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Kjære Venner
Vi har begynt advent som betegner den tiden da 
Kirken forbereder seg  til å ta imot Kristus. Vi 
minnes Israels århundrelange lengsel etter 
Messias, folkefrelseren, som profetene talte om. 
Denne lengsel ble oppfylt ved Jesu fødsel, som vi 
feirer i julehøytiden. Men samtidig rettes vårt 
blikk også fremover, mot ham som skal komme 
ved tidens ende: Kristus, verdens Herre, som skal 
dømme levende og døde og opprette sitt rike.

Advent skal også være for oss en håpets og 
forventningens tid, da Kirken maner oss til 
årvåkenhet og åndelig fornyelse. 

Ved sin første ankomst, sin fødsel, har Kristus 
knyttet et bånd til verden og det lar seg ikke rive 
over. I sitt ord og i sine sakramenter kommer Han 
allerede i århundre igjen og igjen til sin Kirke. 
Hans ankomst i herlighet vil åpenbare for oss 
meget nær.         

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

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

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

Vi har ingen levende forestilling av Kristi gjen
komst. Men Kirken holder fast ved den 
Korsfestede og (i sakramente) nærværende Herre.  

At Han er den kommende, har ikke noe med 
følelsen å gjøre, og en behøver ikke ubetinget 
tenke på den kommende Kristus. La oss se på 
hans forbilde som evangeliene overleverer oss  
og følge det.                           

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

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

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

Jeg ønsker alle sammen En velsignet Advent og 
Julehøytid og et nåderikt år 2017

Deres Sogneprest

p. Piotr Sylwester Pisarek, OMI
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I 2017 markeres en hendelse som fikk store 
konsekvenser for den kristne tro i Europa og 
verden forøvrig. I 1517 innledet Martin Luther en 
prosess som kalles refor ma sjon, og som for våre 
evangeliske medkristne ble viktig for deres 
kirkelige tradisjon og identitet. Men siden 
reformasjonen ikke er tenkelig uten den katolske 
bakgrunnen, er det rimelig at også vi som 
katolske kristne reflekterer over denne hendelse. 
Dette ble tydelig allerede i utgivelsen av boken 
«Fra konflikt til fellesskap», et resultat av den 
lutherskromerskkatolske kom mi sjon for kirkens 
enhet. Denne publikasjonen anbefaler et felles 
minne, en felles ettertanke fremfor triumfalisme. 

På tross av alle logiske grunner har reformasjonen 
forårsaket en splittelse av kristenheten som den 
har lidt under, og fremdeles lider under den dag i 
dag. I de nordiske land har denne splittelsen ført til 
at Den katolske kirke først etter mange århund rer 
fikk etablere seg på nytt. Derfor kan et 500 
årsminne for reformasjonen ikke bli en feir ing i 
ordets egentlige betydning, men et minne i 
angerens ånd. Forsoningsprosessen mellom Den 
katolske kirke og reformasjonens kirker begynte 
for flere tiår siden. Men vi må ikke bli trette av å 
arbeide for den fulle enhet i Kristus også i 
fremtiden. 

I begynnelsen på femtenhundretallet trengte Den 
katolske kirke en reform. Det var ikke bare 
Martin Luther, men også flere andre som ble klar 
over det på den tid. Men istedenfor å drøfte de 
påkrevede læremessige spørsmål, har kristne fra 
forskjellige konfesjoner tilføyet hverandre 
lidelser. Ved avslutning av årets bønneuke for 
kristen enhet ba pave Frans om barmhjertighet 
og tilgivelse for katolikkers oppførsel som ikke er 
i overensstemmelse med evangeliet. I Sverige har 
noen evangeliske prester svart på det og bedt oss 
katolikker om tilgivelse. 

Det mest presserende spørsmål er nå hvordan vi i 
fellesskap kan gå videre for å vokse sammen i tro, 
håp og kjærlighet. Vi, katolske biskoper i Norden, 
ønsker å gå denne veien sammen med våre 
lutherske brødre og søstre og gjøre alt for å 
fremme enheten. 

Ecclesia semper reformanda[1]

Kirken må alltid la seg omvende og fornye av 
Kristus. Vi er nok et hellig folk, men et folk av 
syndere på vei til evigheten. Omvendelse, anger 
og modning i troen er viktige stasjoner på denne 
veien. Ved Det annet vatikankonsil har Den 

katolske kirke åpnet seg for mye som er viktig for 
evangeliske kristne, for eksempel Den hellige 
skrifts rolle og betydningen av de døptes almene 
prestedømme. Dermed er mange forskjeller 
egentlig forsvunnet.

Det som fortsatt skiller oss, har å gjøre med 
Kirkens sakramentalitet og med forståelsen av 
sakramentene og embetet. Som katolikker tror vi 
at Kirken er grunnsakramentet hvori det 
menneskevordne Ord blir nærværende ved 
sakramentene for å forene seg med oss i kjærlig
het og å forvandle oss i seg selv.

Samtidig ser vi at også mange trofaste evangeliske 
kristne åpner seg for disse aspekter. Et ubesvart 
spørsmål, som av begge sider erfares som 
smertefullt, er lengselen etter den felles 
eukaristifeiringen. Denne lengsel er berettiget, 
men enheten ved Herrens bord må samtidig 
inkludere full enhet i troen.

Også Peters embete er for mange evangeliske 
kristne vanskelig å forstå. Ved pave Frans’ person
lighet er det imidlertid blitt lettere forståelig. 
Allerede den hellige pave Johannes Paul II opp
fordret alle ikkekatolske kristne til å reflektere 
over andre muligheter til å utøve Petersembetet 
(Ut Unum Sint, 95).

Også Marias og helgenenes rolle har vært et 
strids punkt gjennom historien. Marias betydning 
som Gudsmor og som forbilde for troen blir dog 
i dag anerkjent av mange ikkekatolske kristne. 

Men på tross av den gjensidige tilnærming i tros
spørsmål ser det ut som om større motset ninger i 
etiske og moralske spørsmål utbrer seg i nyere 
tid. Selv om dette gjør dialogen vanske ligere, må 
den aldri gis opp. 

Den kristne tros definisjon 
Til alle tider har kristne formulert læresetninger 
for klart å definere troen, for å avgrense den mot 
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falske oppfatninger eller for å formidle den på en 
tydeligere måte. Slike formuleringer har ofte 
utviklet seg til stridsspørsmål som har resultert i 
skarpe motsetninger mellom kristne. Slik var også 
reformatorenes prinsipper sterkt skillende gjen
nom lang tid. Uansett er det også for katolik ker 
fruktbart å befatte seg konstruktivt med disse. 

Sola fide 
Til rettferdigjørelse er troen absolutt nødvendig. 
Troens sentrale mysterier – for eksempel 
Trefoldigheten, Jesu Kristi mysterium, frelse og 
rettferdiggjørelse – deler vi med våre evangeliske 
brødre og søstre. Vi gleder oss over denne trosen
het som er grunnlagt i den ene dåp og som kom
mer til uttrykk i «Felleserklæringen om rett ferdig
gjørelseslæren».[2] Derfor er det også vår oppgave å 
avgi et felles vitnesbyrd om disse trossannheter i 
vårt sekulariserte samfunn. I Norden – hvor nok 
de fleste er døpt, men hvor bare få praktiserer sin 
tro – er det viktig å forkynne det glade budskap i 
fellesskap og med én stemme. 

Sola Scriptura 
Bare ved Den hellig skrift kan vi motta den fulle 
frelsesåpenbaringen som tilbys oss i Kristus. 
Denne åpenbaringen blir mottatt i Kirken og gitt 
videre. Ved Kirkens læreembete ble den levende 
tradisjon nedtegnet i Den hellige skrift og videre
ført. For oss katolikker hører Kirke, læreembete, 
tradisjon og skrift sammen. I Kirken og sammen 
med Kirken blir Skriften åpnet for oss. Slik blir 
troen stadig mer levende. I den senere tid har vi 
sett en økning av tallet på evangeliske kristne som 
er enige med oss og som tror at skrift og Kirkens 
tradisjon er tett forbundet med hverandre.

Sola gratia 
«Alt er nåde»[3], sa den hellige kirkelærer Thérèse 
av Lisieux, hun som kan anses som det katolske 
svar på Martin Luther. Uten Guds nåde kan vi 
aldri nå frem til det evige liv. Bare ved hans nåde 
kan vi bli rettferdiggjort og hellig. Guds nåde kan 
virkelig omskape oss, men vi må også svare på 
nåden og samarbeide med den. I Guds mor 
Maria, full av nåde og ubesmittet, ser vi hvor mye 
Gud kan utrette i et menneske. 

For mange evangeliske kristne er det fortsatt 
vanskelig å si ja til denne sannhet. Men vi 
konstaterer også at mange av dem åpner seg for 
tilsvarende spørsmål om vekst i bønn og hellighet. 

Simul iustus et peccator 
Vi er alle samtidig rettferdige og syndere. Som 
katolikker tror vi at vi virkelig er syndere, men 
ved Guds nåde kan vi i forsoningens sakrament 
motta tilgivelse for vår skyld. Som døpte kristne 
er vi kalt til hellighet. Kirken er en skole i 
hellighet. Helgenene, som vi kan be om forbønn 
fra, er lysende eksempler på og bevis for denne 
hellighet. Et av disse eksemplene er en kvinne fra 

våre land, den hellige Elisabeth Hesselblad, som 
nylig ble kanonisert. Hun er for oss alle en 
ansporing til mer bevisst å gå veien til hellighet.

Vi konstaterer at mange evangeliske kristne åpner 
seg for hellige som for eksempel den hellige Frans 
av Assisi og den hellige Mor Teresa av Calcutta. I 
vår sekulariserte verden trenger vi slike trosvitner, 
levende og troverdige vitner om vår tro. 

Martyrium 
Vi vet at mange kristne også i vår tid blir forfulgt 
på grunn av sin tro, og at det finnes mange 
blodvitner. Martyriet bringer kristne fra 
forskjellige kirker sammen. Vi tenker på alle 
kristne som – blant annet i Midtøsten – blir 
forfulgt, men likevel er tro mot Kristus og hans 
kirke. Ved deres eksempel blir også vi styrket i 
troen. Mange kristne fra disse land er kommet til 
oss i Norden. Derfor er det viktig at vi, alle kristne 
i våre land, bevarer, verner og fordyper det vi har 
felles i troen. Slik kan også vi stadig mer gi et 
felles vitnesbyrd om den oppstandne Herre. 

Fremtidsperspektiver 
Felleserklæringen «Fra konflikt til fellesskap» 
ender med fem imperativer som legges oss 
katolikker og lutheranere på hjerte for å gå videre 
på den felles vei til enhet. Disse er: 
1. å ta utgangspunkt i enhet, ikke i det som skiller, 

og styrke det vi har felles,
2. å la seg gjensidig forandre ved den andres 

trosvitnesbyrd,
3. å forplikte seg til å arbeide for den synlige 

enheten,
4. i fellesskap å oppdage på nytt kraften i Jesu 

Kristi evangelium,
5. å vitne i fellesskap om Guds nåde i 

forkynnelsen og i tjeneste for verden. 
Selv om disse fem imperativene taler om store og 
ikke alltid lette anliggender, er budskapet entydig, 
men bare når vi overlater oss fullstendig til 
Kristus og sammen oppdager evangeliets kraft 
igjen (sml. det fjerde imperativ). Vi gleder oss og 
takker Gud for at Den hellige far, pave Frans, 
kommer til Lund i forbindelse med 
reformasjonsmarkeringen for å styrke oss i troen. 

Vi inviterer derfor alle katolikker til å ledsage 
forberedelsene til pavebesøket med sin bønn, og 
så tallrikt som mulig delta på det økumeniske 
møte i Malmöarenaen og i messen på Swedbank 
Stadion. På denne måte viser vi vår glede ved å 
være forenet med pave Frans, i tillegg til respekt 
for våre evangeliske medkristnes identitet som er 
vokst frem av reformasjonen. På tross av 
forskjellene som fortsatt består, er vi overbevist 
om at det er mulig å finne veier til felles enhet.
[1] Kirken må alltid fornyes
[2] «Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren» mellom Det lutherske 
verdensforbund og Den katolske kirke, datert 31. oktober 1999.
[3] Den hellige Therese av Lisieux på sitt dødsleie.
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Pavens preken ved  
avslutningen av Barmhjertighetsåret

- Til tidenes ende flyter barmhjertigheten, 
trøsten og håpet fra såret i den Oppstandnes 
side.

På Kristi kongefest, den 20. november, 
avsluttet pave Frans Barmhjertighetsåret ved 
å lukke den hellige døra i Peterskirken og 
holde messe på Petersplassen. (Se hele 
messen her på Vatikanets YouTubekanal.)

Evangelieteksten var fra kapittel 23 i 
Lukasevangeliet:

Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. 
«Andre har han frelst», sa de, «la ham nå frelse seg 

selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!» 
Også soldatene hånte ham. De kom og rakte 
vineddik opp til ham og sa: «Er du jødenes konge, 
så frels deg selv!» For det var satt en innskrift over 
ham: «Dette er jødenes konge.»

En av forbryterne som hang der, spottet ham også 
og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og 
oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter 
du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? 
For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for 
det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» 
Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt 
rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag 
skal du være med meg i paradis.» (Luk 23,35–43).

Kristi kongefest kroner det liturgiske året og 
dette hellige Barmhjertighetsåret. Det er 
nemlig idet Jesu frelsesverk når sitt høyde
punkt at evangeliet viser oss Kristi kongs
makt, og det på en overraskende måte:  
«Guds Messias, den utvalgte», «kongen» (Luk 
23,35.37) fremtrer uten makt og herlighet: 
Han henger på korset og snarere enn å ha 
vunnet later det til at han er blitt overvunnet. 
Hans kongsmakt er paradoksal: Hans trone er 
korset; hans krone er laget av torner; han har 
ikke noe septer, men får en stokk i hånden ( jf. 
Matt 27,29) ; han har ingen fine klær, men er 
blitt fratatt kjortelen ( jf. Joh 19,23); han har 
ingen skinnende ringer på fingrene, men 
hendene er gjennomboret av nagler; han har 
ingen skatt, men er blitt solgt for tretti 
sølvstykker ( jf. Matt 27,9).

Jesu rike er virkelig ikke av denne verden ( jf. 
Joh 18,36); men det er nettopp i hans rike at vi 
finner forløsningen og tilgivelsen, forteller 
apostelen Paulus oss i andre lesning ( jf. Kol 
1,13,14). For storheten i hans rike er ikke 
verds lig makt, men Guds kjærlighet, en kjær
lighet som kan nå alt og helbrede alt. Det var 
av kjærlighet at Kristus steg helt ned til oss, 
levde i vår menneskelige elendighet, fikk  
erfare det verste i vår tilstand: urettferdighet, 
svik, å bli latt i stikken; han opplevde døden, 
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graven og dødsriket. Slik dro Kongen vår helt ut 
til grensene for universet for å omfavne og frelse 
alle levende skapninger. Han dømte oss ikke ( Joh 
12,47), heller ikke erobret han oss, aldri krenket 
han vår frihet, men han bante vei med den 
ydmyke kjærligheten som utholder alt, håper alt, 
tåler alt ( jf. 1 Kor 13,7). Det er denne kjærligheten 
alene som overvant og som fortsetter å overvinne 
våre store motstandere: synden, døden og 
frykten ( jf. Kol 2,15).

I dag, kjære brødre og søstre, forkynner vi denne 
egenartede seieren som gjorde Jesus til Konge for 
alle tider, til historiens Herre: Han seiret ved den 
allmektige kjærligheten, som er Guds natur, selve 
hans liv, og som aldri tar slutt ( jf. 1 Kor 13,8). Det 
er skjønt å ha Jesus til konge, og sammen gleder 
vi oss over det. Hans herredømme av kjærlighet 
forvandler synden til nåde, døden til oppstan
delse, frykten til tillit.

Men det ville være ikke mye verdt bare å tro at 
Jesus er universets konge og historiens sentrum 
hvis vi ikke lar ham være Herre over vårt liv: Alt 
dette er forgjeves hvis vi ikke tar imot ham 
personlig og hvis vi ikke også tar imot hans måte 
å regjere på. Personene i dagens evangelium 
hjelper oss med dette. Foruten Jesus er det tre 
figurer: folket som står og ser på, gruppen med 
mennesker ved korset og en forbryter som 
henger på korset ved siden av Jesus.

Først folket: «Folket sto og så på» (Luk 23,35), står 
det i evangeliet: Ingen sier ett eneste ord, ingen 
nærmer seg. Folket står langt unna og ser på det 
som skjer. Det er det samme folket som presset 
seg inn på Jesus da de selv trengte noe, og som nå 
holder seg på avstand. Også vi, ut fra visse livs
om stendigheter og uoppfylte forventninger, kan 
være fristet til å holde oss på avstand fra Jesu 
kongsmakt, til ikke å godta fullt ut den skandalen 
som hans ydmyke kjærlighet er, for den uroer 
vårt jeg og virker forstyrrende. Man foretrekker å 
forbli på utkikksposten i vinduet, å holde seg 
unna, i stedet for å nærme seg og bli en neste. 
Men det hellige folket, som har Jesus som konge, 
er kalt til å følge ham og elske konkret; hver 
enkelt er kalt til å spørre seg selv hver dag: «Hva 
er det kjærligheten ber meg om, hvor driver den 
meg hen? Hvordan svarer jeg Jesus med mitt liv?»

Det fins en gruppe nummer to, som er sammen
satt av forskjellige personer: rådsherrene, soldat
ene og en forbryter. Alle disse håner Jesus, og de 
provoserer ham på den samme måten: «Frels deg 
selv!» ( jf. Luk 23,35.37.39). Denne fristelsen er 
verre enn den folket kom med. Her frister de 
Jesus, slik djevelen gjorde på begynnelsen av 
evangeliet ( jf. Luk 4,113), til å gi avkall på å herske 
på Guds måte og i stedet gjøre det slik verdens 
logikk tilsier: Kom ned fra korset og slå ut 

fiendene! Hvis han er Gud, så får han demon strere 
sin makt og overlegenhet! Denne fristelsen er et 
direkte angrep på kjærligheten: «Frels deg selv» 
(versene 37 og 39); ikke de andre, men deg selv. Må 
jeget få overtaket med sin kraft, herlig het og 
framgang. Det er den verste fristelsen, den første 
og den siste i evangeliet. Men Jesus verken sier noe 
eller reagerer på dette angrepet på selve hans 
væremåte. Han forsvarer seg ikke, han prøver ikke 
å overbevise dem, han forsvarer ikke sin 
kongsmakt. I stedet fortsetter han å elske,han tilgir, 
han lever prøvens stund etter Farens vilje, sikker 
på at kjærligheten vil bære frukt ( jf. Joh 12,24).

For å kunne ta imot Jesu kongsmakt, er vi kalt til å 
kjempe mot denne fristelsen, til å feste blikket på 
Den korsfestede for stadig å bli mer tro mot ham. 
Men ofte søker vi, også oss imellom, den 
behagelige sikkerheten som verden byr oss. Ofte 
er vi fristet til å komme ned fra korset. Maktens og 
suksessens tiltrekningskraft virker som en enkel og 
rask måte å utbre evangeliet på, og da glemmer vi 
fort hvordan Guds rike virker. Barmhjertighetsåret 
inviterte oss til å gjenopp dage senteret, til å 
komme tilbake til det vesentlige. Denne barm
hjertighetstiden kaller til å se på vår Konges sanne 
ansikt, det som skinner i Påsken og til å gjenopp
dage Kirkens unge og vakre ansikt, det som 
skinner når Kirken er innbydende, fri, tro, fattig på 
midler, rik på kjærlighet, misjonerende. Barm
hjertigheten, som bringer oss til evangeliets hjerte, 
oppfordrer oss også til å gi avkall på vaner og 
sedvaner som kan forhindre oss i å tjene Guds 
rike, og til å orientere oss bare etter Jesu evige og 
ydmyke kongsmakt og ikke tilpasse oss de for
skjel lige tiders usikre kongs makter og skiftende 
herredømmer ( jf. Rom 12,2).

I evangeliet fins det nok en figur, nærmere Jesus. 
Det er den forbryteren som bønnfaller ham «Jesus, 
husk på meg når du kommer i ditt rike!» (vers 42). 
Ganske enkelt ved å se på Jesus kom dette 
mennesket til å tro på hans rike. Og han lukket 
seg ikke, men vendte seg til Jesus med alle sine 
feil, synder og problemer. Han ba om å bli husket 
og fikk oppleve Guds barmhjertighet: «I dag skal 
du være med meg i paradis» (vers 43). Straks vi 
gir ham muligheten til det, husker Gud på oss. 
Han er klar til å ta bort synden fullstendig og for 
alltid for hans hukommelse nedtegner ikke det 
onde som er blitt gjort og fører ikke regnskap 
over den uretten han har lidd, slik vår hukom
melse gjør. Gud husker ikke på synden, men på 
oss, på hver enkelt av oss – hans elskede barn. Og 
han tror at det alltid er mulig å begynne på nytt 
og stå opp.

La oss be, også vi, om å få denne åpne og levende 
hukommelsen i gave. La oss be om nåde til aldri å 
lukke døra for forsoning og tilgivelse, men å klare 
å gå bortenfor det som er vondt, bortenfor 
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uoverensstemmelsene og åpne alle mulige veier 
for håpet. Liksom Gud har tiltro til oss – uendelig 
mye mer tiltro enn den vi fortjener, er også vi kalt 
til å gi håp og muligheter til de andre. For selv 
om den hellige døra blir lukket, forblir den sanne 
barmhjertighetsdøra, Kristi hjerte, alltid vidåpen. 
Til tidenes ende flyter barmhjertigheten, trøsten 
og håpet fra såret i den Oppstandnes side.

Mange pilegrimer har gått gjennom de hellige 
dørene, og fjernt fra pressens lyskastere har de 
fått kjenne Herrens store godhet. Vi takker for 
dette, og vi minner om at vi har fått barmhjertig
het for selv å være barmhjertige og redskaper for 
barmhjertighet. La oss fortsette denne vandrin

gen – sammen. Må vår Frue gå sammen med oss. 
Også hun var ved korset og det var der hun som 
Kirkens ømme Mor fødte oss, og hun ønsker å 
samle alle under sin kappe. Under korset så hun 
«den gode røveren» bli tilgitt og der tok hun imot 
Jesu disippel som sin sønn. Hun er 
Barmhjertighetens Mor som vi betror oss til: 
Under hennes barmhjertige blikk forblir ingen 
situasjon, ingen bønn ubesvart.
 
Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse

Teksten fra katolsk.no

Refleksje na temat Swiat ojca Jerzego 
Kotowskiego Misjonarza Oblata Maryi 
Niepokalanej, pracujacego na Bialorusi, 
ktory w tym roku w czasie adwentu glosi 
rekolekcje swiete w naszych parafiach.

Bogactwo przeżyć związane z okresem 
adwentu i świętami Bożego Narodzenia 
związane jest niewątpliwe z tradycją, którą 
przekazali nam rodzice i dziadkowie. Jednak 
jest to również mocna wiara w Boga, który z 
miłości do człowieka chce włączyć się w naszą 
nędzną, bo zepsutą grzechem historię. To 
wydarzenie przeżywane na poziomie wiary 
jest treścią oraz źródłem radości. Zewnętrzne 
obrzędy, obyczaje i przeżycia są tłem, 
którego centrum jest właśnie Narodzenia 
Jezusa Boga i Człowieka. Oczywiscie może 
być przeżywana tradycja bez wiary. W tym 
wypadku zatraca ona swój blask, ograniczając 
się jedynie do kilku wolnych dni oraz 
wspólnych spotkañ, czy wyjazdu na 
odpoczynek.

Przez lata mojego pobytu za wschodnią 
granicą Polski  na Białorusi spotkałem się z 
nieco inną sytuacją. Otórz okres adwentu i 
Swięta Bożego Narodzenia są wydarzeniem 
związanym jedynie z wiarą katolicką, a więc 
dotyczą jedynie niewielkiej grupy ludzi, bo w 
tym . milionowym społeczeñstwie jest nas  
katolików niewiele ponad 20%.

Na Białorusi, podobnie jak w całym bloku 
postsowieckim nie zasiada się do stołu 
wigilijnego. Nawet prawosławni przeżywają 
Boże Narodzenie dopiero 6 stycznia, a więc 
wg kalendarza julianskiego. Z kolei 
najważniejszym świętem obchdzonym 
powszechnie w tym okresie jest Nowy Rok. 
Zatem świąteczny nastrój zauważa się na 

ulicach dopiero pod koniec grudnia. Wladza 
dba o to, aby ulice każdego miasta były 
pięknie oświetlone kolorowymi lampionami, 
a na centralnym placu nie może zabraknąć 
pięknie udekorowanej choinki. W Nowy Rok 
dzieci czekają z niecierpliwością na prezenty, 
które tutaj roznosi nie Mikołaj, tylko „dzied 
maroz”. Swięto te tak wrosło w tradycję 
społeczeñstwa, że nie do pomyślenia jest,  aby 
ktoś nie przywitał nowego roku co najmniej 
lampką szampana. Jednego roku wjechałem 
w tym okresie na swoje rekolekcje, to nawet 
katolicy nie mogli zrozumieć, jak można 
wyłączyc się ze świętowania Nowego Roku. 
Tradycja na Białofusi jest związana z 
bezbożnymi latami komunizmu, dlatego nie 
zawsze pokrywa się ze świętami katolickimi. 
Rozmawiając z    katolikami o Swiętach 
Bożego Narodzenia czasem miałem 
wątpliwoŝci czy wszyscy wiedzą co to jest 
wiczerza wigilijna i do czego służą opłatki, 
które zabierają do domu przed świętami. 
Szczególnie we wschodniej części Białorusi 
nie we wszystkich rodzinach przetrwała 
bozonarodzeniowa tradycja, część katolików 
żyje w rodzinach ateistyznych. 
Wydaje się, że brak takowej tradycji sprawia, 
że Swięta są uboższe. Stąd ludzie, a 
szczególnie dzieci chętnie przyjmują 
katolickie zwyczaje. Znany jest już nie tylko 
„dzied maroz”, ale też Santa Klaus. 

Otwartość na nowe obyczaje świąteczne 
związana jest z tym, że Białorusini bardzo 
lubią świętować. Wydaje się, że w tym kraju 
Boże Narodzenie będzie związane głównie z 
przeżyciami religijnymi. Będzie radowało sie 
serce ludzi na tyle, na ile będzie umacniać się 
wiara, że jest to czas, w którym Jezus narodził 
się w Betlejem i aby Bóg mógł być bliżej nich.    
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Pave Frans på relativt nært hold 31. oktober
To dager på senhøsten 2016 gjestet pave Frans 
de to byene Lund og Malmö i Sverige. Han var 
invitert av Det lutherske verdens forbund for å 
starte markeringen av reforma sjonen, som 
regnes fra 31. oktober 1517. På dagen 499 år etter 
reformasjonens begynnelse møttes paven og en 
rekke fram stående lutheranere til arrange men
ter som bare kan bety en tilnærming mellom de 
to kirkeretningene.

Mandag 31. oktober deltok paven i en økumenisk 
messe i Lunds domkirke. Han ble hilst velkom
men til Sverige på flyplassen av statsminister 
Stefan Löfven. Deretter hadde han et kort møte 
med det svenske kongeparet før alle sammen og 
hundrevis av kirkelige innbudte feiret guds
tjeneste, som messen gjerne kalles i lutherske 
kirker.

Utenfor Lunds domkirke hadde folk begynt å
samle seg tidlig på formiddagen. Solide gjerder 
var satt opp langs fortauene for å holde 
menneske mengden på plass. Det var uniformerte 
politifolk over alt.

Gradvis ble fortauene fylt opp bak gjerdene.
Selv valgte jeg en plass midt imot hovedinn
gangen til Lunds domkirke, en plass så strategisk 
at jeg måtte gå med på å bli kroppsvisitert ved 
inngangen til dette fortausområdet.

I fire timer ble jeg stående og vente sammen
med den økende folkemengden. Tiden gikk
fort; det var mye å se på. Reportere fra norsk
og svensk TV dukket opp her og der med
kamera og mikrofon.

Da en døy time gjensto, begynte kjente ansikter 
fra kirkene i Sverige og Norge å nærme seg kirke
døren. Som en av de siste ankom biskop Anders 
Arborelius, en av vertene for det historiske møtet, 
med et stort følge. Like etterpå dukket også stats
minister Stefan Löfven opp med sine livvakter.

Noen minutter før gudstjenesten skulle starte,
fikk vi endelig se pave Frans komme ruslende
side om side med kong Carl Gustaf og dronning 
Silvia. Jubelen og applausen drønnet fra fortauet 
foran kirken.

Ikke før var paven gått inn i kirken, så var det
tid for å ta seg fram til Malmö. Der skulle neste
programpost finne sted, et stort kulturarrange
ment under tittelen Joint Commemoration - 
Together in Hope i Malmö Arena, en sal som kan 
minne om Oslo Spektrum.

Første del av arrangementet var visning av
gudstjenesten i Lund på storskjerm. Deretter

Pave Frans på relativt nært 
hold 31. oktober

Statsminister Löfven med følge på vei til kirken.
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EFESOS tyrkisk restaurant

Skolegata 10, 1830 Askim
Telefon69 88 49 70

fulgte det ene innslaget mer spektakulært enn
det andre, kyndig ledet av programlederen
Kattis Ahlström fra SVT. Det stemningsmessige 
høydepunktet inntraff da pave Frans og hans 
kollega, lederen i Det lutherske verdensforbund, 
biskop Munib Younan, kom kjørende inn i salen 
til kolossal jubel fra de 10 000 menneskene som 
fylte salen.

Folk sto oppreist og ropte rytmisk Papa Francesco 
med utfyllende klappsalver.

Arrangementet gikk så inn i en mer seriøs 
avdeling. Gjennom fire sosiale aktivister fra India, 
Colombia, Burundi og SørSudan fikk den store 
forsamlingen høre beretninger om vellykket 
utviklingsarbeid takket være solidarisk og neste
kjærlig bistand.

Dette dannet inngangen til pavens og biskop
Munib Younans undertegning av en felles 
intensjonsavtale om samarbeid mellom Caritas 
og Det lutherske verdensforbunds World Service.

Folk i salen sto og satt, klappet og jublet, og
mange med bakgrunn fra SørAmerika kom
med begeistrede tilrop til den argentinske
paven. Arrangementet var så profesjonelt 
gjennomført med perfeksjonisme i både lyd,
lys og bilder at det var til glede for alle sanser.

Dagen etter, tirsdag 1. november, holdt paven 
katolsk messe på Swedbank stadion. Svært mange 

nordmenn dro til Malmö for å oppleve nettopp 
denne messen. Fra Askim og Indre Østfold reiste 
minst 40 personer, noen med egen buss, noen 
med bil eller andre transportmidler. Gjennom
førin gen av denne messen blir omtalt i en egen 
artikkel i dette bladet.

Det var en helt spesiell opplevelse å se pave Frans 
i tre store arrangement i de to skånske byene. I 
dagene som fulgte, var de store avisene fulle av 
stoff om den historiske betydningen av det som 
skjedde. Det er godt å ha vært til stede, og det 
forteller en hel del om tiden vi lever i når avstan
den mellom to kirkeretninger er blitt mindre enn 
noen gang tidligere gjennom de siste 500 år.

(Deler av teksten sto i St. Olav kirkeblad nr. 52016.)

Pave Frans sammen med det svenske kongeparet på vei inn i Lunds 
domkirke.

Pave Frans sammen med leder for Det lutherske verdensforbund, 
Munib Younan på scenen i Malmö Arena..
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JOTO SUSHI
Storgt 14 1830 Askim
Telefon: 69 88 50 03
http://www.jotosushi.com

Pavens messe 1. november

Messe med kommunion for inntil 18.000 
mennesker på en svensk fotballstadion, og med 
pave Frans som celebrant? Hvordan kan det 
foregå?

Undringen på forhånd var sterk og dreide seg om 
grunnleggende elementer i katolsk messefeiring. 
Vi var mange fra Indre Østfold som hadde fått 
billetter til messen i Malmö den 1. november, og 
vi var tidlig ute for å slippe inn på Swedbank 
stadion.

Foran inngang D og E var det allerede lang kø, og 
vi gjorde den enda litt lenger. Sikkerhetssjekk 
måtte foretas av hver eneste messegjest, og køen 
sneglet seg saktere framover enn tilveksten bak 
oss.

Etter nesten en times venting i den stadig økende 
menneskemengden slapp vi inn, fant rett seksjon, 
rad og sete og kunne sette oss og gjøre klar for 
pontifikal messe.

Folk på tribunene pratet og sang mens flere og 
flere plasser ble fylt opp. Det ble sagt at Swed
bank stadion rommer 18.000 tilskuere. Ikke alle 
sitteplassene ble opptatt, men det må likevel ha 
vært omkring 16.000 mennesker inne, altså flere 
mennesker enn det er innbyggere i Askim!

Noen minutter etter annonsert tid startet messe
feiringen ikke helt på den måten vi er vant til. 
Riktignok kom celebranten inn, ikke gående men 
kjørende i en liten popemobile sammen med den 
svenske biskop Anders Arborelius. Bilen kjørte 
nede på gressmatten helt inntil tribunene, og 
jubelen steg fra publikum etterhvert som den lille 
bilen nærmet seg vår del av stadion.

Rett som det var ble småbarn løftet ned fra 
tribunene og tatt imot av en av sikkerhetsvaktene. 
Vakten bar barnet bort til paven, som velsignet og 
kysset barnet og smilte hjertelig mens det ble 
båret tilbake. Et av barna som mottok denne 
sjeldne velsignelsen, er døpt og bosatt i vår egen 
menighet.

Snart var rundturen med bilen fullført, og paven 
dukket opp på podiet ved den ene kortsiden av 
stadion. Jubelen og applausen lød som et drønn 
over gressmatten, som var tom for folk, men 
omkranset av høyttalertårn.

Pave Frans bak alteret på podiet i Swedbank stadion. Til høyre for 
paven ses seremonimester Msgr. Guido Marini.
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Begeistringen fra tribunene ble snart blandet 
med orgelmusikk, og med ett var salmesang i 
gang. Hefter med sanger og liturgitekster var blitt 
utdelt før messen, og nå gjenkjente alle 
åpningssignalet som fortalte at den hellige messe 
var begynt.

Da sangen var slutt, senket en merkelig stillhet 
seg. De mange tusen menneskene var ikke lyd
løse, men prat, latter, tilrop og klappsalver var 
stilnet. I stedet var en oppmerksomhet og en 
tenkende deltakelse inntrådt. Nesten i takt gjorde 
publikum korsets tegn foran seg da paven åpnet 
med ordene: ”In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti.”

Messen fortsatte med liturgi på latin, men også 
moderne språk var i bruk. Prekenen foregikk 
skiftevis på engelsk og spansk. Paven og de for
skjellige medvirkende i messen befant seg hele 
tiden lett synlige på et høyt podium. Til venstre 
for dette var et orgel plassert, og lenger borte satt 
et stort kor av svartkledde sangere som medvirket 
under liturgi og salmesang.

Til høyre for podiet satt et stort antall prester fra 
mange forskjellige land. Her satt også vår egen 

pater Piotr Pisarek. Da det nærmet seg tid for 
kommunionsutdeling, reiste alle prestene seg og 
forsvant ut en utgang bak stolrekkene der de satt. 
Snart dukket de opp i alle trappeganger på 
tribunene, klare til å dele ut sakramentet. Dette 
fungerte åpenbart smidig og greit for alle.

Messen ble avsluttet på vanlig måte. Deretter ble 
publikum oppfordret til å ta det med ro slik at 
man unngikk sammenstimling ved utgangene og 
i gatene rundt stadion. Som en siste avslutning 
ledet paven Angelusbønn med den store forsam
lingen, og så framførte koret en rekke sanger 
mens folk forlot stadion i ordnede former.

Idet vi gikk ut, visste vi at vi hadde vært med på 
en stor og sjelden begivenhet. Det var 27 år siden 
sist en pave besøkte Skandinavia. Messen på 
stadion krevde et enormt apparat av frivillige og 
av teknisk utrustning. Her så alt ut til å fungere, 
og selv om politifolk var overalt utenfor stadion 
og et helikopter svevde høyt over gressmatten, 
virket alt trygt og kontrollert. Det var et privile
gium å få feire pontifikal messe under slike 
forhold.

Tekst og foto: Vidar Olaussen

Tribuneseksjonen der de fleste nordmennene hadde plass. Kjente ansikter fra Indre Østfold ses i mengden.
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Pilegrimsvandringen fra St. Maria kirke i Askim
til Mariaholm i Spydeberg er blitt en tradisjon
for mange katolikker i Østfold og deler av Oslo.
Vandringen ble arrangert for 32. gang lørdag
20. august i år.

I forbindelse med Barmhjertighetens år ble St.
Maria kirke og Mariakilden tildelt status som 
valfartssteder i 2016. Derfor var det i år biskop 
Bernt Eidsvig som innledet årets valfart med å 
lese messe for pilegrimene i Mariakirken tidlig på 
formiddagen, før pilegrimsvandringen startet.

Valfarten til Mariaholm blir så vidt mulig lagt til
første lørdag etter 15. august, minnedagen for 
jomfru Marias opptakelse i himmelen og patro
natsfest for menigheten i Askim. Opprinnelig var 
arrangementet et polsk anliggende, og helt fra 
første gjennomføring i 1985 sto minnet om den 
polske martyrpresten Jerzy Popiełuszko (194784) 
sentralt i valfarten.

Da biskopens messe var avsluttet den 20. august i 
år, samlet folk seg utenfor kirken og fikk servert et 
godt måltid med smørbrød og kaker tilberedt av 
folk i menigheten. En representant fra Polens 
ambassade var til stede, og et mobilt mikro museum 
bestående av informative plakater markerte at det i 
år er 1050 år siden kristningen av Polen.

Første del av valfarten fulgte offentlige gangveier 
fra Mariakirken på Høyendal i Askim til Fossum 
bru. Underveis ble det sunget salmer og sanger på 
ulike språk.

Etter en rast nede ved kanten av Glomma startet 
en ny og mer kontemplativ fase i pilegrims vand
ringen. Da ble pilegrimene ledet i rosenkrans
bønn på ulike språk. Både prestene og de vel 200 
pilegrimene som deltok, hadde ulike morsmål og 
opprinnelsesland.

Denne bønnefasen i valfarten pågikk hele veien 
fra Fossum bru til Hovin kirke, på bygdeveier 
langs østsiden av tettbebyggelsen i Spydeberg.
Det var som om følget av pilegrimer med sin
bønn dannet et vern på yttersiden av den lille
stasjonsbyen.

Ved Hovin kirke tok pilegrimsfølget seg ned den
bratte skråningen til Mariakilden nede i skogen, 
et mål for valfart, refleksjon og undring gjennom 
mange århundrer. I ly av løvtrærne rundt kilde
vannet ble det holdt en stille stund i andakt og 
bønn.

Måltidet som ble inntatt utenfor Mariakirken før 
avmarsj, var for lengst avsluttet, men maten var 
det ikke slutt på! Folk fra Askim hadde fraktet de 
rikholdige restene til parkeringsplassen ved 
Hovin, og dette ga styrke til den siste delen av 
vandringen. Tross truende skyer i området var 
det oppholdsvær under hele ferden.

Anna Eidsaa fra Askim gir på denne måten 
uttrykk for opplevelsene under årets valfart:  
 All honnør til dem som hadde det organisa
toriske ansvaret! Pilegrimene ble ivaretatt hele 
veien både ved kryssing av veier og ved ferdsel i 
veibanen. Pilegrimsfølget ble holdt godt samlet, 
og de bærbare høyttaleranleggene gjorde at alle 
hørte godt hva som ble formidlet av bønn og 
refleksjoner. Det var også i år en stor opplevelse å 
delta! sier Anna Eidsaa.

Ved Mariaholm ble det holdt en liten minnestund 
ved statuen over Den salige Jerzy Popiełuszko før 
alle gikk inn i kapellet og feiret messe ved 
avslutningen av valfarten.

Tekst: Vidar Olaussen
Foto: Jolanta Navdahl

Pilegrimsvandring gjennom Indre Østfold
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Øverst	t.v.:	Samling	om	Polens	kristning	utenfor	Mariakirken.	
Øverst	t.h.:	Aleksandra	Kalinowska	fra	Gdańsk	tar	en	selfie	ved	Hovin	
sammen	med	Askim-damene	Czesława	Wit	(f.v.),	Jolanta	Navdahl,	Anna	
Eidsaa	og	Elżbieta	Maria	Thorsen.	
Midten:	Bønn	ved	Mariakilden	i	Spydeberg.	
Nederst	t.v.:	Årets	valfartsplakat	har	nådd	målet	for	dagen:	Mariaholm	
med	Øyeren	i	bakgrunnen.	
Nederst	t.h.:	Fra	messen	på	Mariaholm	etter	valfarten.	
	



VI GRATULERER: 

Dåpsbarna og deres familier:
17.01.2016 – Susanne Nowak (Askim)
27.03.2016 – Gabriel Thien HoangHolm (Askim)
27.03.2016 – Adam Sebastian Jedlinski (Skiptvet)
07.05.2016 – Gabriel Silva Cartaxo (Hærland)
08.05.2016 – Gia Bao Nguyen (Oslo)
08.05.2016 – Adam Ryszard Flis (Mysen)
21.05.2016 – Kristel Marie Dionisio Larsen (Askim)
18.06.2016 – Mia Mazurek ( Jessheim)
18.06.2016 – Linnea Nguyen (Langhus)
25.06.2016  – Jakob Sopel (Askim)
25.06.2016  – Neitas Majus Jonas Bacanskas (Halden)
16.07.2016  – Ennah Thi Le (Oslo)
20.08.2016  – Theodor Chidi Okereke (Askim)
17.09.2016  – Eva Lauren Pal Orskaug (Spydeberg)
12.11.2016  – Roksana Michalak (Askim)
13.11.2016  – Artur Drzystek (Askim)
03.12.2016  – Jenny Nguyen Wiig (Trøgstad)

Første Hellige  
Kommunion: 15. mai 2016
Maja Sulka Jess Daniel Tan
Kaja Wirska Szymon Jankowski
Karolina Olga Lipnicka Anthony Nguyen
Lilly Andersen Aleks Lukasz Pawlowicz
Julia Gajdamowicz Michal Dariusz Wisniewski
Lana Cavite Berntsen Antoni Golebiowski
Zofia Anna Jozwicka Maximilian Wit
Lena Hupalo Phillip Santiago Bentzen
Nicholaus Stian Pupik Kacper Gostomczyk 
Filip Listiak Oliwier Nikodem Muzia
Artur Flis Mikolaj Wojciech Mazur
David Parzewski Olivier Hupalo

Vi ønsker dem velkommen ved Nattverdbordet og 
gratulerer.

KONFIRMASJON i St.  
Maria Menighet i Askim 
30. april 2015 kl.11.00
Bp. Bernt Eidsvig meddelte Fermingens 
Sakrament til 18 av våre ungdommer: 

Y Nhi Jannicke Thi Le NGUYEN
Natalia DABROWSKA
Phuong Linh VO
Michaela LISTIAKOVA
Emilie KAJIC
Chi Thien Ngo NGUYEN
Vivi VO
Camilla Sofia Miranda KRISTOFFERSEN
Natalia Magdalena FRYC
Barbara Anna FULARCZYK
Mateusz Jan Wisniewski

Nye Sakramentale  
Ekteskap: 
18.06.2016 Magdalena Daria Lipinska og 

Przemyslaw Piotr Hibowski 
(Naleczow, Polen)

25.06.2016 Tran Huong Thi og Huang Tho 
Xuan (St. Maria kirke i Askim) 

03.09.2016 Patrycja Stanislawa 
Szczepaniuk og Piotr Andrzej 
Dziupinski 

ADVENTSHELG
Hei alle sammen!
Nå går det fort mot 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. 17.18. 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 religionsunder
visningene 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. 
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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 sogne
presten for menigheten og minnes alle våre 
avdøde. Alle sjelers dag blir det også frem
båret messer for de avdøde i menigheten. 
Vil en ha lest Den hellige Messe for et 
bestemt formål (intensjon) bes en kontakte 
presten.

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

Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae) 
Kommunitet
Fredrikstad
St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad  69 30 15 20
p. Roman Kunkel O.M.I. (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)

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; organisasjon
snummer 984 655 975 

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

I St. Maria menighet i Askim ser menighetsrådet 
fra 27. april 2016 slik ut:
Sognepresten (formann)
Pa Samuel Harding (leder) 
Elzbieta Thorsen (nestleder)
Vidar Olaussen (sekretær)
Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Barbara Lipnicka, 
Jolanta Navdahl, Edward Wit, Kim Truong Le, 
Stefan Fongen og José Richard II Reyes (faste 
medlemmer)
Arne Larsen, Tommy Hoang Holm og Hoang Van 
Nguyen (varamedlemmer)

Finansrådet består av: Sognepresten, Adam 
Babinski, Roy Hagen, Jan Kostyra og Tommy  
Hoang Holm

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 
Vivi Vo (leder)  Lyveien 3 A, 1809 Askim 477 15 172

Katekeselag: 0530.09.75706
Sognepresten

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

Månedene løper avsted og snart er Barmhjertig-
hetens år omme – nemlig 20. november. Siden 
jeg er kateket tar vi ofte opp i undervisningen 
hva vi kan gjøre for å utvise barmhjertighet i 
praksis. Og da er det naturlig å vise til våre 
kjente helgener. 

I Mariagården i OKB pastoralavdelingen ble det i 
slutten av oktober holdt et BliLysseminar for 
kateketer og andre som underviser barn og unge i 
katolsk tro. BliLys er den katolske kirkes ressurs
bank og gir ferdiglagde undervisnings opplegg for 
hele katekeseåret og samtlige årstrinn. Vi var en 
stor gruppe kateketer fra hele landet som ble 
tildelt materiell og deltok i gruppearbeid. Det var 
positivt!

I vår menighet var det som vanlig Pilgrimsferd til 
Mariaholm i august. Dette har blitt en tradisjon 
som benyttes av mange og anbefales av vår 
biskop Bernt. 

Ettersom vår Pave Franciskus skulle til Sverige og 
holde messe både i Lund og Malmø ble det 
arrangert felles busstur for interesserte menighets 
medlemmer fra Askim, Moss og Fredrikstad av 
vår pater Piotr. Det var en stor og minnerik opp
levelse å få delta på den store messen i Malmø. 
Pave Frans holdt en vakker messetale og kjørte 

rundt på stadion i åpen bil, til stor jubel fra de 
mange tusener på arenaen, som hyllet vår pave 
Frans. 

Snart er det adventstid og det gir ettertanke om 
vår store Høytid – nemlig julen med Jesu fødsel 
og alt som julefeiringen innebærer. Vi i Norge er 
heldige som bor i et fritt land og har det vi 
trenger. Mange ute i verden opplever krig og dets 
herjinger med blant annet mangel på mat etc. 
Her gjør vår katolske hjelpeorganisasjon Caritas 
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KOS
Storgata 11B, 1830 Askim
913 89 310

en stor innsats på mange fronter. Og alle kan vi 
gjøre noe…

Selv prøver jeg å bidra med litt hjelp til Perubarn 
fra slumområdene i Lima som får gå på skolen 
Cristiania. Og i år drar jeg like før jul, for å lage 
juleavslutning for de 160 jentene og skape litt 
glede i hverdagen deres. Og denne skolen har vi i 
foreningen «Svalene» driftet i over 50 år.

Så vil jeg ønske dere alle i menigheten en 
velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Med hilsen fra
Laila Frøyset, (kateket i menigheten)
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Religionsundervisning 

  for katolske barn og ungdommer 
       i 2017 frem til sommer

Lørdag: Ansvarlig servering: Liturgi:
03.12.2016    kl. 11.00 Fam. Jozwicka, Walczak, Gostomczyk 5. klasse

17.12.2015    kl. 11.00  
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)

4. klasse

07.01.2017    kl. 11.00 Fam. Hoffbauer, Wos Teresa og Urszula Julia

21.01.2017    kl. 11.00 Fam. Cichowska, Mejza, Trzaska Vivi

04.02.2017    kl. 11.00 Fam. Bobel, Czarniecki, Kwiecien Chi

18.02.2017 Vinterferie: religionsundervisning faller bort 

04.03.2017    kl. 11.00 Fam. Kwiecien, Pawlak, Sokol 8. klasse

18.03.2017    kl. 11.00 Fam. Nyk, Pigla, Zupranska 7. klasse

01.04.2017    kl. 11.00 Fam. Terepet, Marcinski, Kortas 6. klasse

06.05.2017    kl. 11.00 Fam. Furgala, Bialkiewicz, Fik 5. klasse

20.05.2017    kl. 11.00 Fam. Stancik, Nowaczek, Sapela 4. klasse

03.06.2017    kl. 11.00 Avslutning 

Konfirmantene/ 9. klasse - Sognepresten    
onsdager kl. 17.00 – 19.00
07.12.2016
21.12.2016 – faller bort
11.01.2017
25.01.2017
08.02.2017 
22.02.2017 – vinterferie: faller bort
01.03.2017 – askeonsdag konfirmantene skal delta i messen kl. 17.00, askekors velsignelse
08.03.2017 
22.03.2017 
05.04.2017– anledning til skriftemål
09. - 16.04.2017 – påskeleir for Konfirmantene
19.04.2016 – foreldremøte
        – forberedelse til Konfirmasjon

Fra presten kontor:

Klassefordeling

1.2. klasse – Lise, Vivi
1.4. klasse  – (polsk talende)  

– Anita Ciupka, tlf. 40597064
3. klasse  – (1. Kommunionsbarn)  

    Julia Navdahl, 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
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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 juletiden 
for St.Maria kirke i Askim 

24.12.2016 Julaften kl. 20.00 midnattsmesse/ julegudstjeneste
25.12.2016   1. Juledag kl. 12.30 høymesse
   kl. 14.00 messe på polsk
26.12.2016   2. Juledag kl. 12.30 messe
  kl. 16.00 messe på kroatisk
28.12.2016 Onsdag i Juleoktaven kl. 18.30 messe
30.12.2016 Hl. Familie fest kl. 12.00 høymesse
31.12.2016 Nyttårsaften kl. 12.00 takksigelsesmesse 

 
ANNO DOMINI 2017 

01.01.2017 Nyttårsdag kl. 10.00 messe på vietnamesisk
  kl. 12.30 høymesse
04.01.2017 onsdag kl. 17.00 messe på engelsk
  kl. 18.30 messe på norsk
06.01.2017 Herrens Åpenbaring kl. 12.00 høytidsmesse
07.01.2017 Lørdag kl. 11.00 familiemesse deretter katekese 
08.01.2017 Herrens Dåp kl. 12.30 høymesse 
  kl. 14.00 messe på polsk  

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 2017

Deres sogneprest

pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI


