
1STA. MARIA MARS - 2016

Oblatfedrenes 

200-årsmarkering

Pave Frans’ budskap for 
fastetiden 2016

Bønn for barmhjertighetens år

VED JERZY 
POPIEŁUSZKOS 
GRAV



2 STA. MARIA  MARS - 2016

 Oblatfedrenes 200-årsmarkering



3STA. MARIA MARS - 2016

S t. M
aria 

Katols
k menigh

etsbla
d

Årga
ng 20

16 - 
Mars

Ansv
arlig 

redak
tør: 

p. Pio
tr Pi

sarek
 OMI

Art d
irecto

r: Th
eresa

 Thi 
Le

Oppla
g: 750

Trykk
: Molvik 

grafis
k  

OMI-jubileum 

29. februar. 2016

Kjære OMI-patre,

kjære brødre og søstre i Kristus.

Da deres grunnlegger, biskop Eugene de Maze-
nod, døde den 21. mai 1861, var de siste ord han 
ytret: I deres felles liv, [brødre], lev i «charité», og det 
ordet sa han tre ganger, og blant andre i utrettelig 
iver for å frelse sjeler. Charité, som vi i regelen 
oversetter med velgjørenhet, har en helt annen 
fylde på fransk: det kan bety barmhjertighet, 
nestekjærlighet kristenkjærlighet, godgjørenhet 
og vegjørenhet – og det var vel hele dette knippe 
av godhetens egenskaper han påla sine brødre da 
han forlot dem. Men så hadde han fulgt sine brø-
dre i kongregasjonen siden 1816, og visste hva han 
kunne forlange av dem. 
 Dette nærmer seg hva Paulus sa til seg selv, 
mer enn om seg selv: Om jeg taler med menneskers 
og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en 
lydende malm eller en klingende bjelle (1. Kor 13, 1). I 
de 45 år de Mazenod ledet sitt ordenssamfunn, 
oppnådde det stor fremgang, særlig på misjons-
marken. Brødrenes dyktighet og troverdighet i 
forkynnelse, undervisning og sjelesorg var utvil-
somt viktig, men det var den ånd som bar det hele 
som gav kongregasjonen kraft: Guds kjærlighets 
ånd. 
 – Nå trenger våre OMI-patre ikke noen 
ordenshistorisk forelesning, men noen hoved-
punkter kan komme godt med for oss andre: de 
Mazenod ble født inn i en aristokratisk familie i 
Aix-en-Provence. Under den franske revolusjon 

levet familien i eksil i Italia, og kongregasjonens 
tilblivelse begynner med grunnleggerens «omv-
endelse» – ikke fra gudsfornektelse, men fra en 
noe overfladisk tro. Omvendelsen skjedde ved 
langfredagens korstilbedelse. De Mazenod så med 
ett blikk Herrens kjærlighet og godhet da han led 
og døde for oss. Patrene bærer derfor krusifik-
set som det eneste tegn på sin ordenstilhørighet. 
Krusifikset er også den eneste ytre anbefaling til 
menneskene de skulle forkynne for, og det er 
en stadig påminnelse for dem selv om den yd-
mykhet, tålmodighet, nestekjærlighet og godhet 
som de er kalt til.
 Grunnleggeren bestemte at et vers fra 
Lukas-evangeliet skulle være kongregasjonens 
motto: Han salvet meg til å forkynne evangeliet for 
fattige (4, 18). De Mazenod gjorde dette fra sin 
prestevielse i 1811 av. De fattige i Provence forstod 
lite av det dannede franske sprog, derfor bestemte 
han seg for å preke for dem på deres dialekt. Han 
gav sitt liv hen for enkle arbeidere, fanger glemt i 
helsefarlige fengsler, ungdommer som ikke visste 
hva de ville med sine liv, ja alle som Kirken ikke 
nådde på annet vis. Som biskop av Marseilles var 
han kjent for å føre livlige samtaler med fiskerne 
og torvkonene på deres dialekt.
 De Mazenod så imidlertid langt videre enn 
Marseilles: kongregasjonens store oppdrag var i 
misjonen. Først sendte han seks prester til Canada 
og fire til Sri Lanka, hvor jeg selv har kunnet se 
det gode de gjør. Hengivenheten og motivasjonen 
hos deres studenter gjorde dypt inntrykk på meg. 
Store ting har patrene oppnådd i tilsammen 70 
land. Idag er de ca. 4500. 20 av dem arbeider 
i Skandinavia; fem i Norge. På bispedømmets 
vegne vil jeg uttrykke vår takknemlighet for 
deres arbeide blant oss. Dere er verdsatt i deres 
menigheter og dypt savnet der hvor dere har 
vært tidligere. Dere har imidlertid usentimentale 
retningslinjer, dere skal begynne den apostoliske 
gjerning og overlate den til stedets prester. Bli 
hos oss, ber vi dere. De troende kommer fra hele 
verden. Vær våre misjonærer blant dem, og kall 
stadig nye mennesker til å delta i Kirkens misjon.

Mariakirken og Mariakilden valfartssted 
i Barmhjertighetens år
Etter søknad fra sogneprest Piotr Pisarek OMI i Askim, har 
biskop Bernt Eidsvig av Oslo tildelt menighetens sognekirke 
og Mariakilden, som ligger på menighetens territorium ved 
Hovin gamle kirke, status som valfartssteder under barm-
hjertighetens jubelår.

Mariakilden har de siste 30 årene igjen blitt et valfartsmål, 
og menighetens sognekirke inneholder relikvier fra den 
hellige Faustyna Kowalska, som fremmet devosjonen til Den 
guddommelige miskunn.

www.katolsk.no publisert 15.12.2015

Biskop Bernt’s preken 
ved jubileum s messe 29.2
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Kjære 
Venner
Påskedags aften viste Herren Jesus seg for sine 
apostler og sa til dem: "Motta Den Hellige Ånd. 
Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. 
Om dere holder syndene fast for noen, er de 
fastholdt" ( Joh 20, 22-23).
Tilgivelse for synder begått etter dåpen gis i et 
eget sakrament som kalles omvendelsens sakra-
ment, skriftemålets sakrament, botssakramentet 
eller forsoningens sakrament (KKK  1486). 
Guds tilgivelse kan ikke nektes den som angrer, 
fremfor alt når den angrende oppsøker skriftemå-
lets sakrament for å oppnå forsoning med Fa-
deren. Kristus tilgav syndere. Det gjør også Kirken 
i Hans navn og på Hans befaling. «Om dere tilgir 
noen deres synder, er de tilgitt», sier Kristus til 
disiplene, og «om dere holder syndene fast for 
noen, er de fastholdt.» ( Joh. 20,23).
Akkurat dette sakramentet settes i fokus i eks-
traordinære jubileumsår om Guds Barmhjer-
tighet.

Når vi går oss vill på veien, kommer Kirken med 
tilbud om syndsforlatelse. 
Derfor er botens sakrament ikke noen byrde, men 
en befrielse. 
Dens ytre form kan ofte variere, men består alltid 
av at:
 - man angrer sine synder
 - man bekjenner dem
 - man mottar syndsforlatelse gjennom 
presten (absolusjon)
 - man får en (symbolsk) bot.
De åndelige virkninger av botens sakrament er 
følgende:
forsoning med Gud. Ved den får pønitenten 
nåden tilbake; 
forsoning med Kirken; 
ettergivelse av den evige straff som dødssynd gjør 
hjemfallen til; 
ettergivelse, i det minste delvis, av den timelige 
straff som følger av synd; 
fred, en rolig samvittighet og åndelig trøst; 
styrking av åndelig kraft til å stride kristnes strid. 
(KKK 1496).
Når vi skrifter for en prest, må vi ikke glemme 
dette dypere perspektiv. Det er overfor Gud vi 
bekjenner vår synd, og for å kunne gjøre det i an-

ger og oppriktighet, trenger vi aller først å bekjen-
ne vår tro på Ham. Hva synd er i kristent pers-
pektiv, det fatter bare den som lar seg opplyse av 
troen på Gud. Synd er et brudd på den pakt som 
Gud har inngått med sitt folk. Det dreier seg altså 
ikke bare om et etisk, men om et religiøst begrep. 
Bare i lys av det Gud er, Hans hellighet, godhet og 
miskunn, blir vi i stand til både å forstå syndens 
alvor og ha mot og tillit til å skrifte den.
Den som synder, krenker Guds ære og kjærlighet, 
sin egen verdighet som menneske kalt til å være 
Guds barn, og det åndelige velvære i Kirken, hvor 
hver enkelt kristen skal være en levende sten.
Skriftemålet er altså forsoningens og omven-
delsens sakrament. Det som de troende søker i 
skriftemålet, er å få møte Kristus og få forlatelse 
for sine synder og ny kraft av Ham i den daglige 
kamp mot det onde.

Barmhjertighet «uttrykker Guds måte å nå syn-
deren på, ved å gi ham en ny sjanse til selverkjen-
nelse, omvendelse og tro» (Misericordiae Vultus, 
21), og på den måten gjenopprette relasjonen med 
ham. I den korsfestede Jesus viser Gud sin lengsel 
etter nærhet med synderne, uansett hvor langt 
vekk fra ham de har forvillet seg. På denne måten 
håper han å mykne brudens forherdede hjerte.
Guds barmhjertighet forvandler menneskets 
hjerte, for ved at vi erfarer trofast kjærlighet, 
settes vi i stand til selv å bli barmhjertige. Som et 
stadig nytt mirakel stråler guddommelig barm-
hjertighet fram fra våre liv og inspirerer oss til 
å elske vår neste og vie oss til det som i Kirkens 
tradisjon kalles barmhjertighetsgjerninger.
La oss derfor stole på Kristus, tro på Hans barm-
hjertighet, prøve å forstå at i botens sakrament 
tilgir Han oss våre synder for å gjøre livet lettere 
for oss.
“Kristus forløste oss og viste Gud den høyeste ære 
fremfor alt ved sitt påskemysterium: Ved sin død 
brøt døden ned, og ved sin oppstandelse gjenre-
iste vårt liv. 

Disiplene ble utsendt til å være Hans vitner som 
skulle dele deres erfaringer med andre. Hvordan 
skulle de kunne overse Herrens bud etter denne 
erkjennelse av Ham?
Peter og de andre apostler forkynte frimodig 
og til med overbevisning, endog det var til en 
fiendtligsinnet forsamling, at den Jesus som ble 
korsfestet, nå er "Den oppstandne Herre".

Ettersom apostlene hadde vært vitne til det de 
forkynte, var de forberedt på, å betale den nød-
vendige pris for å bevise sannheten i deres buds-
kap. 

Takket være Kristi soning får vi barnekår hos Gud 
ved dåpen, og veien til Guds rike står åpen. Men 
vi er fri til å gå den eller ikke. Troen på Gud og 
kjærligheten til Ham viser oss hvordan vi skal leve 
etter Hans bud. Når vi foretrekker vår egen vilje, 
gjør oss selv til mål og bevisst handler mot Guds 
bud, da begår vi en synd. Ført ut i sin ytterste 
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konsekvens betyr dette at vi dreper barnekårets 
ånd i oss og stenger veien til Guds rike. Men Gud 
tilbyr oss alltid ufortjent sin nåde.

Som kristne bekjenner også vi, vår tro på Jesu 
Oppstandelse. Johannes legger i sitt evangelium 
særlig vekt på, at budskapet om Jesu oppstand-
else er noe som rører ved livet. Det gjelder ikke 
bare disiplene, men like meget alle mennesker. 
Men skal vår tro bare forbli teoretisk? Har vi noen 
kunnskaper og opplysninger om Kristus, som vi 
sitter inne med? Eller er “det noe”, som gir me-
ning og rettledning til vår livsførsel?

Erfaringen av den oppstandne Herre oppglødet 
apostlene. Det satt disiplene og den første kristne 
menighet i stand til å leve et liv, der  Kristus sto i 
sentrum. Det gjorde det mulig for dem, å gi opp 
deres personlige interesser. De formet et felless-
kap, der de troende var forenet i “et hjerte og en 
sinn”. Gjør vår troserfaring det mulig, å leve et liv i 
fellesskap og dele med hverandre? 

Gjennom alle tider, har troen på Jesu oppstan-
delse vært en uuttømmelig kilde av styrke og 
inspirasjon i de kristnes liv. I Kristus er vi frelst fra 
synden. Gjennom Ham opplever vi Guds inder-
lige kjærlighet.

Apostlene var modige og resolute i sin forkyn-
nelse og vitnesbyrd om Kristus. De forkynte Ham 

for hele verden. De delte sine opplevelser med 
andre. Den oppstandne Herre innbyr også oss til 
å være Hans vitner, ved å dele våre troserfaringer 
og opplevelser med andre.

Kirken har fått makt til å tilgi synder hvis syn-
deren angrer, bekjenner sin skyld for Gud og er 
rede til å gjøre bot. Denne makt utøver Kirken 
i forsoningens sakrament. Å skrifte regelmessig 
fører oss stadig på nytt og mer bevisst inn i fel-
lesskapet med Gud og mennesker. Å skrifte kan 
synes ydmykende, men i seg selv er skriftemålet 
et uttrykk for vår menneskelige verdighet. For når 
vi skrifter, tar vi ansvaret for våre menneskelige 
feiltrinn og svakheter. Når vi får gitt uttrykk for 
vår synd, vår avstandstagen fra synden og vår vilje 
til å holde fast ved Herren, da modnes vi både 
som mennesker og som kristne.

La oss be Herren, at vår erkjennelse om Ham, blir 
dypere og inderligere. At det må omforme våre 
egne liv. Da forvandles også deres liv, som vi lever 
og arbeider sammen med.
Med de beste ønsker og en velsignet påskehøyt-
iden

Deres Sogneprest

p. Piotr Sylwester Pisarek, OMI

Velkommen til livsvernseminar 4. april

Den 25. mars er det Livets dag. Siden dagen i år faller sammen med Den stille uke, er markeringen av 
Livets dag i år flyttet til den 4. april. Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme inviterer da til 
livsvernseminar med bidrag fra:

Vegard Bruun Wyller, Nordisk forening for katolske leger: Etiske utfordringer for helsepersonell

Helene Pederstad Øien, undervisningsansvarlig i Menneskeverd: Kunnskap endrer holdninger

Helena D’Arcy, leder i livsvernorganisasjonen Respekt: Åpenhet for livet—for enhver pris?

P. Hallvard Hole OFM: Åndelig adopsjon av ufødte

Panelsamtale etter foredragene

STED: MARIAGÅRDEN, Akersveien 16
TID: 10-16
ENKEL LUNSJSERVERING

Påmelding innen 29. mars til maria.fongen@katolsk.no.
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Kjære Menighet!
Vi har nå avsluttet ordenslivets år 2. februar 2016. Mange har benyttet anledningen til å besøke 
våre klostre både her til lands og i utlandet - noe som også kan gi inspirasjon til mer aktivt 
bønneliv for oss lekfolk.

Vår pave Frans har utrop dette året, 2016, til «Barmhjertighetens år» (til 20. november). Han 
uttaler: «Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig» (Luk. 6.36)
Pavens ønske er 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 
stadig mer virksomt.
Vår biskop sier: «La oss benytte oss av den hjelp dette barmhjertighetens år kan gi oss og hele 
kirken. Det blir ikke bekvemt men det blir godt.»

Fastetiden har allerede begynt og askeonsdag i Mariakirken i Askim var menighetens små 
og store medlemmer samlet for å få det symbolske askekorset i pannen av sognepresten vår. 
Askeonsdag markerer inngangen til den kristne fastetiden som varer i 40 dager og har lange 
tradisjoner. Den markeres av de kristne som en forberedelsestid før påske og som et religiøst 
motiv vil faste også bety et middel til å gjenoppdage Guds vilje. I denne tiden kan vi nettopp 
forsake oss selv og gi til andre som trenger det. Denne forberedelsestid vil være påsken og 
kirkens viktigste høytid da vi feirer Herren Jesu Kristi oppstandelse fra døden og gir oss denne 
mulighet til å hjelpe folk i nød og utøve barmhjertighetens gjerninger, slik som vår pave Frans 
tilsier.

Vår hellige Birgitta sa i sin bønn: «Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den!»

Med hennes ord ønsker jeg alle i menigheten en Velsignet Påskehøytid.

Hilsen 
Laila Frøyset
(som takker for tiden i menighetsrådet og går ut denne våren)

Fasteaksjonen 2016: 

Utdanning i krise og 

konflikt
Mer enn halvparten av de 58 millioner 

barna som i dag ikke går på skole kommer 

fra områder med høy grad av vold og 

konflikt. Uten utdanning av barn i kriser, 
risikerer man å miste en hel generasjon.
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JUBILEUMSFEIRING.

I anledning av 200-årsjubileet for oblatfedrene -  Missionary  Oblates of Mary Immaculate- ønsker 
Oblatfedrene i Fredrikstad hjertelig velkommen til markering av begivenheten. 

29. februar 2016 kl 11:00 – Festmesse i St. Birgitta kirke i Fredrikstad, hoved
                                                   celebrant biskop av Oslo Mgr. Bernt Eidsvig, 
                                            Can Reg .Vi inviterer alle mennesker av god vilje til 
                                                   å bli med oss på denne viktige merkedagen for vår
                                                   kongregasjon. 

29 . februar 2016 klokken 12.30 – Mottakelse og Lunsj i St. Birgitta menighetssal. 
                     
             Velkommen til å  feire sammen våre 200 år i Kirkens tjeneste! 

                                         
                                          OMI – JUBILEUM – VITNESBYRD. 

I anledning av 200-årsjubileum for Oblatfedrene, inviterer vi alle mennesker av god vilje til å skrive 
en kort vitnesbyrd på følgende emne (maks 300 ord.): «Hvordan påvirket Oblatfedrenes tjeneste og 
eksempel mitt liv. » 

Dere kan sende deres vitnesbyrd via e-post til: jagath.p.gunapala@katolsk.no 
Med deres tillatelse vil vi inkludere deres vitnesbyrd i vår jubileumsbok.

Oblatfedrene                                                              
Fredrikstad kommunitet.

         «Evangelizare pauperibus misit me. Pauperes evangelizantur.»
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Mitt kjennskap til den polske presten Jerzy 

Popiełuszko startet på begynnelsen av 1980-tal-
let. I menighetsbladets julenummer 2015 skrev 
jeg om hvordan jeg merket meg navnet på den 
unge, modige presten under demonstrasjo-

nene i Polen fram til han ble drept 19. oktober 
1984. Den forrige artikkelen handlet om mitt 
nye møte med Den salige pater Jerzy og reisene 
til hans grav i Warszawa. Her følger en beret-
ning om mine refleksjoner ved graven utenfor 
Stanisław Kostkas kirke somrene 2014 og 2015.

Det var ikke vanskelig å finne det jeg var kommet 
for ved den store kirken. Graven til Den salige 
Jerzy Popiełuszko befant seg rett øst for kirkens 
inngangsparti. I hjørnet av den lille parken rundt 
kirken er det en lav, gresskledd haug. På toppen 
av denne ligger et stort steinkors, og på under-
siden av dette står Jerzy Popiełuszkos navn. Selve 
graven er antakelig rett under det store korset. 

Det mest imponerende er likevel kampesteinene 
som omgir hele haugen med korset på toppen. 
Steinene er bundet sammen med grov kjetting, 
og mens jeg vandret rundt haugen, oppfattet jeg 
snart at de sammenlenkede steinene utgjør en 
gigantisk rosenkrans. Det liggende korset henger 
fast i lenken, og uten å telle kunne jeg oppfatte at 
rosenkransens samtlige 59 perler var representert 
med hver sin stein rundt gravplassen.
Inne i kirken noen minutter senere undret jeg 
meg over de mange flaggene og fanene som 
hang langs veggene. Årstall og symboler preger 
flaggene, som er holdt i gilde farger. Den polske 

ørnen og Maria-figurer er et gjennomgangstema. 
Bilder og statuer av Den salige pater Jerzy er 
plassert flere steder i kirken, og  kopier av Den 
sorte Madonna fra Częstochowa gjenfinnes i flere 
utgaver, som i så mange andre av Polens kirker. 
Jeg befant meg på et sted med særskilt appell til 
polske hjerter, men som ingen besøker uten å dra 
sterkt berørt bort. 

Samtidig med mitt besøk i Stanisław Kostka-
kirken i 2014 var en stor gruppe italienske turister 
til stede. De var i gang med å feire messe inne 
i kirken, og de hadde med seg en biskop som 
celebrant. Jeg listet meg forsiktig fra kirkerommet 
og ut i gangen og svingte innom den rikholdige 
souvenir-butikken på veien ut.

VED JERZY 
POPIEŁUSZKOS 
GRAV
Artikkel nr. 2 av Vidar Olaussen

Inngangspartiet til Stanisław Kostkas kirke i Warszawa. 
Vinduet over inngangen er dekket av et maleri av Jerzy 
Popiełuszko.

En komplett rosenkrans av kampesteiner og grov kjetting omkranser 
graven til Den salige Jerzy Popiełuszko.
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Her er alt hva en katolikk kan begjære av rosen-
kranser, bønnekort, medaljonger og krusifikser i 
alle størrelser samt oppbyggelige bøker på polsk. 
Jeg gjorde en handel av et visst format og gikk ut 
i solen.

Ett år senere, nesten på samme dato, var jeg 
tilbake igjen. Det var den 28. juli 2015, og jeg 
gledet meg så intenst til gjensynet med kirken, 
nasjonalsymbolene og Den salige p. Jerzys grav 
at jeg gjorde dette til første aktivitet etter å ha 
ankommet Warszawa tidlig om morgenen. Denne 
gangen foregikk det ingen messe i kirken, så jeg 
fotograferte uten å forstyrre noen.

Det er skrevet bøker om Jerzy Popiełuszko, men 
ikke i noen av dem er siste kapittel skrevet. En 
plutselig og varig helbredelse av en kreftsyk mann 
fant sted i Créteil ved Paris 14. september 2012, 
på 65-årsdagen for Den salige Jerzy Popiełuszkos 
fødsel. Helligkåringsprosessen ble avsluttet 14. 
september 2015 etter undersøkelser i regi av 
bispedømmet Diocèse de Créteil. Vatikanet er 
informert, og det gjenstår bare å se om helbre-
delsen og prosessen som har foregått etterpå, blir 
godkjent. I så fall blir det fastslått at den modige 
og hardt prøvde pater Jerzy er en helgen.

Det er mange i vår egen menighet og andre 
steder som har langt bedre kjennskap til Jerzy 
Popiełuszkos historie enn jeg har. Likevel hadde 
jeg et ønske om å beskrive hvordan hans navn har 
fulgt meg fra sidelinjen helt siden han ble et gjen-
nomgangstema i nyhetene på 1980-tallet. Disse to 
artiklene i Sta Maria menighetsblads julenummer 
2015 og påskenummer 2016 er basert på hvor-
dan navnet Jerzy Popiełuszko har fulgt meg på 
siden av mitt liv gjennom 35 år. Det er mine egne 
opplevelser av Popiełuszkos historie jeg her har 
beskrevet; noe annet enn mitt personlige forhold 
til historiene om ham er ikke jeg den rette til å 
fortelle. 

På minnedagen for Den salige pater Jerzy 19. 
oktober 2015 ble det feiret messe på Mariaholm 
i Spydeberg. På plassen ovenfor internatet står et 
vakkert minnesmerke som polakker i Norge har 

reist. Profilen er alltid lett å gjenkjenne. Den un-
gdommelige luggen ligger alltid ryddig til siden, 
og blikket er alltid sterkt, direkte og alvorlig. Ved 
bilder og statuer av pater Jerzy er hans bibelske 
livsmotto aldri langt unna. De tre ordene Zło dobr-
zem zwyciężaj - Overvinn det onde med det gode 
- følger hans minne slik de fulgte ham i hans liv.

Interiøret i Stanisław Kostka-kirken. 
Polske nasjonalsymboler preger utsmykningen.

Minnesmerket over Jerzy Popiełuszko ved Mariaholm. På stammen til 
venstre står ordene "Zło dobrzem zwyciężaj" - overvinn det onde med 
det gode.

KOS
Storgata 11B, 1830 Askim
913 89 310

EFESOS tyrkisk restaurant

Skolegata 10, 1830 Askim
Telefon69 88 49 70
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JOTO SUSHI
Storgt 14 1830 Askim
Telefon: 69 88 50 03
http://www.joto-sushi.com

St. Maria menighet, Askim

ÅRSBERETNING 2015
I. Statistiske opplysninger:

Enhet 2015 2014

Samtlige registrerte katolikker i 
menigheten 
(inkl. klerus og søstre) per 01.01.15

2094 1777

Samtlige registrerte katolikker i 
menigheten (inkl. klerus og søstre) 
per 31.12.15

2060* 2094

Dåp av barn under ett (1) år 18 16

Dåp av barn mellom ett (1) år og syv 
(7) år

6 4

Voksendåp (over 7 år) 0 0

Fermlinger (inkl. i forbindelse med 
konversjon) 

18 15

Førstekommunikanter (barn/unge, 
ikke konversjon o.l.) 

15 9

Ektevielser mellom katolikker 0 1

Ektevielser mellom en katolikk og 
ikke-katolsk kristen

2 0

           
*) Medlemstallene for 1. januar og 31. desember representerer en liten nedgang. Dette skyldes justeringer et-
ter gjennomgangen av medlemslistene i Oslo Katolske Bispedømme (OKB). Tallene for døpte, konfirmerte og 
førstekommunikanter vitner om en reell økning.

II. Faste aktiviteter
Messe på norsk kl. 12.30 hver søndag og kl. 18.30 hver onsdag.
Familiemesse kl. 11.00 den 1. og 3. lørdagen i hver måned. Etter familiemessen katekese (trosop-
plæring) for barn.
Konfirmantundervisning annenhver onsdag kl. 17.00.
Kontortid onsdager kl. 16.00 – 18.00.

Messe på andre språk: 
Vietnamesisk: Kl. 10.00 første søndag i måneden.
Polsk: Kl. 14.00 andre og fjerde søndag i måneden samt kl. 18.00 lørdager i juli og august. Dessuten 
polsk messe i påsken og julen.
Kroatisk: Kl. 17.00 andre lørdag i måneden. 
Engelsk: Kl. 17.00 første onsdag i måneden. 
Litauisk: I 2015 avholdt kun 19. september (messe med dåp, delvis privat arrangement).
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III. Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt 8 møter og har behandlet 35 saker.
Menighetsrådets sammensetning fra september 2014: Pater Piotr Pisarek, Laila Frøyset (leder), Roy 
Hagen (nestleder), Michał Babiński, Anna Eidsaa, Rafał Laczek, Jolanta Navdahl, José Richard II Reyes, 
Vidar Olaussen (sekretær).
Finansråd: P. Piotr Pisarek, Pa Samuel Harding, Adam Babiński, Vidar Olaussen.
Frivillig vaktmester: Nguyen Van Hoang.
 

IV. Saker, tiltak og hendelser som menighetsrådet har behandlet:
- Arbeidet med å korrigere medlemslistene pågikk i alle menigheter fram til slutten av februar 2015. 
Også i vår menighet ble det gjort undersøkelser for å luke ut navn på eventuelle personer som var blitt 
oppført urettmessig i medlemsregisteret. Menighetsrådet ble året igjennom holdt orientert om ar-
beidet som foregikk i OKB.

- Høyttaleranlegget som ble installert i 2014, ble tidlig på våren oppgradert med høyttalere over og 
under galleriet. Dette har gitt perfekte lydforhold i hele kirken.

- Det er etablert Wifi i kirken samt nettbasert kameraovervåking.

- Menighetens banklån fra byggingen av kirken ble innfridd etter planen i april 2015.

- Det ble arrangert retrett på polsk en helg i fastetiden og første adventshelg.

- Etter at menigheten i mange år hadde benyttet kun norsk messe nr. 14 i liturgien, ble norsk messe 
nr.13 innført fra fermingsmessen 26.04.15. I tiden etterpå brukes messe nr. 13, som er komponert av 
Egil Hovland (1924-2013) fra Fredrikstad, i pater Piotrs messer mens nr. 14 fortsatt benyttes når messen 
leses av vikarer.

- Det ble arrangert katekesehelg for barn fra de fire menighetene i Østfold 13.-14. juni. Arrangementet 
fant sted på Mariaholm.

- I pakt med tiden ble kirkens fasttelefon og faxlinje avviklet våren 2015.

- Etter en del misnøye og økonomisk tap i forbindelse med valfarten til Mariaholm i august 2014 var 
det lenge usikkert om arrangementet ville bli gjennomført på nytt. Valfarten ble planlagt på en helt 
annen måte med enklere former for servering, og den ble gjennomført til stor tilfredshet 22. august 
2015.

- Menigheten var representert under møtet Trygg i Askim 21.10.15.

- Det var branntilsyn i kirken i slutten av oktober. Det ble også gjennomført kontroll av det elektriske 
anlegget. En del utbedringer ble pålagt og utført.

- Det ble gjennomført en adventshelg i kirken for barn og unge.

- Det er behov for å male kirken på nytt. I flere møter i løpet av 2015 sto saken på dagsorden. Et firma 
vil bli innleid for å utføre arbeidet i 2016. 

- Nytt valg av menighetsråd skal gjennomføres innen 1. juli 2016. Oppnevnelse av en valgkomité ble 
drøftet på senhøsten.

V. Økonomi

Ved utløpet av 2015 var menigheten gjeldfri. 
Menighetens inntekter i 2015: Kr. 1.088.856 mens utgiftene var på kr. 921.445. Netto overskudd: Kr. 
129.211.

Budsjett for 2015 balanserte med en forventet omsetning på kr. 1.000.000. For 2016 er budsjettsum-
men redusert til kr. 982.000 ettersom menigheten ikke lenger har store utgifter til nedbetaling av lån.
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VI. Sluttord

Medlemsregistersaken i OKB preget stemningen i menighetsrådet gjennom hele 2015. Gjentatte me-
dieoppslag med uheldig vinkling for bispedømmets ledelse var nedslående lesning. Menighetsrådet 
mottok likevel all informasjon lojalt og med fatning.

Kirkebygningens tekniske standard er blitt betydelig oppjustert. Høyttaleranlegget gjør messen til en 
god opplevelse uten anstrengelse for å høre hva som blir sagt, sunget og lest. Alarmanlegget med kam-
eraovervåking har tydeligvis satt en stopper for innbrudd og uønskede gjester. Det er likevel et savn at 
kirken må holdes låst utenom messetidene.

2015 var året da byggelånet til kirken ble nedbetalt. Menighetens økonomiske situasjon vil nå bli mind-
re anstrengt, men det er viktig å huske på at bygningen må vedlikeholdes. Utgiftene til vedlikehold må 
forventes å øke, men det er langt igjen til disse når samme nivå som dekningen av renter og avdrag.

Det er også viktig at medlemmenes givervilje ikke avtar nå som byggelånet er innfridd. Fortsatt er me-
nigheten i stor grad avhengig av frivillige gaver, og det er i første rekke det enkelte medlem som her 
må bidra, hver etter evne.

Askim, 08.02.16    Vidar Olaussen  Årsberetningen ble behandlet i menighetsrådet 

For menighetsrådet,    sekretær    i St. Maria menighet 14.02.16.

VI GRATULERER: 

Dåpsbarna og deres familier:
28.11.2015 – Viktoria Helena Soszynska (Knapstad) 
28.11.2015 – Kacper Fabian Marzeion (Skjetten)
25.12 2015 – Diana Koscielna (Spydeberg)
25.12.2015 – Leon Jerzy Mroczynski (Eidsberg)
26.12.2015 – Torleik Pascal Nygård (Skiptvet)
27.12.2015 – Huber Justa (Skiptvet)
17.01.2016 – Susanne Nowak (Askim)

Vi kondolerer familien til avdøde
Giuse Nguyen The Cuong 06.01.2016 (Askim kirkegård)

Herre, gir dem den evige hvile.

Fra presten kontor:
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Religionsundervisning 

  for katolske barn og ungdommer 
        frem til sommer 2016

Lørdag: Ansvarlig servering: Liturgi:

05.03.2016    kl. 11.00 Fam. Szprengel, Zielonka, 
Kaijc

6. klasse

19.03.2016    kl. 11.00 
skriftemål

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

5. klasse

02.04.2016    kl. 11.00 Fam. Zega, Ås, Lachacz 4. klasse

16.04.2016    kl.. 11.00 Fam. Mai Sørensen, Le 
(Tony), Nguyen (Muse-
umsv. 28 C, Askim)

3. klasse

07.05.2016    kl. 11.00 Fam. Fryc, Dabrowski, Fu-
larczyk

21.05.2016    kl. 11.00 Fam. Wenta, Stalmasiak, 
Pagorski

felles

10.-11.06.2016    kl. 11.00 Katekese helg: Felles avs-
lutning på Mariaholm

felles

 
1. Kommunionsbarn ekstra undervisning på følgende tirsdager 
fra kl. 17.30 – 19.00:
12.04.2016 – foreldremøte
19.04.2016 – anledning til skriftemål, øvelse
26.04.2016 – 
12.05.2016 – foreldremøte, forberedelse til 1. Kommunion

Konfirmantene/ 9. klasse - Sognepresten    
* onsdager kl. 17.00 – 19.00
  

Fra presten kontor:
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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 

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 
Julia Navdahl (leder) Moenslia 4, 1813 Askim  
482 06 513

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

NYTT VALG TIL MENIGHET-

SRÅDET  17. april 2016 
etter høymessen.

Send navnene på kandidatene til valg-
komiteen som består av 
Julia Helena Navdahl, Samuel Harding, 
Lise Nguyen Le



15STA. MARIA MARS - 2016

Velkommen til den 32. valfart 
til Mariaholm 

lørdag 20. august

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å finne tilbake til vår kristne og katolske arv, 
sammen med Maria av Enebakk – som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm 
– samt til å erfare hennes beskyttelse. 
Valfarten går fra ASKIM og MARIAHOLM, lørdag 20. august 2016.  
Messe i Askim kl. 10.00.

Program for Valfart 2016 – lørdag 20. august 2016

08.00  Pilegrimer som ønsker det, samler seg ved St. Olav domkirke i Oslo. Derfra reiser de til Askim. 
10.00  Messe i Mariakirken i Askim, celebrert av sogneprest Piotr Pisarek OMI 
11.30  Vandring fra Mariakirken i Askim til Mariaholm, via Mariakilden i Indre Østfold. 
14.30  Andakt ved Mariakilden bak Hovin kirke.
19.00  Bønn ved statue av den salige Jerzy Popieluszko (1947–1984)  
19.30  Messe i kapellet på Mariaholm.

Program pielgrzymki, sobota 20 sierpnia 2016

8.00  Rozpoczęcie pielgrzymki, katedra St. Olav w Oslo. Wyjazd do Askim  
10.00  Msza św. w Askim 
11.30  Wymarsz z Askim do Mariaholm 
14.30  Postój i nabożeństwo przy źródle Maryjnym/ Mariakilde.  
19.00  Modlitwa pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki,  
19.30  Msza św. w kaplicy na Mariaholm

Den første vandringen av denne typen ble arrangert i 1985, på et tidspunkt da ingen ennå visste hvor-
dan Polen og Øst-Europa skulle utvikle seg få år senere.

Pilgrimsferden blir arrangert så nær 15. august som mulig. For katolikker over hele verden er 15. august 
høytidsdagen for Jomfru Marias himmelferd. Denne dagen ble valgt som tidspunkt for den første van-
dringen, som i seg selv ble en sterk minnemarkering av presten og martyren Jerzy Popiełuszko, som 
ble drept i et attentat 19. oktober året før, altså 1984. På denne måten er pilegrimsferden også en årlig 
hyllest til denne martyren, som ble saligkåret av pave Benedikt XVI den 6. juni 2010. Det står i våre 
dager en byste av Popiełuszko ved Mariaholm.

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å delta i pilegrimsvandringen enten ved selv å gå de 20 kilo-
metrene til fots eller å bidra med matlaging og service overfor pilegrimene. 

Vel møtt til valfart i Indre Østfold!
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Pave Frans’ budskap for fastetiden 2016

«Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer» (Matt 9,13)

Barmhjertighetsarbeid under jubelåret

1) Maria, bildet på en kirke som evangeliserer 
fordi hun lar seg evangelisere

I bullen som proklamerer det ekstraordinære 
barmhjertighetsjubelåret, sa jeg at «fastetiden i 
jubelåret kan sees som en gyllen anledning til 
å erfare og feire Guds barmhjertighet» (Miseri-
cordiae Vultus, 17). Ved å oppfordre til å lytte 
oppmerksomt til Guds ord og ved å fremme ini-
tiativet «24 timer for Herren» ønsket jeg å under-
streke viktigheten av å lytte til Guds ord i bønn, 
og særlig til det profetiske ordet. Guds barmhjer-
tighet er et budskap til verden, et budskap som 
hver enkelt kristen kalles til å erfare personlig. 
Derfor vil jeg i fastetiden sende ut barmhjer-
tighets-misjonærer, som for alle kan være et 
tydelig tegn på Guds nærhet og tilgivelse.

Etter å ha mottatt de gode nyhetene fra erkeenge-
len Gabriel, synger Maria profetisk i Magnificat 
om hvordan Gud i sin barmhjertighet har utvalgt 
henne. Jomfruen fra Nasaret, forlovet med Jo-
sef, blir på den måten et perfekt forbilde for en 
evangeliserende kirke, for hun ble, og forblir, en 
som lar seg evangelisere av Den Hellige Ånd, som 
gjorde henne fruktbar i hennes jomfruelighet. 
I den profetiske tradisjonen er barmhjertighet 
sterkt forbundet med mors liv (rahamim), også 
rent etymologisk, og med en raus, trofast og 
inderlig godhet (hesed) som vist i ekteskapet og i 
familierelasjoner.

2) Guds pakt med menneskeheten: en historie 

om barmhjertighet

Guds barmhjertighet er et mysterium som blir 
åpenbart i historien gjennom pakten mellom 
Gud og Israel, hans folk. Gud viser at han alltid er 
rik på barmhjertighet, alltid rede til å vise en dyp 
ømhet og medfølelse med sitt folk. Dette blir eks-
tra tydelig når folket i sin troløshet bryter pakten 
med Gud, noe som fører til at pakten må fornyes 
og bekreftes gjennom rettferd og sannhet. Her 
finner vi en ekte kjærlighetshistorie, der Gud 
spiller rollen som den forrådte faren og ektefel-

len, mens Israel har rollen som det troløse barnet 
og bruden. Disse familiære bildene – som for 
eksempel hos Hosea (Hos 1–2), viser hvor inderlig 
Gud ønsker å knytte seg selv til sitt folk.

Denne kjærlighetshistorien har sitt høydepunkt i 
inkarnasjonen av Guds sønn. I Kristus øser Fa-
deren ut sin uendelige barmhjertighet til den 
grad at den blir en «inkarnert barmhjertighet» 
(Misericordiae Vultus, 8). Som menneske er Jesus 
fra Nasaret en ekte israelitt; han legemliggjør 
det fullkomne budet som enhver jøde er pålagt 
gjennom Sjema, og som den dag i dag er kjernen 
i Guds pakt med Israel: «Hør, Israel! Herren er vår 
Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud 
av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
makt» (5 Mos 6,4–5). Som Guds sønn er han brud-
gommen som gjør alt for å vinne kjærligheten til 
sin brud, og knyttes til henne med en ubetinget 
kjærlighet som blir synlig ved den evige bryllups-
festen.

Dette er selve kjernen i apostlenes forkynnelse 
(kerygma), der den guddommelige barmhjer-
tigheten gis en helt sentral og grunnleggende 
plass. Den er «skjønnheten i Guds frelsende kjær-
lighet som manifesteres i Jesus Kristus som døde 
og sto opp igjen» (Evangelii Gaudium, 36), det 
viktigste budskapet som vi «må høre om og om 
igjen på ulike måter, den vi på den ene eller andre 
måten må framholde i løpet av katekesen, på eth-
vert nivå og ved enhver anledning» (ibid., 164).

Barmhjertighet «uttrykker Guds måte å nå syn-
deren på, ved å gi ham en ny sjanse til selverkjen-
nelse, omvendelse og tro» (Misericordiae Vultus, 
21), og på den måten gjenopprette relasjonen med 
ham. I den korsfestede Jesus viser Gud sin lengsel 
etter nærhet med synderne, uansett hvor langt 
vekk fra ham de har forvillet seg. På denne måten 
håper han å mykne brudens forherdede hjerte.

3) Hva barmhjertighet gjør

Guds barmhjertighet forvandler menneskets hjerte, 
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for ved at vi erfarer trofast kjærlighet, settes vi 
i stand til selv å bli barmhjertige. Som et stadig 
nytt mirakel stråler guddommelig barmhjertighet 
fram fra våre liv og inspirerer oss til å elske vår 
neste og vie oss til det som i Kirkens tradisjon 
kalles barmhjertighetsgjerninger, det være seg 
åndelige eller legemlige. Dette er et arbeid som 
minner oss om at troen kommer til uttrykk i 
konkret handling i hverdagen for å hjelpe vår 
neste både fysisk og åndelig: ved å gi mat, besøke, 
trøste og undervise. Det er slike ting vi skal 
dømmes etter, og det var derfor jeg uttrykte håpet 
om at «de kristne vil reflektere over de åndelige 
og de legemlige barmhjertighetsgjerningene, for 
på den måten å gjenoppvekke vår samvittighet 
som så altfor ofte er blitt sløv i møtet med fattig-
dom, og slik kunne trenge dypere inn til kjernen 
av evangeliet, der de fattige viser at de har en helt 
spesiell erfaring av Guds barmhjertighet» (ibid., 
15). For i den fattige «blir Kristi kropp synlig, gjen-
nom de torturerte, de sønderknuste, de plagede, 
de underernærte og flyktningene ... for at de kan 
få vår anerkjennelse, omsorg og nærhet» (ibid.). 
Som et fantastisk og uhørt mysterium videreføres 
på denne måten det uskyldige lammets lidelser 
– den brennende buskens uslokkelige og ubet-
ingede kjærlighet. Overfor en slik kjærlighet kan 
vi, som Moses, bare ta sandalene av ( jf. 2 Mos 3,5), 
særlig når de fattige er brødre og søstre i Kristus 
som lider for sin tros skyld.

I lys av denne kjærligheten, sterk som døden ( jf. 
Høys 8,6), blir det klart at de som virkelig er fat-
tige, er de som ikke selv ser seg som fattige. De 
regner seg som rike, men er faktisk de fattigste av 
de fattige. De er nemlig slaver av synden, som får 
dem til å bruke rikdom og makt, ikke i tjeneste for 
Gud og andre, men til å kvele sannheten om at de 
selv ikke er annet enn fattige tiggere. Jo større de-
res makt og rikdom er, jo mer kan deres blindhet 
og selvbedrag vokse. Det kan bli så ille at de blir 
blinde for Lasarus som tigger ved deres egen dør-
stokk (Luk 16,20–21). Den fattige mannen Lasarus 
er et bilde på Kristus, som gjennom den fattige 
bønnfaller oss om å vende om. Derfor represen-
terer den fattige en invitasjon til å ta imot omv-
endelsen Gud tilbyr og som vi så lett kan overse. 
Slik blindhet henger ofte sammen med en stolt 
illusjon av egen allmakt, en illevarslende refleks 
av djevelens fristelse: «dere vil bli lik Gud» (1 Mos 
3,5) – som er roten til all synd. Denne illusjonen 
kan også vise seg i sosiale og politiske systemer, 
som i de totalitære regimene på 1900-tallet, eller 
som i vår tid ved ensrettede og teknologiske ide-
ologier som pretenderer å gjøre Gud irrelevant 
og nedgraderer mennesket til et råmateriale som 
er til for å utnyttes. En tilsvarende illusjon ser vi 
der syndige strukturer, knyttet til en falsk ut-
viklingsmodell basert på en idolisering av penger, 
fører til at enkeltindivider og samfunn vokser seg 
rike på bekostning av de fattige; de lukker dørene 
og nekter til og med å se de fattige.

Derfor er fastetiden i dette jubelåret en egnet 
tid for oss alle til å overvinne vår eksistensielle 
fremmedgjøring, ved å lytte til Guds ord og prak-
tisere gode gjerninger. Gjennom legemlige barm-
hjertighetsgjerninger rører vi ved Kristi kropp i 
våre brødre og søstre som trenger å bli mettet og 
kledd, som har behov for husly eller besøk. Og 
gjennom det åndelige barmhjertighetsarbeidet 
– sjelesorg, undervisning, tilgivelse, formaning 
og bønn – kommer vi mer direkte i kontakt med 
vår egen syndighet. Det legemlige og det ån-
delige barmhjertighetsarbeidet må aldri løsrives 
fra hverandre. Ved å røre ved Jesu korsfestede 
kropp hos den som lider, kan vi som syndere få 
i gave å innse at vi også er fattige og i nød. Ved å 
velge en slik vei kan til og med de «hovmodige», 
de «mektige» og de «rike» som det snakkes om i 
Magnificat, erfare å bli tatt imot og ufortjent bli 
elsket av den korsfestede Herre som døde og sto 
opp for dem. Det er bare denne kjærligheten som 
er svaret på den lengselen etter varig lykke og 
kjærlighet som vi feilaktig tror kan tilfredsstilles 
med idolene kunnskap, makt og rikdom. Det er 
likevel alltid en fare for at de hovmodige, rike og 
mektige fortsetter å holde hjertedøren stengt for 
Kristus, som gjennom de fattige står og banker 
på. De risikerer å fordømme seg selv til en evig 
avgrunn av ensomhet, som er helvete. Abrahams 
skarpe ord treffer både dem og oss: «De har Moses 
og profetene, de får høre på dem» (Luk 16,29). En 
slik oppmerksom lytting vil være det beste for å 
forberede oss til å feire brudgommens endelige 
seier over synd og død, han som nå er stått opp og 
som lengter etter å gjøre sin forlovede ren, mens 
hun venter på hans komme.

La oss ikke kaste bort denne fastetiden som er en 
så gunstig tid for omvendelse! Det ber vi om, ved 
jomfru Marias moderlige forbønn, hun som, da 
Guds store barmhjertighet ble skjenket henne, 
var den første til å innse sin litenhet (Luk 1,48) og 
kalle seg Herrens ringe tjenerinne (Luk 1,38).

Fra Vatikanet, 4. oktober 2015 
Festdagen for den hellige Frans av Assisi
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Bønn for barmhjertighetens år
Herre Jesus Kristus,
du har lært oss å være barmhjertige  
som vår himmelske Far 
og fortalt oss at den som ser deg, ser ham.  
Vis oss ditt ansikt, og vi skal bli frelst. 
Ditt kjærlighetsfylte blikk befridde Sakkeus og Matteus fra pengenes slaveri;  
det befridde kvinnen grepet i ekteskapsbrudd og Maria Magdalena fra å søke lykken kun i en 
skapning;  
det fikk Peter til å gråte etter å ha fornektet deg, og ga den angrende røver løfte om paradis.  
Gi at vi alle får høre ordene du sa til den samaritanske kvinnen, som om de ble rettet til hver 
enkelt av oss:  
«Om du hadde kjent Guds gave!»
Du er den usynlige Faderens synlige ansikt,  
ansiktet til den Gud som åpenbarer sin allmakt fremfor alt når han skåner og viser miskunn.  
Du er Kirkens oppstandne og forherligede Herre. 
Gi henne å være ditt synlige ansikt i verden.  
Du har villet at også dine tjenere  
skulle være kledd i svakhet, 
for å kunne kjenne medlidenhet med dem som lever i uvitenhet og villfarelse. 
Gi at enhver som nærmer seg en av dem, føler seg ventet, elsket og tilgitt av Gud.
Send ut din Ånd og hellige oss alle med hans salving,  
slik at dette Barmhjertighetens jubelår blir et nådens år fra Herren,  
og din Kirke med fornyet iver bringer gledesbud til de fattige,  
forkynner frihet for de fangne og undertrykte 
og gir de blinde synet tilbake.
Om dette ber vi deg på forbønn av Maria, Barmhjertighetens Mor,  
du som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd fra evighet til evighet.
Amen     

Pave Frans
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Asia restaurant
Skolegata 9 
1830 Askim

69 88 33 90

 ASKIM KRO

 Buersvingen 4, 1814 Askim
 69 88 24 60
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Ved varig  adresseendring vennligst påfør ny adresse og returner 
bladet til : Sta. Maria kirke, Furusetveien 2, 1811 Askim

GUDSTJENESTEORDNINGEN i St. Maria kirke i Askim
STILLE UKE OG PÅSKETIDEN

Palmesøndag, 20. mars 2016 (messebok, side 222) 
     kl. 13.00 – høymesse med vigsel av palmegrener og prosesjon til  
     kirken

Tirsdag, 22. mars 2016  kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo

Onsdag, 23. mars 2016   kl. 11.00 messe på norsk
     kl. 16.00 retrett på vietnamesisk 

HELLIGE TRIDUUM

Skjærtorsdag, 24. mars 2016 kl. 16.00 høymesse feirer vi aftenmesse til minne om 
     Herrens hellige nattverd (m.s. 271)

Langfredag, 25. mars 2016    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, 26. mars 2016    kl. 11.00 -VELSIGNELSE AV PÅSKEMAT
      (Poświecenie pokarmów wielkanocnych) 
      kl. 18.00 påskevigilien samles vi 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, 27. mars 2016    kl. 12.30 høymesse
      kl. 14.00 messe på polsk (msza święta w języku polskim)

2. Påskedag, 28. mars 2016    kl. 12.30 høymesse
      kl. 16.00 messe på kroatisk

Anledning til skriftemål: (okazja do spowiedzi świętej)
onsdag, den 16. og 23. mars: fra kl. 17.00 – 18.00 
lørdag, den 5. og 19. mars: fra kl. 10.30 – 13.00
hver gang før messen, eller etter avtale med presten.

Barmhjertighetssøndag, 3. april 2016 kl. 10.00 – messe på vietnamesisk 
      kl. 12.30 – høymesse 

Første søndag etter Påske ble til fest for Gudsbarmhjertighet. Alle er hjertelig velkommen!

Blodet og vannet som har sprunget ut fra Jesu hjerte
som kilde av barmhjetigeht for oss, 
JESU, JEG STOLER PÅ DEG


