. It’s true, today it is not easy. 
We have to find a way to recover it. At the table we 
talk, at the table we listen. No silence, that silence 
that is not the silence of monks, but the silence of 
selfishness, where each one is focused on himself, 
or the television, or the computer ... and does not 
talk. No, not silence. It is important to recover 
that familial conviviality and adapt it to the times. 
Conviviality seems to have become something 
that is bought and sold, but it is something else 
this way. Food does not always represent a fair 
sharing of goods, that can reach those who have 
neither bread nor affection. In wealthy countries 
we are prompted to purchase an excess of food, 
and now we need to rectify that once again. And 
this meaningless “business” diverts our attention 
from the true hunger of the body and of the soul. 
When there is no conviviality there is selfishness, 
each one thinks of him- or herself. All the more 
so because advertising has channeled people to 
yearn for snacks and desire sweets. Meanwhile so 
many, too many brothers and sisters do not have 
access to the table. It is rather shameful!

Let us look to the mystery of the Eucharistic 
Banquet. The Lord breaks his Body and pours out 
his Blood for all. Truly no division can withstand 

this Sacrifice of communion; only the attitude 
of falsehood, of complicity with the evil one can 
exclude one from it. No other indefensible gap 
can withstand the power of this broken Bread 
and this shed Blood, the Sacrament of the One 
Body of the Lord. The living and vital covenant 
of Christian families, which precedes, supports 
and embraces in the dynamism of its hospital-
ity the toil and joy every day and cooperates with 
the grace of the Eucharist, which is able to cre-
ate communion ever anew with its power which 
includes and saves.

Precisely in this way the Christian family will 
show the breadth of its true horizon, which is the 
horizon of the Church, Mother of all mankind, 
of all the abandoned and the excluded, in all 
peoples. Let us pray that this familial conviviality 
may grow and mature in the time of grace of the 
forthcoming Jubilee of Mercy.

Special greetings:

I greet the English-speaking pilgrims and visitors 
taking part in today’s Audience, including those 
from the United Kingdom, Denmark, the Nether-
lands, Ghana, Japan, Korea and the United States 
of America. Upon you and your families I invoke 
the Lord’s blessings of joy and peace. God bless 
you all!

I direct a greeting to young people, to the sick 
and to newlyweds. May the Lord help you, dear 
young people, to foster mercy and reconciliation; 
may he support you, dear sick people, so as not 
to lose trust, even in difficult moments of trial; 
and may he allow you, dear newlyweds, to find in 
the Gospel the joy to welcome every human life, 
especially the weak and helpless.
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POPE FRANCIS

GENERAL AUDIENCE
Wednesday, 11 November 2015

Remarks at the beginning of the General Audience:

In these days the Church of Italy is celebrating its National Conference in Florence; cardinals, bish-
ops, consecrated men and women, lay people, all together. I invite you to pray to Our Lady, to say a 
Hail Mary for them. [Hail Mary....]

CATECHESIS OF THE HOLY FATHER

Family - 32. Conviviality

Dear Brothers and Sisters, Good morning!

Today we will reflect upon a distinctive quality of 
family life which is learned in the very first years 
of life: conviviality, in other words the attitude of 
sharing life’s goods and being happy to be able 
to do so. Sharing and knowing how to share is a 
precious virtue! Its symbol, its “icon”, is the family 
gathered around the dinner table. The sharing of 
meals — and thus, in addition to food, also of af-
fection, of stories, of events — is a common expe-
rience. When there is a celebration, a birthday, an 
anniversary, we gather around the table. In some 
cultures it is also customary to do so at times of 
bereavement, to be close to those who are suffer-
ing the loss of a family member.

Conviviality is a sure barometer for measuring 
the health of relationships: if in a family some-
thing has gone awry, or there is some hidden 
wound, it is immediately understood at the table. 
A family that hardly ever eats together, or that 
does not talk at the table but watches television, or 
looks at a smartphone, is a “barely familial” fam-
ily. When children are engrossed with a computer 
at the table, or a mobile phone, and do not talk to 
each other, this is not a family, it is like a boarding 
house.

Christianity has a special gift for conviviality, 

everyone knows this. The Lord Jesus gladly taught 
at the table, and sometimes portrayed the King-
dom of God as a festive banquet. Jesus also chose 
meal time to consign to his disciples his spiritual 
testament — he did so at supper — embodied in 
the memorial gesture of his Sacrifice: the gift of 
his Body and of his Blood as salvific Food and 
Drink, which nourish true and lasting love.

In this perspective we can rightly say that the 
family is “at home” at Mass, precisely because it 
brings to the Eucharist its own experience of con-
viviality and opens it up to the grace of universal 
conviviality, to God’s love for the world. By par-
taking of the Eucharist, the family, purified of the 
temptation to close in on itself, is strengthened in 
love and fidelity, and broadens the borders of its 
fraternity in accordance with the heart of Christ.

In our time, marked by so much closure and by 
too many walls, conviviality, created by the family 
and expanded by the Eucharist, becomes crucial. 
The Eucharist and the families it nourishes can 
overcome closure and build bridges of acceptance 
and charity. Yes, the Eucharist of a Church of 
families, capable of restoring to the community 
the effective leaven of conviviality and mutual 
hospitality, is a school of human inclusion that 
does not fear confrontation! There are no little 
ones, orphans, defenseless, wounded and disap-
pointed, desperate and abandoned, whom the 
eucharistic conviviality of the family cannot 
nourish, refresh, protect and harbour.
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Gudstjenesteordningen i juletiden 
for St.Maria kirke i Askim 

24.12.2015  Julaften  kl. 20.00  midnattsmesse/ 
        julegudstjeneste
25.12.2015    1. Juledag  kl. 12.30  høymesse
       kl. 14.00  messe på polsk
26.12.2015    2. Juledag  kl. 12.30  messe
      kl. 16.00  messe på kroatisk
27.12.2015  Hl. Familie  kl. 12.30  høymesse
      kl. 14.00  messe på polsk
30.12.2015  onsdag  kl. 18.30  messe
31.12.2015  Nyttårsaften  kl. 16.30  takksigelsesmesse
  
 ANNO DOMINI 2016 
 
01.01.2016  Nyttårsdag  kl. 12.30  høymesse
03.01.2016  2. Søndag i jul kl. 10.00  messe på vietnamesisk
      kl. 12.30  høymesse
06.01.2016  Herrens Åpenbaring kl. 18.30  høytidsmesse
09.01.2016  Lørdag  kl. 17.00  messe på kroatisk
10.01.2016  Herrens Dåp  kl. 12.30  høymesse 
      kl. 14.00  messe på polsk

Retrett på polsk fra 27. – 29.11.2015
Rekolekcje adwentowe po polsku 27 – 29.11.2015

Anledning til skriftemål:   
Lørdag, 06. og 19.12.2016 fra kl. 10.00 
hver gang før eller etter messen, eller etter avtale med presten.

Jeg takker så hjertelig for alt 
og ønsker et godt samarbeid fremover.

Må Herren velsigne DERE 
og være med DERE.
Riktig god jul og velsignet år 2016

Deres sogneprest

pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI

Ved varig  adresseendring vennligst påfør ny adresse og returner 
bladet til : Sta. Maria kirke, Furusetveien 2, 1811 Askim


