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Kjære Venner
Hvert år kommer advent for å bringe en ny start, en 
ny årvåkenhet i våre liv. Den kommer til oss for å feie 
til side alt som er uanvendelig og uvedkom mende. Alt 
som er av forbigående verdi, så vi kan fordype oss, i 
det som er vesentlig og viktig. 

Konsentrasjon er lik et tungt arbeide. Som i idrett 
gjennom lang forberedelse får de resultater. Vi har 
også kraft til en indre fordypelse. Selvfølgelig ikke 
med den store følelsesmessige glød, som for eksem pel 
fotballspillerne har, men med en rolig, gjennom
trengende samling som varer hele vår levetid. Dette er 
hva vi kan kalle en indre fordypelse. Det er det Jesus 
taler om når Han sier til oss: “Se opp og vær våkne”. 

En forpliktende konsentrasjon innebærer at vi har 
noe viktig å gjøre, og at vi ikke vil tillate noe som kan 
fjerne oss fra det. Vi må være klar over at det vi har å 
gjøre i adventstiden er “å forberede oss til Jesus 
verdens frelsers komme”. Og enda mer å forberede 
Hans “komme” i tidenes fylde, dette overgår alt, det 
er det viktigste. Dette er vår lykke avhengig av. Det 
gjelder ikke bare for en time eller en dag, men i all 
evighet. Det som forventes av oss, er en vedvarende 
fordypelse.

Det finnes mange eksempler på slike avgjørelser eller 
grunnleggende valg. Vi finner dem i helgeners liv 
eller hos dem som mener det alvorlig i sitt kristenliv.

Et eksempel jeg tenker på er Charles de Foucauld. 
Han ble oppdradd i en god kristen (katolsk) familie. 
Ble siden med i den Franske hær. Men tidlig i voksen 
alder begynte han et utsvevende liv, og til slutt opp
gav han all tro på Gud. Etter å ha levet blant de enkle 
muslimnomader i Nord Afrika, og ved å se deres 
gudstro og hva det betydde for dem, kom han gradvis 
tilbake til troen på Gud og Jesus Kristus. På den dagen 
han omvendte seg, gjorde opp sin fortid, og fikk fred 
med Gud, sa han: “Straks jeg kom til troen på Gud 
igjen, ble jeg overbevist om at jeg måtte leve helt og 
holdent for Ham”. For Charles de Foucauld var det et 
grunnleggende valg å gjøre Gud til midtpunktet i sitt 
liv. Dette forsett har han aldri sviktet. Han ble en 
mann med heltemodig dyd, og siden har hans liv 
inspirert mange andre til å leve som ekte kristne.

Vi kjenner kanskje det bildet som framstiller 
“Budskapet til Maria”. Maria i blå kåpe, en lilje ved 
siden av seg. Overraskende kommer engelen inn i 
hennes værelse. Over begge skikkelser senker lys
stråler sendt fra Faderen seg. I denne utstrålingen 
svever Jesusbarnet ned og bærer korset på den ene 
skulderen, enda det ennå ikke er født. Det kjentes 
nesten brutalt, men uten denne framstillingen hadde 
bildet blitt ufullstendig. 

Jeg mener maleren har forstått det riktig. Jesu Kristi 
frelses tegn må ikke mangle i denne scenen. Det gjel
der fødselen av Ham, som skal frigjøre mennesk ene til 

nytt liv med Gud.  Det er det som står i midt punktet. 
Først etter hans død og oppstandelse begynte 
menneskene å interessere seg for hans livs begynnelse.

Uten påske ingen jul. Korset viser at dette barnet vil 
redde oss. Og det tror vi på. Ja, vi lengter etter fri
gjøringen og synger derfor:

“Gjør døren høy, riv stengsel ned, 
i hjertet rom for Ham bered.”

Korsets seierstegn er nøkkelen som kan åpne 
himmelen for oss.

Men så må vi spørre oss: Er vi virkelig rede til å la den 
forkynte Frelseren gjøre sitt verk? Vil vi virkelig at 
Han river ned det som stenger himmelen for oss?

Her tenker jeg på det at vi ofte står i veien for oss selv 
og vil av egen kraft skaffe himmelen på jorden. Det 
gjør vi for eksempel når vi helt til den siste prikk 
søker å sikre oss; i det lille som i det store. De 
rivaliser ende maktblokker stanser ikke med å legge 
garn av høyeksplosiv og stadig mer ømtålig sikring 
omkring jordkloden. Enhver vil bare sin egen sikker
het, og nettopp dette truer i dag alle mennesker.

Forsøket på å sikre seg selv holder menneskeheten 
fengslet og stenger himmelen. I himmelen, det har 
Jesu liv vist oss, finnes sikkerhet bare ved en dyp tillit 
til Faderen. Men den legger vi bak stengsler og lås. 
Kan de i det hele tatt ennå åpnes? Stoler vi fremdeles 
på Frelseren?

Vi kan først bli frigjort hvis Kristus kommer på nytt 
til jorden i våre hjerter. Det ville bety “bevegelse” slik 
som hos Maria, engelens budskap brakte bevegelse 
midt i hennes hverdag.

Maria var rede, jomfruelig rede. Å være jomfruelig 
rede betyr å være åpen for det helt nye liv som Gud 
bringer oss i Jesus. Gamle, stivnede holdninger må 
overvinnes når nøkkelen i døren skal tas i bruk, og 
det kan være smertefullt

La oss et øyeblikk dvele ved dette: Hva ville skje om 
stengselet som sperrer for himmelen, ble revet ned? 
Dette spørsmål kan forberede oss på Frelserens 
komme, som vi feirer i julen. Hvordan ville det være, 
hvis vi ville oppgi all fiendskap; hvis vi i vår neste så 
en bror og en søster? Hvis vi, for å føle oss trygge, 
ikke prøvde å være sterkere enn den andre? Hvis vi 
tenkte på nestens sikkerhet og ville sørge for at han 
ikke behøvde å være redd fordi vi ikke vil være hans 
motstander?

Hvor skal dette føre hen? Maria visste det heller ikke, 
da hun overga seg til Guds plan. I tillit vil vi rope til 
Ham som har himmelens nøkkel i sin hånd: 

“Riv ned alle stengsler! Gjør oss rede for ditt komme, 
gjør oss åpne for det nye liv som Du bringer oss.”

Riktig god jul og velsignet år 2018

p. Piotr Sylwester Pisarek, OMI
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Kjære menighet!

Vi nærmer oss adventstiden og mange severdig
heter har funnet sted i vår kirke i de foregående 
månedene. Sommertiden har vært en travel tid for 
de fleste. Og nå på Mariaholm har det vært 
sommerleir for barn og unge. Katolske foreldre 
har forstått hvor viktig det er å sende barna sine på 
på leir, noe som gjør faren for frafall langt mindre. 

Norges eldre katolikker (NEK) hadde også sitt 
leirtilbud på Mariaholm i juni. Og for mange av 
os betyr dette felleskapet mye. Vi som har tilbrakt 
flere felles samvær i tidligere år, får gleden av å 
møtes noen dager på forsommeren. 

Forskjellige pilgrimsturer lokker mange av oss. 
Det å få delta på den Katolske kirkes Olsokfeiring 
i Trondheim og på Stiklestad i slutten av juli er en 
stor opplevelse. Den nye St.Olav domkirke hadde 
flere messer i høytiden for Hellig Olav, Norges 
vernehelgen, konge og martyr. Og det nye 
menig  hetssenter bidro med tilbud om mat og 
drikke i hyggelig samvær med trosfeller. Foredrag 
og boksalg hørte også med. Vigslingen av Olavs
alteret og kroningen av Hellige Olav, Norges 
evige konge, inne i kirken var flott.

Pontifikalmessen i Nidarosdomen var denne gang 
ved biskop Paul Tighe. Og det er som alltid en 
stor opplevelse og delta på messe i Nidaros
domen.

Turen til Stiklestad kirke ble foretatt med buss fra 
Trondheim. Og underveis ble Munkeby Maria
kloster besøkt, før vi som tidligere gikk i 
prosesjon den siste delen, til Stiklestad gamle 
kirke. Etter messen gikk vandringen med relikvie 
av St.Olav til Olavskapellet, hvor det ble avsluttet 
med Olavslitaniet og velsignelse. 

Deltakere fra NEK på tur fra Mariaholm til Spydeberg prestegård.
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I vår St. Mariakirke 13. august var det stort 25års 
jubileum med Pontifikalmesse ledet av biskop 
Bernt Eidsvig. Og etter messen var det høytidelig 
feiring i menighetslokalet for innbudte gjester; 
bla. ledelsen i kommunene, Den norske kirkes 
menigheter innenfor St.Marias menighets 
område og de katolske nabomenigheter i Østfold, 
Oslo og Akershus. Alt var nydelig tilrettelagt, og 
mange taler ble holdt.

Den årlige valfart til Mariaholm ble holdt den 26. 
august med pilgrimsmesse og deretter pilgrims
vandring, hvor mange av menighetens medlem
mer deltok. For katolikker over hele verden var 15. 
august høytidsdagen for Jomfru Marias himmel
ferd. Og martyren Jerzy P. som ble saligkåret i 
2010 er minnet ved en byste ved Mariaholm.

Ved skolestart er også katekesen i gang i vår 
menighet. Og små og store barn deltar. Etter 
familiemessen stiller foreldrene opp med lunsj til 
alle barna i menighetslokalet hvor det er stor 
glede og aktivitet før de går til sine grupper med 
undervisning. 

NUK (Norges Unge Katolikker) er også aktive i 
adventstiden, og har sitt eget årlige prosjekt.

Caritas organisasjonen er også i gang med sin 
høstaksjon for 2017: Stopp flukten fra sult. Her 
kan man bidra med hjelp til mat for eksempel 
som julegaver. Ordet «caritas» betyr kjærlighet. 
Og pave Franz ber oss hjelpe de fattige, da mange 
(særlig barn) dør av sult.

Fra St. Olav domkirke i Trondheim.

Omvisning foran Nidarosdomen med sogneprest Egil Mogstad.
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Nå kommer advent og forberedelser til vår 
jule høytid: Og som tidligere år vil jeg igjen 
dra til Peru, til skolen Cristiania i Lima, 
som vi i «Svalene», en liten 
bistandsorganisasjon har driftet i over 50 
år. Her får fattige jenter fra slummen 5 års 
skolegang. Og det å lage jule avslutning, 
lunsj og litt ekstra for alle 150 jenter og 
ansatte gleder jeg meg til. For som det står i 
bibelen; det er ved å gi at man får…

Og vår grunnlegger Abbe Pierre sa: Du skal 
ikke bare lindre menneskelig lidelse og for
nedring, men også søke å fjerne årsakene. 
Du skal heller ikke bare angripe årsakene til 
disse lidelsene, men også, uten å nøle, søke 
å lindre dem…

Så vil jeg ønske alle i menigheten en 
velsignet julehelg og et godt nytt år.

Med hilsen fra Laila Frøyset

Tre ansatte fra Cristiania og Laila, foran San Jose, barne
hjemmet hvor Laila jobbet i 1964/65 som frivillig for Svalene.

Noen av styremedlemmene i foreningen Svalene.

Elever ved skolen Cristiania.

Slummen i Lima, bak skolen Cristiania.
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Vatican City, Jun 3, 2016 / 03:02 pm - Pope Francis emphasized 
that priests must be joyful, stubborn shepherds who take risks 
and seek out even those who are most distant from God, in 
imitation of the Good Shepherd Jesus Christ.

“A shepherd after the heart of 
God has a heart sufficiently free 
to set aside his own concerns. 
He does not live by calculating 
his gains or how long he has 
worked: he is not an accountant 
of the Spirit, but a Good 
Samaritan who seeks out those 
in need,” the Pope said in a June 
3 homily.

“For the flock he is a shepherd, 
not an inspector, and he 
devotes himself to the mission 
not fifty or sixty percent, but 
with all he has.”

“In seeking, he finds, and he 
finds because he takes risks. He 
does not stop when 
disappointed and he does not 
yield to weariness. Indeed, he is 
stubborn in doing good, 
anointed with the divine 
obstinacy that loses sight of no 
one,” the Pope continued. “Not 
only does he keep his doors 
open, but he also goes to seek 

out those who no longer wish to 
enter them.”

Pope Francis’ homily was part 
of a Mass celebrated in St. 
Peter’s Square at the conclusion 
of a threeday Jubilee of Mercy. 
Several thousand priests and 
seminarians took part in the 
jubilee, which offered them 
chances for prayer and reflec
tion, Eucharistic Adoration, 
confession and pilgrimages to 
designated jubilee churches in 
Rome.

The Friday Mass fell on the 
Solemnity of the Sacred Heart 
of Jesus, which prompted the 
Pope to reflect on the heart of 
priests and the heart of Jesus 
Christ. 

In the Heart of the Good Shep
herd, he said, “the Father’s love 
shines forth.”

“There I know I am welcomed 
and understood as I am; there, 

with all my sins and limitations, 
I know the certainty that I am 
chosen and loved.”

In contemplating the heart of 
Jesus, he said, “I renew my first 
love: the memory of that time 
when the Lord touched my 
soul and called me to follow 
him, the memory of the joy of 
having cast the nets of our life 
upon the sea of his word.”

“The Heart of the Good Shep
herd tells us that his love is 
limitless. It is never exhausted 
and it never gives up. There we 
see his infinite and boundless 
selfgiving. There we find the 
source of that faithful and meek 
love which sets free and makes 
others free,” Pope Francis added.

This heart also reaches out to 
those who are most distant.

For the pontiff, the fundamental 
question of priestly life is 
“Where is my heart directed?” 
He noted the plans, projects and 
activities of a priest’s life, 
including catechesis, liturgy, 
works of charity, and pastoral 
and administrative 
commitments.

He said that Jesus’ heart had 
two great riches: God the Father 
and his people. This should this 
be the focus of priests’ hearts.

“The heart of the priest is a 
heart pierced by the love of the 
Lord,” the Pope declared. “For 
this reason, he no longer looks 
to himself, but is turned 
towards God and his brothers 
and sisters. It is no longer ‘a 
fluttering heart,’ allured by 
momentary whims, shunning 
disagreements and seeking 
petty satisfactions. Rather, it is a 
heart rooted firmly in the Lord, 
warmed by the Holy Spirit, 
open and available to our 
brothers and sisters.”

Pope Francis’ guide for priests.  
How to be a good shepherd

Impulser i  
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Pope Francis' guide for 
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Thousands of priests gather in St. Peter's square on June 3, 2016. Credit: Martha  

Vatican City, Jun 3, 2016 / 03:02 pm - Pope Francis emphasized that 
priests must be joyful, stubborn shepherds who take risks and seek out 
even those who are most distant from God, in imitation of the Good 
Shepherd Jesus Christ. 

“A shepherd after the heart of God has a heart sufficiently free to set 
aside his own concerns. He does not live by calculating his gains or how 
long he has worked: he is not an accountant of the Spirit, but a Good 
Samaritan who seeks out those in need,” the Pope said in a June 3 homily. 

“For the flock he is a shepherd, not an inspector, and he devotes himself 
to the mission not fifty or sixty percent, but with all he has.” 

Thousands of priests gather in St. Peter’s square on June 3, 2016. Credit: Martha
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He encouraged priests to seek 
out people, to include them, 
and to rejoice.

God seeks out his sheep 
without fear of risks, and does 
not put off the search until he 
has found the lost sheep. A 
good shepherd’s heart is not 
jealous of its legitimate time 
alone and never demands that 
it be left alone. A good shep
herd is not worried about 
protecting his comfort zone or 
his name, but takes risks in 
trying to imitate his Lord, the 
Pope explained.

“Christ loves and knows his 
sheep. He gives his life for 
them, and no one is a stranger 
to him,” the Pope said. “His 
flock is his family and his life. 
He is not a boss to be feared by 
his flock, but a shep herd who 
walks alongside them and calls 
them by name.” 

This is also true for the priest, 
who is anointed to be close to 

the men and women God has 
entrusted him with.

“No one is excluded from his 
heart, his prayers or his smile,” 
the Pope said of the ideal 
Catholic priest. “With a father’s 
loving gaze and heart, he wel
comes and includes everyone, 
and if at times he has to correct, 
it is to draw people closer. He 
stands apart from no one, but is 
always ready to dirty his hands.”

The priest does not wait for 
complements but reaches out 
to others and rejects gossip, 
judgments and malice. He 
generously sows God’s 
forgiveness.

“He does not scold those who 
wander off or lose their way, 
but is always ready to bring 
them back and to resolve diffi
culties and disagreements,” the 
Pope said.

Pope Francis also reflected on 
the joy of God.

“His joy is born of forgiveness, of 

life risen and renewed, of 
prodigal children who breathe 
once more the sweet air of 
home. The joy of Jesus the Good 
Shepherd is not a joy for himself 
alone, but a joy for others and 
with others, the true joy of love. 
This is also the joy of the priest.”

The priest is changed by the 
mercy he freely gives. In 
prayer, he discovers God’s 
consolation and powerful love, 
experiences inner peace, and 
becomes a channel of mercy to 
bring men and women closer to 
the heart of God.

In celebrating the Eucharist 
each day, priests rediscover 
their identity as shepherds. He 
asked that priests may make 
Jesus Christ’s words their own: 
“This is my body, which is 
given up for you.”

Pope Francis thanked the priests 
for giving their life in union with 
Jesus. In this, he said, is found 
“the pure source of our joy.”

Pope Francis under attack -  
Papal loyalists become dissidents

Nov 8, 2017
By Fr. Thomas Reese,  

 Vatican

Scripture tells us that they will 
know that we are Christians by 
our love ( John 13:35), but the 
media tell us that they will 
know that we are Catholics by 
our fights.

There have been lots of fights in 
the Catholic Church lately as 
reactionary cardinals, theo
logians and commentators have 
gone after Pope Francis and his 
emphasis on God’s compassion 
and mercy. These dissenters 
believe that he should stress the 
rules and divine judgment.

What is remarkable about these 
critics of Francis is that many 

were papal loyalists during the 
papacies of Pope John Paul II 
and Pope Benedict XVI. During 
these papacies, they harshly 
criticized as dissidents and 
heretics anyone who questioned 
papal teaching. What is clear 
now is that their loyalty was not 
to the successor of St. Peter but 
to their own theological 
opinions.

No one epitomizes this transfor
mation more than Capuchin Fr. 
Thomas Weinandy, who 
recently released his letter to the 
pope accusing him of confusing 
the faithful. Weinandy was 

executive director of the U.S. 
bishops’ Secretariat for Doctrine 
from 20052013 and used his 
office like a grand inquisitor to 
persecute those theologians who 
questioned papal teaching. True, 
he did not physically torture his 
victims, but he did everything 
he could to destroy their 
reputations and their careers.

To my knowledge, none of these 
theologians had the chutzpah to 
write a letter to the pope and 
then release it to the press. 
Rather, they wrote as academics 
on topics in the areas of their 
expertise. Most of them were 
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highly respected in their fields.

Now the inquisitor is 
questioning the pope.

His letter begins by stating that 
”a chronic confusion seems to 
mark your pontificate.” Too 
often, the light of faith ”is 
obscured by the ambiguity of 
your words and actions,” which 
”fosters within the faithful a 
growing unease.”

Weinandy and his friends may 
be confused, but the faithful at 
large love and support Francis. 
A Pew Research Center survey 
released in January found that 
87 percent of Catholics express a 
favourable view of Francis. It 
should be noted that these 
Catholics also liked John Paul 
and Benedict, but unlike the 
conservative dissidents, they did 
not abandon the papacy when 
Francis was elected.

The first problem Weinandy 
points to is Chapter 8 of ”Amoris 
Laetitia,” which deals with the 
role of conscience and discern
ment in guiding divorced and 
remarried Catholics. He joins 
his voice to those of the four 

cardinals and some theologians 
who have criticized this chapter. 
He accuses the pope of being 
”intentionally ambiguous, thus 
inviting both a traditional inter
pretation of Catholic teaching 
on marriage and divorce as well 
as one that might imply a 
change in that teaching.”

He even asserts that this 
”seemingly intentional lack of 
clarity inevitably risks sinning 
against the Holy Spirit, the 
Spirit of truth.” He accuses the 
pope of ”calumny” in calling his 
critics ”Pharisaic stonethrowers 
who embody a merciless 
rigorism.” This coming from a 
man who did not worry about 
calumny when he was accusing 
some of America’s most 
prominent theologians of being 
unorthodox!

Weinandy ignores that fact that 
”Amoris Laetitia” was the 
product of wide consultation in 
the church, including two 
synods of bishops.

Pope Francis, cardinals and 
bishops participate in prayer 
before a session of the Synod of 

Bishops on the family at the 
Vatican Oct. 22, 2015. (CNS/Paul 
Haring)

A second issue that Weinandy 
has with Francis is that he 
”seems to demean the impor
tance of Church doctrine.”

There is no question that 
Francis gives a priority to how 
we live the faith rather than how 
we explain it, or as theologians 
would say, he gives more 
importance to orthopraxis than 
orthodoxy. As Matthew 25 
explains, we will be judged by 
how we live the faith in feeding 
the hungry, giving drink to the 
thirsty and clothing the naked. 
We will not be judged by 
whether we can answer all our 
catechism questions.

Weinandy appears to confuse 
the faith with theology or how 
we explain the faith. Many in 
the church, in response to the 
Reformation, equated the faith 
with everything in the 
catechism. Rather, theology is 
always an imperfect attempt to 
explain the faith, which is a 
mystery. Theology is simply an 
attempt to explain the faith 
using the best thinking of the 
day. Augustine used Neopla
tonism; Thomas Aquinas used 
Aristotelianism.

What Weinandy and his 
inquisitional colleagues never 
understood is that it is the job of 
theologians not simply to quote 
Augustine and Aquinas, but to 
imitate them by using the best 
thinking of their day to explain 
the faith to their generation. 
One cannot use 13th century 
theology to explain the faith to 
people in the 21st century. The 
suppression of theological 
creativity during the papacies of 
John Paul and Benedict hurt the 
church badly.

Weinandy’s third complaint is 
that the pope is scandalizing the 
believers by appointing bishops 
”who seem not merely open to 
those who hold views counter to 
Christian belief but who support 
and even defend them.” Again, 

Pope Francis under attack - Papal 
loyalists become dissidents 

Nov 8, 2017 

 By Fr.Thomas Reese,    
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Pope Francis is pictured during his general audience in St. Peter's Square at the Vatican 
Nov. 8.  

Pope Francis is pictured during his general audience in St. Peter’s Square at the Vatican Nov. 8. 
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Weinandy confuses the faith 
with his theology. He is shocked 
that a pope would appoint men 
who reflect his priorities for the 
church when this has been done 
by every pope. Under John Paul, 
loyalty was the most important 
criterion for episcopal appoint
ments, trumping pastoral quali
fications and good judgment.

Weinandy’s next complaint is 
that Francis is fostering disunity 
in the church by encouraging ”a 
form of ’synodality’ that allows 
and promotes various doctrinal 
and moral options within the 
Church [and] can only lead to 
more theological and pastoral 
confusion.” Again, Weinandy 
believes that any views that are 
different from his theology are 
wrong. He even asserts that 
”Such synodality is unwise and, 
in practice, works against 
collegial unity among bishops.”

In reality, collegiality and 
synodality are trying to explain 
the same reality — the union of 
the pope with the college of 
bishops where there is shared 
responsibility for the church 
under the primacy of the pope. 
Sadly, collegiality under John 
Paul became defined as the 
obligation of the bishops to 
agree with him in all things. 
Synods became a joke, where 
bishops quoted the pope to 
himself and told him how great 
he was.

Francis, on the other hand, 
encourages free discussion and 
debate, which he sees as the path 
to theological and pastoral 
development. Ironically, 
Weinandy complains about the 
pope allowing too much free
dom of discussion and then takes 
advantage of this freedom to tell 
the pope that he is all wrong.

Finally, Weinandy accuses the 

pope of being vindictive. What 
”many have learned from your 
pontificate is not that you are 
open to criticism, but that you 
resent it.” He goes on, ”Many 
fear that if they speak their 
mind, they will be marginalized 
or worse.”

Again, Weinandy appears to 
have forgotten the fear inspired 
in bishops and theologians by 
John Paul, who would allow no 
discussion on issues on which 
he had made up his mind. 
Weinandy has also conveniently 
forgotten his own role in this 
inquisition. So far, he can 
provide no evidence of similar 
actions against him and his 
colleagues by Francis.

In brief, Weinandy fails to see 
that most of his criticisms of 
Francis are exactly the same as 
the criticisms that progressive 
theologians had of Pope John 
Paul II. While Weinandy 
believes Francis has betrayed 
the legacy of John Paul and 
Benedict, progressive 
theologians accused John Paul 
of betraying the documents and 
spirit of the Second Vatican 
Council. Progressives too felt 
that John Paul’s episcopal 
appointments were disastrous. 
And they saw scores of their 
colleagues subjected to 
inquisitional procedures that 
Weinandy helped carry out for 
the bishops and the pope.

If a theologian like St. Joseph Sr. 
Elizabeth Johnson of Fordham 
University had written a similar 
letter to John Paul, the Vatican 
and the bishops would have 
come down on her like a ton of 
bricks.

Weinandy, on the other hand, 
got a slap on the wrist from the 
president of the National 
Conference of Catholic Bishops 

and lost his position as a 
consultant to the bishops’ 
Committee on Doctrine.

In his statement, Cardinal Daniel 
DiNardo noted that 
”Throughout the history of the 
Church, ministers, theologians 
and the laity all have debated 
and have held personal opinions 
on a variety of theological and 
pastoral issues.” Nevertheless, he 
said, ”every good Christian ought 
to be more eager to put a good 
interpretation on a neighbour’s 
statement than to condemn it.” 
And, ”This presupposition 
should be afforded all the more 
to the teaching of Our Holy 
Father,” DiNardo said.

I don’t disagree with anything 
DiNardo said, I just wish 
dissenters had been treated 
similarly during the papacies of 
John Paul and Benedict.

Yesterday’s papal loyalists are 
today’s dissidents. Yesterday’s 
dissenters are today’s papal 
defenders. The true scandal in 
the church is not what one 
theologian or pope says, it is that 
we are not capable of dialoguing 
with each other. That is the fault 
of John Paul and Benedict, not 
Francis. They attempted to 
impose their theologies (their 
way of explaining the faith) on 
the church and silenced anyone 
who disagreed.

With the papacy of Francis, we 
are being invited to dialogue in 
a truly collegial fashion. Why 
does that scare people like 
Weinandy? Because they can no 
longer impose their views on 
the church. They are no longer 
in charge.

[Jesuit Fr. Thomas Reese is a 
columnist and author of Inside 
the Vatican: The Politics and 
Organization of the Catholic 
Church.]
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Adventsrefleksjoner av John Golding

Etter hvert som dette året går mot slutten, føler jeg at mye har 
skjedd. Hjertet mitt reagerer på livets uendelige gleder til tross for 
konflikter og uro mange steder i verden. Uansett hvilke situasjoner 
eller omstendigheter jeg har opplevd i det siste året har jeg 
optimismen i behold. Diverse erfaringer mettet i glede og 
kjærlighet, smerte og tristhet, minner meg om livets fylde.

Ja, livets oppturer og nedturer 
gir unike muligheter. Selv under 
vanskelige øyeblikk finnes det 
muligheter for oss alle. Juletiden 
hjelper oss å søke fred og kjær
lig het i stillheten. Det bringer 
oss forsiktig tilbake for å foku
sere på de viktige ting i livet. Vi 
vet ikke hva det nye året vil 
bringe, hvordan det nyfødte 
Jesusbarnet vil uttrykke seg, og 
alt vi kan gjøre, er å ønske 
velkommen til rekrea sjon og litt 
stillhet samt til julegaver og 
nådegavene i våre hjerter. Vi har 
alle sjansen til å oppleve en 
gledelig gjen fødelse av kjærlig
het, jubel og lys. Som 
evangelisten Lukas sier «du vil 
ha glede, og mange vil glede seg 
ved hans fødsel» Vi kan alle, 
med fantasiens kraft, forestille 

oss nye muligheter og mani
festere dem i våre liv. 

Den hellige far, pave Frans, sa 
nylig ”Troens glede, evangeliets 
glede er berøringspunktet til en 
persons tro. Uten glede er den 
personen ikke en sann troende,” 
sa han. I en preken pekte paven 
på Abraham som en modell på 
tro, håp og kjærlighet i Guds 
pakt. Likevel var slik glede ikke til 
stede hos lovens tolkere som ble 
beskrevet i evangelie lesnin gen; 
fariseerne kastet steiner på Jesus 
etter at han fortalte dem hvordan 
Abraham var «glad for å se dagen 
min». «Disse lovens tolkere 
forstod ikke,» sa pave Francis. 
”De forsto ikke løftets glede, de 
forsto ikke håpets glede, de forsto 
ikke paktens glede.”

Lovens tolkere ”visste ikke 
hvordan de skulle glede seg 
fordi de hadde mistet følelsen 
av glede som bare kommer fra 
troen,” sa han. Ikke bare manglet 
de troen, ”de hadde mistet 
loven, fordi lovens hjerte er 
kjærlighet  kjærlighet til Gud 
og til sin neste.”

«De hadde bare et system med 
klare læresetninger og regler» sa 
han. «Som menn uten tro, uten 
lov og kun knyttet til doktrine, 
bodde de i en verden som var 
abstrakt, en verden uten kjær
lighet, en verden uten tro, en 
verden uten håp, en verden uten 
tillit, en verden uten Gud. Det er 
derfor de ikke kunne glede seg. 
Deres hjerter var forherdet.”

Paven ber oss om at vi denne 
julen får «nåden til å være 
jubilant i håp» om å kjenne 
møtet med Jesus og få «gledens 
nåde».

I år har det skjedd mye, terror
isme, krigsforbrytelser, over
grep med mer. Det som jeg 
sitter igjen med i dagens 
situasjon er Pave Francis ord om 
fundamentalisme og dens 
konsekvenser og spesielt hans 
ord mot religiøs fundamenta
lisme. Han sa at fundamenta
lisme eksisterer i alle religioner 
og bør bekjempes med venn
skap. Han sa at han foretrekker å 
ikke snakke om å ha toleranse 
for andre religiøse, men ”å leve 
sammen i vennskap.”

”Fundamentalisme er en 
sykdom som finnes i alle 
religioner,” sa paven. Det er det 
motsatte av Guds Kjærlighet. ”Vi 
katolikker har noen  eller 
mange  som tror på den abso
lutte sannheten og ser på andre 
som skurker, med desinforma
sjon og ondskap.”

”De gjør det onde,” sa paven, 
«mens de tror de gjør det gode 
og sin plikt. Jeg sier dette fordi 
det er min kirke.”
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”Vi må bekjempe det,” sa han. 
”Religiøs fundamentalisme er 
ikke religiøs, fordi den mangler 
Gud. Det er avgudsdyrkelse, 
som dyrking av penger.”

På en lignende måte forsvarte 
Francis også islam, og sa at 
muslimer har mange 
konstruktive verdier.

”Jeg har til og med erfaring 
deres vennskap  det er et sterkt 
ord, vennskap  med en 
muslim,” sa paven. ”Vi kan 
snakke. Hans verdier er gode. 
Han ber.” Jeg ber. 

”Du kan ikke stryke en religion 
fordi det er noen eller mange 
grupper på et bestemt punkt i 
historien, av fundamentalister,” 
sa paven og la til at kristne må 
be om tilgivelse for de mange 
ganger krigene har blitt begått i 
deres tros navn. Vi må også be 
om tilgivelse på det personlige 
plan når vi har såret vår neste 
uten å forsone oss med ham.  
Paven sa også nylig at vi skulle 
bruke litt tid på å kontemplere 
egne dødsfall. «Døden viser oss 
at våre handlinger av stolthet, 
sinne og hat var forfengelighet: 
ren forfengelighet. Vi innser 
med anger at vi ikke har elsket 
nok og ikke så etter hva som var 
viktig.”

I det året som har gått har vi 
hatt foredrag i menigheten i 
regi av Katolsk Forum om 
legfolkets kall i «Amoris 
Laetitia», som er en Post
synodal apostolisk oppfordring 
fra Pave Frans om kjærlighet i 
familien. Som synodfedrene 
bemerket er ”ønsket om å gifte 
seg og danne familie fortsatt 
levende, særlig blant unge 
mennesker, og dette er en 
inspirasjon for kirken». 

Paven ber presteskapet om å 
respektere legfolkets beslut
ninger. Han sier «Som pastorer 
fører de ofte og med god 
samvittighet en diskriminerings
prosess. Vi prester har blitt kalt til 
å forme samvittighet, ikke 
erstatte den,” skrev paven i 
dokumentet.

Paven ber om at alle som søker 
Gud og Hans kirke uansett bør 
vurderes på individuell basis 
med kjærlighet og omsorg. Han 
ber legfolket om å be for sine 
prester med kjærlighet for at de 
ikke må hindre frelse for de 
søkende. 

Når jeg først er inne på 
kjærlighetens glede tenker jeg 
på den siste søndagen i oktober 
da vi hørte Matteus evangeliet 
om en av fariseerne som spurte 
Jesus hvilket bud i loven er 
størst. Han sa til ham:

”Du skal elske Herren, din Gud, 
av hele ditt hjerte, av hele din 
sjel og av hele ditt sinn.

Dette er det største og det første 
budet. Det andre er: Du skal 
elske din neste som deg selv. 
Hele loven og profetene er 
avhengige av disse to budene». 
Jeg tror at når vi hører dette 
evangeliet, og vi utfordres av 
disse to budene, er vår tendens 
muligens ikke å tenke for mye 
om det første budet om å elske 
Gud fordi Gud er et stort 
mysterium. Gud er en ånd. 
Hvordan viser vi kjærlighet 
gjennom åndslivet? Hvordan 
elsker vi noen når vi ikke har 
noen evne til virkelig å forstå og 
vite? Så vi går til det andre budet 
og tenker på hvordan vi elsker 
vår nabo som oss selv og 
utfordrer oss selv av det budet.

Imidlertid tror jeg det er like 
viktig å virkelig prøve å følge 
opp på det første budet også: 
”Elsk Herren din Gud av hele 
ditt hjerte, hele ditt sinn, og 
med all din styrke.” Hvordan 
kan vi gjøre det? Først og fremst 
tror jeg det hjelper hvis vi 
minner oss selv på denne 
passasjen i Johannes første brev 
hvor han forteller det første 
kristne samfunnet: ”Mine kjære 
venner, la oss elske hverandre, 
for kjærlighet kommer fra Gud 
... for Gud er kjærlighet”. Guds 
kjærlighet vil føre til kjærlighet 
for vår neste. Vi ber om at vi kan 
begynne å akseptere og følge 
disse to budene. 

Hva kan vi da gjøre for å ta imot 
de gode nyheter og freden Jesus 
vil skjenke oss i julen? Det 
nærmeste jeg kommer er det 
Paulus sier i hans første brev til 
menigheten i Korint kapittel 
tretten når han definerer hva 
kjærlighet er: Kjærligheten er 
tålmodig, kjærligheten er 
velvillig, den misunner ikke, 
skryter ikke, er ikke hovmodig. 
Kjærligheten krenker ikke, søker 
ikke sitt eget, er ikke oppfarende 
og gjemmer ikke på det onde. 
Den gleder seg ikke over urett, 
men har sin glede i sannheten. 
Kjærligheten utholder alt, tror 
alt, håper alt, tåler alt. 
Kjærligheten tar aldri slutt.

           

Med disse advents-refleksjonene 
ønsker jeg dere en riktig god jul  
og et velsignet nyttår.

John C. Golding

November 2017
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Selv om det ble feiret katolsk messe regelmessig i Indre 
Østfold helt fra siste krig var slutt, var det først 15. august 1992 
at St. Maria menighet ble etablert som selvstendig enhet 
tilhørende Den katolske kirke.

Året 2017 ble dermed et 
jubileumsår for menigheten 
der vi kunne feire at 25 år var 
gått siden menigheten ble 
opprettet. På forsommeren 
ble kirken pusset opp inn
vendig med utbedring av alle 
malte og lakkerte flater. 
Vegger, søyler, bjelker og tre
gulv ble behandlet av profe
sjo nelle malere slik at kirke
rommet framsto omtrent som 
nytt til jubileet.

Feiringen ble lagt til søndag 
13. august. Det ble feiret 
pontifikal messe med biskop 
Bernt Eidsvig. En rekke gjester 
var invitert, og selv om ferie
tiden ennå ikke var slutt, var 
både katolske nabomenig
heter, menighetene innen Den 
norske kirke og noen av ord
førerne i menighetens 
geografiske område til stede 
på messen. 

Etter messen serverte menig
hetsrådet middag for gjestene 
og menighetens frivillige 
funksjonærer. Det var taler og 
gaveoverrekkelser, og jubileet 
ble en hyggelig og verdig 
tilstelning. 

Messen var godt besøkt den 
søndagen, og det var all grunn 
til å glede seg over oppslut
ningen om jubileet. Søndagen 
etter, den 20. august, ble det 
servert kirkekaffe for alle som 
ønsket å bruke litt ekstra tid i 
menighetssalen i kirkens 
under  etasje etter messen. 
Også dette mer uformelle 
arrange mentet var det mange 
som tok del i.

Med slikt oppmøte fra menig
hetens medlemmer er det 
svært mange som kommer til 
å huske 25års jubileet i lang 
tid framover. Et steg i Den 
katolske kirkes historie i 
Norge ble skrevet den 15. 
august 1992, og et nytt steg ble 
markert da menig heten feiret 
25 års vekst utvikling i Indre 
Østfold. I løpet av de 25 årene 
er med lemstallet mer enn 
7doblet, og veksten fortsetter 
inn i framtiden.

Tekst og foto: Vidar Olaussen

Jubileumsfeiring for menigheten

Noen av gjestene ved jubileums feiringen 13. august: Fra v.: Ordfører Petter Schou,  
Spydeberg, ordfører Thor Hals, Askim, biskop Bernt Eidsvig, stortingsrepresentant  
Ingjerd Schou, ordfører Erik Unaas, Eidsberg, og pater Piotr S. Pisarek OMI.
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var	det	først	15.	august	1992	at	St.	Maria	menighet	ble	etablert	som	selvstendig	enhet	
tilhørende	Den	katolske	kirke.	
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Etter	messen	serverte	menighetsrådet	middag	for	gjestene	og	menighetens	frivillige	
funksjonærer.	Det	var	taler	og	gaveoverrekkelser,	og	jubileet	ble	en	hyggelig	og	verdig	
tilstelning.		

Messen	var	godt	besøkt	den	søndagen,	og	det	var	all	grunn	til	å	glede	seg	over	
oppslutningen	om	jubileet.	Søndagen	etter,	den	20.	august,	ble	det	servert	kirkekaffe	for	alle	
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8. desember feirer Den katolske kirke minnedagen for Jomfru 
Marias uplettede unnfangelse. Helt fra oldkirken har det 
eksistert en forestilling om at Maria selv måtte være født fri for 
arvesynd. Dette ble fastsatt som et dogme i 1854.

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

Mvh Oblatfedrene

IMMACULATA 
- Jomfru Marias uplettede unnfangelse

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

Høytidsdagen er fredag 8. desember, på selve høytidsdagen feirer 
Oblatfedrene (OMI) høytiden med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i 
Fredrikstad. Høytiden er Oblatfedrenes patronatsfest. 

  

Hjertelig velkommen til messen og lunsj deretter! 
 

Mvh Oblatfedrene 
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Den 24. mai 2015, 1. Pinsedag, sendte Pave Frans ut et rundskriv 
(en encyklika) til alle mennesker på jorden, der han innstendig 
ber oss om å begynne å ta bedre vare på jordkloden og alle som 
bor på den. Han har kalt rundskrivet Laudato Sì – Lovet være du 
– som viser til de første ordene i Frans av Assisis «Solsang». 

Allerede Paul VI, Johannes Paul 
II og Benedikt XVI hadde tatt 
opp miljøspørsmål i sine skriv. 
Pave Frans viderefører særlig 
Johannes Paul IIs tankegang om 
å skape en global økologisk 
omvendelse og en ekte 
menneskelig økologi, Han 
bygger også på Benedikt XVIs 
formaning om at mennesket 
ikke må misbruke sin frihet og 
la alt dreie seg om eget forbruk.

Pave Frans har følt seg inspirert 
av den hellige Frans av Assisi, for 
Frans var særlig opptatt av Guds 
skaperverk og av de fattigste og 
utstøtte. «Han levde i enkelhet og 
vidunderlig harmo ni med Gud, 
med mennesker og med seg selv. 
(LS, 10)» I hver skapning så Frans 
av Assisi en søster og en bror gitt 
oss av Gud vår Far. Det er en 
spennende sammenhengen her: 
Gud ba Frans av Assisi bygge 
Kirken opp igjen – og pave 
Innocens III så i et syn at den 
hellige Frans gjenreiste Lateran
kirken (som er pavens Kirke). Nå 
trekker vår tids pave på ny frem 
Den hellige Frans av Assisi, for å 
fornye hele menneskehetens 
respekt for Guds skaperverk.

Pave Frans ønske med rund
skrivet er å forene hele 
menneske heten i å søke en 
bærekraftig og helhetlig 
utvikling, og inviterer oss til å 
starte en samtale om klodens 
fremtid der vi alle får delta. Han 
vil at vi skal forstå hvordan alt 
som lever på jorden og det 
fysiske miljøet påvirker hver
andre, men han vil også at vi skal 
se at vi er knyttet til hver andre 
og Skaperen. For å få til dette må 
vi starte en systematisk opp
læring i en økologisk spiritu-
alitet, en menneskelig økologi. 

I første kapittel lister pave Frans 
opp hva som er i ferd med å skje 
her på jordkloden. Han peker på 
hvordan det menneskelige og 
det naturlige miljøet forverres 
parallelt: Vårt høye arbeids
tempo stresser folk, forurens
ning og utplyndring av natur
ressursene ødelegger 
livs kvali  teten. Han konstaterer 
trist at Jorden, vårt hjem, ser mer 
og mer ut som en søppeldynge. 

Paven peker på bruk og kast
kulturen, han snakker om 
klima forandringenes negative 
følger for de fattige, drikke
vannssituasjonen og havfor
søplingen; han snakker om 
hvordan plante og dyrearter 
forsvinner og regnskogene 
hugges ned, hvordan ny tekno
logi kan gjøre folk arbeidsløse 
og allestedsnærværende medier 
bryte ned den personlige 
kommunikasjonen, og han 
påviser hvordan mange av de 
som tjener på vårt enorme kon
sum forsøker å skjule miljø skad
ene de gjør seg skyldige i.

Frans feller en streng dom over 

hvordan iland utnytter den rene 
jorden i uland, samtidig som 
lokalbefolkningen nektes å eie 
det mest nødvendige pga et 
perverst system av kommer sielle 
interesser og eierskap, og 
hvordan økonomiske makter 
prioriterer spekulasjon og 
finansiell gevinst, men gir blaffen 
i menneskene. Miljøfor fallet er 
tett forbundet med etisk forfall 
og med at vi har glemt Gud.

I kapittel 2 trekker pave Frans 
frem visdommen som troen gir 
for å ta vare på naturen og vise 
omsorg for våre svakeste brødre 
og søstre. Paven går gjennom de 
store bibelfortellingene knyttet 
til skapelsen, syndefallet og 
Guds frelsesverk for å vise oss 
hva Gud sier om menneskets 
plass i skaperverket. Lenge har 
vi tatt feil og sett på oss selv som 
jordens herskere, i stedet for å 
opptre som jordens forvaltere, 
slik Gud opprinnelig har ment. 

En av de viktigste setningene i 
hele rundskrivet finner vi i pkt. 
75: «Den beste måten å hjelpe 
mennesket tilbake på sin rette 
plass og sette en stopper for 
dets krav på absolutt herre-
dømme over jorden, består i på 
ny å tale om Faderen, som er 
skaper og alene eier verden.» 

Paven forklarer hvordan hver 
skapning har sin egen verdi i 
Guds kjærlighetsfulle plan. Hele 
universet er et uttrykk for Guds 
kjærlighet, for hans bunnløse 
ømhet for oss. Jorden, vannet, 
fjellene: Alt er Guds kjærtegn. Vi 
får lyst til å prise Herren for alle 
hans skapninger, slik Frans av 
Assisi gjorde det i sin «Solsang». 
Men, sier paven, følelsen av dyp 
enhet med andre vesener i 
naturen, kan ikke være ekte om 
vi ikke også har ømhet, med
følelse og omsorg for våre 
medmennesker. For, sier Frans: 
«Alt henger sammen» (LS 91).

LAUDATO SÌ - en miljøencyklika for å gjenopprette vårt 
forhold til Gud og Guds skaperverk
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Her er vi ved nøkkelordene i 
Laudato Sì. Paven forklarer: 
Omsorg for miljøet må kobles 
med en ekte kjærlighet til 
menneskene og et vedvarende 
engasjement for å løse sam
funnets problemer. (LS, 91) 

Alt henger sammen, og vi 
mennesker er forenet som 
brødre og søstre på en vidun
derlig pilegrimsreise, bundet 
sammen av Guds kjærlighet til 
hver enkelt skapning, som også 
forener oss i øm hengivenhet 
med broder sol, søster måne, 
broder elv og moder jord. (LS 
92) Miljøet er et felles gode, hele 
menneskehetens arv og alles 
ansvar. I kristen virkelighets
forståelse er skapningens mål 
knyttet til Kristi mysterium, 
som har eksistert helt fra 
begynnelsen av: «Alt er skapt 
ved ham og til ham» (Kol 1, 16).

I 3. kapittel tar pave Frans et 
kraftig oppgjør med det han 
kaller teknokratisk tankegang; 
en tenkemåte som tillater 
mennesket å utnytte, eie og 
herske over alt, uten å respek
tere naturens orden eller 
menneskets verdighet. Teknolo
gien har bragt oss store frem
skritt, men på veien er den også 
blitt brukt uten å tenke på hva 
som er godt for menneskene og 
miljøet. Og den er blitt brukt til 
å gi en brøkdel av menneske
heten enorm makt, som fører til 
utnytting og utbytting av de 
resterende 80%.

Vi må tenke annerledes, sier 
pave Frans. Med vår frihet må vi 
begrense teknologien og stille 
den til tjeneste for et annet 
frem  skritt, som er sunnere, mer 
humant, mer sosialt og mer 
helhetlig. Vitenskap og tekno-
logi forutsetter varsomhet og 
årvåkenhet overfor ropet fra 
naturen selv. For alt henger 
sammen.

I 4. kapittel sier pave Frans at vi 
er del av naturen og dermed i 
stadig interaksjon med den. For 
å finne årsakene til miljøøde
leggelser, må vi studere hvordan 
samfunnet fungerer, dets 
økonomi, atferdsmønster og 
virkelighetsforståelse og hvor
dan naturens systemer virker.  
Vi står ikke overfor to separate 
kriser, en miljømessig og en 
annen sosial, men heller én 
kompleks sosioøkologisk krise 
(LS 139).

Paven trekker frem behovet for 
å ta hensyn til urbefolkninger og 
lokal kultur, planlegge men 
neske  vennlige byer, bekjempe 
ekstrem fattigdom, ta vare på 
fellesområder, fremme respek
ten for menneskeverdet, og ha 
øye for rettferdigheten mellom 
generasjonene.

Så, i kapittel 5, kommer Frans 
med en rekke konkrete forslag 
til hva vi bør gjøre. Han sier: 
Internasjonalt må vi tenke på 
verden som ett, felles prosjekt. 
Vi trenger en avtale om 
systemer for styring av alle 
«globale fellesgoder». Han 
oppfordrer til internasjonal 
miljødialog, til fattigdoms og 
korrupsjonsbekjempelse, til god 
forvaltning av hav, luft, jord og 
skoger. Han peker på behovet 
for gjennomsiktige politiske 
prosesser, og sier at vi må bort 
fra ren markedstankegang og 
profittbegjær. Han oppfordrer 
til respekt for det som kalles 
subsidiaritetsprinsippet – å ta 
beslutningene nærmest mulig 
dem det gjelder. Og han frem
mer verdien i at religionene 
bidrar for å løse miljøkrisen.

Sjette kapittel handler om å 

legge om kursen. Det er mange 
ting som må endre kurs, sier 
paven, men det er først og 
fremst vi mennesker som må 
forandre oss (LS 202). Vi har en 
stor læreprosess foran oss. Pave 
Frans oppfordrer oss til:

• EN NY LIVSSTIL der vi frigjør 
oss fra forbruk, selvopptatthet 
og individualisme.

• NYE VANER: Bare ved å øve 
oss i gode dyder kan et uegen
nyttig miljøengasjement bli 
mulig: Nøkternhet, ydmykhet, 
enkelhet, likevekt; å være der 
for hverandre og takke Gud. Da 
kan vi ta vare på skaper verket 
ved små daglige handlinger 
som å skru av lyset, bruke 
mindre plast og papir, redusere 
vannforbruk, sortere søppel, 
spise opp maten, reise kollek
tivt, plante trær, gå for gjen
bruk… 

• EN ØKOLOGISK 
OMVENDELSE der vi 
gransker våre liv, innrømmer 
hvordan vi har skadet Guds 
skaperverk gjennom handlin
ger og forsømmelser. Da kan 
vi oppnå hjertets forandring 
og bli bevisst de bånd Faderen 
har bundet alle sine skapnin
ger sammen med. (LS 220)

• VI TRENGER HVERANDRE! 
Og må gjøre samfunnet mer 
menneskelig: bryte voldens, 
utnyttelsens og egoismens 
logikk for i stedet å skape en 
beskyttelsens kultur, der livet 
respekteres fra unnfangelse til 
naturlig død.

• Og vi må GJENOPPDAGE 
SAKRAMENTENE, hvor 
naturen tas opp i Gud og blir 
formidler av overnaturlig liv. 
«Vannet, oljen, ilden og farg
ene tas opp i all sin symbolske 
kraft og innlemmes i lov
sangen.» (LS 235) Hvete og vin 
blir til Kristi frelsende legeme 
og blod. 

Pave Frans fremhever at i 
Eukaristien finner skaperverket 
sitt høyeste uttrykk. Den forener 
himmel og jord og er universets 
levende sentrum. Paven anbe



15STA. MARIA  |  DESEMBER - 2017

faler oss å holde hviledagen 
hellig for å finne den roen som 
gir livet mening og anerkjenner 
andres rett til hvile. 

Rundskrivet avrundes svært 
vakkert: «Til slutt skal vi se Guds 
uendelige skjønnhet ansikt til 
ansikt og i salig beundring bli i 
stand til å forstå hele universets 
mysterium (…). Ja, vi er under
veis mot evighetens sabbat, til 
det nye Jerusalem, mot vårt 

felles hjem i himmelen. Jesus 
sier til oss: «Se, jeg gjør alle ting 
nye» (Åp 21,5)» (LS 243). Helt til 
slutt har pave Frans skrevet to 
bønner – en for vår jord og en 
kristen bønn i enhet med 
skapelsen.

Som vi ser, er Laudato Sì 
uendelig mye mer enn et 
klima og miljøskriv – den er 
en encyklika som innstendig 
oppfordrer oss til å gå i oss selv 

og på ny anerkjenne Gud som 
hele skaperverkets Far.

Maria E. Fongen

Pastoralavdelingen i OKB har 
utarbeidet studiemateriale knyttet 
til Laudato Sì for barn, unge og 
voksne. Barne og ungdoms
opplegget ble sendt menighetene 
våren 2016. Opplegget for voksne 
sendes ut rett før Jul.

Pastoralrådets høstmøte ble avholdt på 
Mariaholm fra 27.-29. oktober 2017.

Det var flere temaer som ble diskutert, slik som: 
Caritas Norge, diakoni i menigheter, NUK, nytt 
dåpsritual og ensyklika «Laudato SI».

Caritas betyr nestekjærlighet. Det er en katolsk 
hjelpe organisa sjon som fungerer i Norge og ute i 
165 land. Flere menigheter i vårt bispedømme 
har gode erfaringer med Caritas arbeid. For 
eksempel har menig heten i Hønefoss gode 
retningslinjer og i Oslo har flere grupper arbeid 
med «besøks venner» og «Suppe og venn skap». 
Hvert år er Caritasorganisasjonen er ansvarlig 
for fasteaksjon.

Sogneprest og menighetsrådet er menighetens 
øverste organ og ansvarlig for det liturgiske, 
katekese og diakonale arbeidet i menigheten.

Vår menighet i Askim har vel fungerende liturgi 
og katekese. Diakoni fungerer også. Diakoni 
betyr tjeneste og bønn. Konklusjonen fra møtet 
er å anbefale at hver menighet har:

1. Kirkekaffe

2. Kirkeskyss (kirkekjøring av eldre og 
funksjonshemmede)

3. Fadderordning til nye inn vandrere

4. Besøke eldre, ensomme og syke

Norske Unge Katolikker (NUK) er organisasjon 
for ungdommer. De arrangerer sommerleirer, 
konfirmasjonsleirer, 18PLUS leir. NUK er også 
synlig på Verdens Ungdommer Dager, som er i 
forskjellige deler av verden. NUK er også 
ansvarlig for adventsaksjonen. 

Fra 1. oktober 2017 er det en endring i 
dåpsritualet fra pave Frans. For veldig 
interesserte  finnes det en bok som heter 
«Dåpsliturgi», som kan kjøpes i  Oslo katolske 
bokhandel. 2. desember er første gang nytt 
dåpsrituale gjennomføres i praksis. Biskop 
Bernt Eidsvig skal døpe barn i St. Olav kirke.

Maria Fongen fra pastoralav delingen presen
terte en ensyklika av pave Frans, som heter 
«Laudato SI» Det betyr «lovet du». Det er en 
ensyklika om klima, miljø og det åndelige 
miljø. Den oppfatter relasjoner mellom 
mennesker, vår jord og Gud. Ensyklikaen er 
utgitt i bokform. 

Etter diskusjon på pastoralråds møte ble det 
anbefalt i hver menighet å gjennomføre:

1. Kildesortering

2. Kameratkjøring 

3. Sykkelparkering ved kirke

4. Redusert papirbruk

Pastoralrådets høstmøte ble avholdt på Maria
holm. Stedet ligger ved Øyeren med sjarmer
ende omgivelser. Mariaholm består av kapell, 
konferanse lokaler og bygning med  sove rom for 
72 personer. Anlegget er bygget mot slutten av 
1960 årene. Det flotte stedet er dess verre litt 
nedslit og trenger oppussing. Det er planer om 
dugnadsuke neste år. All økono misk hjelp tas 
imot med takk.

Neste pastoralrådsmøte er 21.22. april 2018.

Elzbieta Thorsen

Pastoralrådets høstmøte
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2017 er et jubileumsår for lutherske kristne over hele verden. Det 
er i år 500 år siden Martin Luther publiserte sine 95 setninger 
eller teser mot avlatshandelen som på den tiden foregikk innen 
Den katolske kirke. Det var den 31. oktober 1517 at de 95 tesene 
ble offentliggjort, og dette regnes som starten på Reformasjonen.

I fjor fant det sted en forhånds
markering av Reformasjonens 
500årsjubileum da pave Frans 
møtte lederen av Det lutherske 
verdensforbund, Munib Younan, 
til økumenisk guds tjeneste i 
Lund domkirke i Sverige. Dette 
skjedde 31. oktober 2016 og 
regnes allerede som en historisk 
begivenhet. I år ble det holdt 
markeringer i mange lutherske 
kirker. I Nidaros domen i 
Trondheim ble de 500 årene 
med lutherske kirkesamfunn 
markert med en økumenisk 
gudstjeneste der Kongen, 
Kronprinsen og Kron prinsessen 
var til stede, og der biskop Bernt 
Eidsvig deltok. 

Samtidig fant det sted en 
økumenisk gudstjeneste i litt 
mindre skala i Askim kirke. Der 
deltok pater Piotr S. Pisarek bak 
alteret side om side med sogne
prest Magne Thorbjørnsen i 
Askim menighet av Den norske 
kirke. Tekster og bønner ble lest 
av representanter for både den 
lutherske og den katolske 
menig  heten i Askim, og 
prekenen ble holdt av prost 
Elisabeth Yrwing Guthus. Den 
polske sanggruppen fra St. 
Maria menighet medvirket også.
Liturgien i gudstjenesten fulgte 
mottoet Fra konflikt til felles
skap, som betegner det 
lutherskkatolske samarbeidet 
om markering av de 500 årene 

siden reformasjonen. Liturgien 
er basert på bønn og selv ran
sakelse og på samling om det 
som er felles for de to viktigste, 
kristne kirkene. Dokumentet, 
som er blitt ut arbeidet i et 
verdensomspen nende samar
beid i forkant av jubileumsåret, 
munner ut i 5 imperativer som 
inngikk i liturgien for den 
økumeniske gudstjenesten. 

Dette er de 5 imperativene:
1. Katolikker og lutheranere må 

alltid begynne med enhet 
som perspektiv og ikke med 
splittelse som utgangspunkt, 
for å kunne styrke det som de 
har felles, selv om forskjel
lene er lettere å få øye på og 
erfare. 

2. Lutheranere og katolikker må 
stadig la seg forvandles av 
møtet med hverandre og av 
sitt felles vitnesbyrd om 
troen. 

3. Katolikker og lutheranere 
burde på ny forplikte seg til å 
søke synlig enhet, til å være 
sammen om å forklare hvilke 
konkrete trinn dette krever 
og til å streve kontinuerlig 
mot dette mål. 

4. Lutheranere og katolikker 
burde være sammen om å 
gjenoppdage kraften i Jesu 
Kristi evangelium for vår tid. 

5. Katolikker og lutheranere 
burde vitne sammen om 
Guds miskunn i forkynnelse 
og tjeneste for verden. 

Det var 5060 personer til stede 
ved gudstjenesten, og katolikker 
og lutheranere var ganske jevnt 
fordelt i forsamlingen.

Tekst og foto:
Vidar Olaussen

Økumenisk gudstjeneste 

De to sogneprestene Magne Thorbjørnsen (t.v.) og Piotr S. Pisarek bak alteret i Askim kirke 
ved den økumeniske gudstjenesten 31. oktober.
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En aldri så liten begivenhet har funnet sted i vår 
menighet høsten 2017: Menigheten har fått en 
egen sanggruppe! Dette må sies å være et rent 
polsk prosjekt, men like fullt en gruppe med 
både iver og sangglede.

Hver fredagskveld siden september har sangerne 
møttes til øvelse. Det er Robert Sikora som 
regnes som leder av gruppen, selv om han er rask 

til å si at han deler æren og ansvaret med Anita 
Ciupka. 

En fredag i november var jeg innom for å hilse på 
sangerne og ta noen bilder. Da var 15 personer 
møtt opp i snøværet, den yngste bare noen 
måneder gammel. Men de aller fleste er voksne, 
og flere akkompagnerer sangen på ulike instru
menter. Robert Sikora selv spiller keyboard, tre 
medlemmer spiller gitar, og på toppen med virker 
Zuzanna Ciupka med vakre overstemmer på 
fiolin.

Sanggruppen medvirker ved polsk messe 
annenhver søndag. For øvrig hadde gruppen sin 
første eksterne opptreden ved den økumeniske 
gudstjenesten i Askim kirke 31. oktober.
Dette er foreløpig det nærmeste vi kommer et 
kirkekor i St. Maria menighet. Vi ønsker sangerne 
og akkompagnatørene velkommen og alt godt i 
dette kulturarbeidet i menigheten!

Tekst og foto:
Vidar Olaussen

Polsk sanggruppe
Polsk	sanggruppe	
	
En	aldri	så	liten	begivenhet	har	funnet	sted	i	vår	menighet	høsten	2017:	Menigheten	har	fått	
en	egen	sanggruppe!	Dette	må	sies	å	være	et	rent	polsk	prosjekt,	men	like	fullt	en	gruppe	
med	både	iver	og	sangglede.	

Hver	fredagskveld	siden	september	har	sangerne	møttes	til	øvelse.	Det	er	Robert	Sikora	som	
regnes	som	leder	av	gruppen,	selv	om	han	er	rask	til	å	si	at	han	deler	æren	og	ansvaret	med	
Anita	Ciupka.		

	

	
	

En	fredag	i	november	var	jeg	innom	for	å	hilse	på	sangerne	og	ta	noen	bilder.	Da	var	15	
personer	møtt	opp	i	snøværet,	den	yngste	bare	noen	måneder	gammel.	Men	de	aller	fleste	
er	voksne,	og	flere	akkompagnerer	sangen	på	ulike	instrumenter.	Robert	Sikora	selv	spiller	
keyboard,	tre	medlemmer	spiller	gitar,	og	på	toppen	medvirker	Zuzanna	Ciupka	med	vakre	
overstemmer	på	fiolin.	

Sanggruppen	medvirker	ved	polsk	messe	annenhver	søndag.	For	øvrig	hadde	gruppen	sin	
første	eksterne	opptreden	ved	den	økumeniske	gudstjenesten	i	Askim	kirke	31.	oktober.	

Dette	er	foreløpig	det	nærmeste	vi	kommer	et	kirkekor	i	St.	Maria	menighet.	Vi	ønsker	
sangerne	og	akkompagnatørene	velkommen	og	alt	godt	i	dette	kulturarbeidet	i	menigheten!	

	

Tekst	og	foto:	
Vidar	Olaussen	

Gaver fra biskopen innviet 
Ved den pontifikale messen 13. august 2017, der 
St. Maria menighets 25-årsjubileum ble 
markert, uttalte biskopen at han ønsket å gi 
menigheten en gave. Han hadde på forhånd 
ikke tatt med noen gave til dagen, men ønsket 
selv å se hva menigheten hadde størst behov for.

Biskopen fant raskt ut at menigheten ville ha 
glede av et finere prosesjonskors og et røkelseskar 
med større kapasitet.

I løpet av høsten har gavene kommet tilsendt til 
kirken. Den 19. november, på den 33. søndag i det 
alminnelige kirkeår, ble de to gavene utstilt og 
innviet med høytidelig velsignelse og vievanns
stenking av sognepresten.

Det er et stort og funksjonelt røkelseskar vi har 
mottatt, og et prosesjonskors med et særdeles 
vakkert krusifiks i toppen. Menigheten takker 
biskopen varmt for de kostelige gavene og ser 
fram til å se begge deler i bruk. Prosesjonskorset 
ble brukt i messen allerede på innvielsesdagen, 
og røkelseskaret benyttes sannsynligvis søndagen 
etter, på Kristi Kongefest.

Hjertelig takk for gavene!
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Skrevet av Chi Thien Ngo Nguyen

  Slik lyder årets adventsaksjons prosjekt. Hvert år 
samler NUKs lokallag i ulike byer over hele 
Norge, penger til et slikt prosjekt. Dere husker 
kanskje fjorårets vellykkede prosjekt hvor 
pengene gikk til Vietnam? I år gjør vi det samme, 
bare at denne gangen vil pengene gå til Sri Lanka.

Adventaksjonen
Adventaksjonen er Norges Unge Katolikkers 
(NUK) årlige solidaritetsaksjon. Aksjonene er et 
samarbeid mellom NUK og Caritas Norge (den 
katolske kirkes bistandsorganisasjon). Advents
aksjonen er da en innsamlingsaksjon som finner 
sted hver advent. Og for hvert år er det et nytt 
tema som pengene går til.

Adventsaksjonsprosjektene og temaene foreslås 
av Karitativt Utvalg i NUK i samarbeid med 
Caritas Norge. Etter at forslagene er lagt frem til 
NUKs årlige landsmøte, skal møtet da vedta 
hvilket tema vi skal ha for året etter. Hensikten 
med å samarbeide med Caritas er for å knytte 
temaet til et konkret prosjekt som Caritas jobber 
med. På denne måten får vi reflektert over hvor 
mange mennesker som lider av ulike årsaker.

Sri Lanka
Situasjonene i Sri Lanka er i dag vanskelige. Sri 
Lanka har vært utsatt for mange ødeleggelser 
gjennom årene. En 30 år lang borgerkrig mellom 
Tamiltigerne og regjeringen tok om lag 100 000 
liv. Og da tsunamien inntraff i 2004, har situa
sjonen i landet blitt mye verre, og de fattigste ble 
hardest rammet.

Sri Lanka har et stort antall mennesker som lever 
under fattigdomsgrensen. Nesten en fjerdedel av 
befolkningen får inntekten sin av å dyrke ris. Av 
de fattige er ni av ti avhengige av jordbruket, men 
det har ikke vært lett. For Sri Lanka har hatt 
problemer med tørke, flom og vær. Været i Sri 
Lanka er uforutsigbar, noe som er en stor utford
ring for bøndene. Og ifølge FN er Sri Lanka et av 
de landene som er hardest rammet av klima
endringene. Dette merker bøndene gjennom 
flom og tørke.

I tillegg sliter mange av disse bøndene med helse
problemer på grunn av feilernæring. Bøndene 
bruker sterke sprøytemidler på avlingene sine. Det 
de avler bruker de gjerne til seg og sin familie, det 
som er til overs blir da solgt. Ulempen her er at 
inntektene deres blir brukt på dyre medisinske 
behandlinger på grunn av nyresvikt.

Dette går ut over barna og deres framtid. 
Avlingene som blir sprøytet med kjemikaler 
påvirker barnas vekst. I tillegg vil mangel på kunn
skap om hvordan man kan unngå at avlingene blir 
ødelagt, minke inntektene til familien. Og da får 
familien ikke sendt barna sine på skole og barna 
vil da ikke ha en mulighet for en utdanning.  
I dagens samfunn er det vanskelig å få jobb om 
man ikke har en utdanning. Dette problemet vil 
da gjøre det vanskeligere for barna i fremtiden.

Hvordan kan vi hjelpe Sri Lanka?
Pengene vi samler inn vil Caritas bruke på et 
langsiktig mål. Disse pengene blir brukt til å 
hjelpe og lære bøndene hvordan man skal få et 
godt jordbruk. Som en del av dette matsikker
hets prosjektet gir Caritas en opplæring i dyrking 
av økologiske grønnsaker og gjenintrodusere 
tradisjonelle jordbruksmetoder. Istedenfor å 
bruke sterke sprøytemidler skal Caritas gi en 
opplæring om hvordan man kan bruke kompost
avfall som gjødsel. Målet med dette er å redusere 
antall tilfeller av nyresvikt, kreft og andre livs
stilssykdommer, i tillegg kan vi sikre at de får i 
seg trygg og ernæringsrik mat.

Caritas vil også jobbe med å mobilisere lokal
samfunnet og forme selvhjelpsgrupper. Disse 
gruppene vil styrkes innen ledelse, økonomistyr
ing og motivere dem til å starte sine egne 
økologiske grønnsakshager som også er kalt for 
hjemmehager.

Spesifikt vil man gjennom prosjektet bidra til:
 Å gjøre bøndene mer oppmerksomme på de 

negative virkningene av kjemikaler i jordbruket.
 Støtte 26 000 fattige bondefamilier med å øke 

sin matproduksjon.

Skrevet av Chi Thien Ngo Nguyen 

  Slik lyder årets adventsaksjons prosjekt. 
Hvert år samler NUKs lokallag i ulike byer 
over hele Norge, penger til et slikt 
prosjekt. Dere husker kanskje fjorårets 
vellykkede prosjekt hvor pengene gikk til 
Vietnam? I år gjør vi det samme, bare at 
denne gangen vil pengene gå til Sri Lanka. 

Adventaksjonen 
  Adventaksjonen er Norges Unge 
Katolikkers (NUK) årlige solidaritetsaksjon. 
Aksjonene er et samarbeid mellom NUK 
og Caritas Norge (den katolske kirkes 
bistandsorganisasjon). Adventsaksjonen er 
da en innsamlingsaksjon som finner sted 
hver advent. Og for hvert år er det et nytt 
tema som pengene går til. 
  Adventsaksjonsprosjektene og temaene 
foreslås av Karitativt Utvalg i NUK i 
samarbeid med Caritas Norge. Etter at 
forslagene er lagt frem til NUKs årlige 
landsmøte, skal møtet da vedta hvilket 
tema vi skal ha for året etter. Hensikten 
med å samarbeide med Caritas er for å 
knytte temaet til et konkret prosjekt som 
Caritas jobber med. På denne måten får vi 
reflektert over hvor mange mennesker 
som lider av ulike årsaker. 

Sri Lanka 
  Situasjonene i Sri Lanka er i dag 
vanskelige. Sri Lanka har vært utsatt for 
mange ødeleggelser gjennom årene. En 30 
år lang borgerkrig mellom Tamiltigerne og 
regjeringen tok om lag 100 000 liv. Og da 

tsunamien inntraff i 2004, har situasjonen 
i landet blitt mye verre, og de fattigste ble 
hardest rammet. 
  Sri Lanka har et stort antall mennesker 
som lever under fattigdomsgrensen. 
Nesten en fjerdedel av befolkningen får 
inntekten sin av å dyrke ris. Av de fattige 
er ni av ti avhengige av jordbruket, men 
det har ikke vært lett. For Sri Lanka har 
hatt problemer med tørke, flom og vær. 
Været i Sri Lanka er uforutsigbar, noe som 
er en stor utfordring for bøndene. Og 
ifølge FN er Sri Lanka et av de landene 
som er hardest rammet av 
klimaendringene. Dette merker bøndene 
gjennom flom og tørke. 
  I tillegg sliter mange av disse bøndene 
med helseproblemer på grunn av 
feilernæring. Bøndene bruker sterke 
sprøytemidler på avlingene sine. Det de 
avler bruker de gjerne til seg og sin 
familie, det som er til overs blir da solgt. 
Ulempen her er at inntektene deres blir 
brukt på dyre medisinske behandlinger på 
grunn av nyresvikt. 
  Dette går ut over barna og deres framtid. 
Avlingene som blir sprøytet med 
kjemikaler påvirker barnas vekst. I tillegg 
vil mangel på kunnskap om hvordan man 
kan unngå at avlingene blir ødelagt, minke 
inntektene til familien. Og da får familien 
ikke sendt barna sine på skole og barna vil 
da ikke ha en mulighet for en utdanning. I 
dagens samfunn er det vanskelig å få jobb 
om man ikke har en utdanning. Dette 
problemet vil da gjøre det vanskeligere for 
barna i fremtiden. 

 
 
 
 
 

Bildet tatt av: 
Kristoffer Kopperud 
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 Etablere kjøkkenhager og markedsplasser som 
gir bøndene tilgang på kreditt og utviklet 
uproduktive grønnsakshager og rismarker.

 Hjelpe dem til å stå på egne ben i fremtiden.

Barna vil få den utdanning de trenger for å få 
jobb i fremtiden. De vil også kunne være mette 
og frykten for sykdommer som nyresvikt og 
lignende vil synke. Det viktigste er at vi får 
hjulpet dem med å stå på egne ben slik at de kan 
klare seg selv i fremtiden og vil klare seg uten å 
være avhengige av oss.
 
Her er det noen familier som allerede har fått hjelp 
i hvordan man selv dyrker en grønnsakshage.

Fjorårets aksjon
I fjor var det mange som var engasjert i innsam

lings  aksjonen. For de fleste hadde et forhold til 
Vietnam på et vis, gjennom familie, venner og 
menigheten. På grunn av denne nærheten klarte 
NUK å samle inn et rekordstort beløp. Slutt
summen ble på hele 654.000 kr! Hvor alle pengene 
gikk til prosjektet, inkluderende utdanning i 
Vietnam. Årets mål er å slå denne rekorden hvor vi 
kan hjelpe Sri Lanka.

Hvordan kan DU hjelpe?
  Det er ikke bare ved å gi penger man kan bidra 
noe til denne aksjonen. Du kan for eksempel 
bake en kake om det er etterspørsel etter det, 
hvor det kan selges og inntektene går til aksjonen. 
Det må ikke være kake, men det kan være andre 
ting som kan bli solgt. Alt du bidrar med vil 
hjelpe, samme hva det måtte være. Men om man 
ønsker å hjelpe via penger er det også mulig. 

Barnehelg har blitt arrangert i lang tradisjon 
og i år er det ingen unntak. Helgen starter 
med vanlig religionsundervisning og etter 
undervisningen vil programmet starte. Det 
blir mye lek og moro, med en overnatting i 
kirkens menighetslokaler til neste dag. På 
søndag skal vi i høymessen, etter messen blir 
det juletrefest hvor det blir servert gløgg og 
vafler. I tillegg blir det loddtrekning av 
pepper kakehus hvor inntekten av loddsalget 
vil gå til årets adventaksjon, og kanskje 
kommer julenissen på besøk? Foreldre er 
hjertelig velkomne til juletrefesten. Håper så 
mange som mulig vil melde seg på!

Praktisk informasjon:
Sted: St. Maria kirke i Askim
Adresse: Furusethveien 2, 1811 Askim
Når: 16. desember – 17. desember
Tidspunkt: kl: 11:00 på lørdag til ca. kl: 14:00 
på søndag

NB: det er mulig å komme senere/dra 
tidligere, men det hadde vært fint med 
beskjed på forhånd.
Aldersgruppe: Fra 8 – 14 år
Påmeldingsavgift: 50 kr, om man ønsker. 
Pengene vil gå til årets adventsaksjon.

Du trenger:
 Sovepose og liggeunderlag
 Pute (ved eget ønske)
 Pysj
 Toalettsaker
 Klær til dag to

Om det er noen spørsmål er det bare å 
kontakte meg på tlf: 41 48 55 31 eller på mail: 
thien_chi.ngo@hotmail.com
Påmeldingsskjema leveres så fort som mulig, 
men det er ingen frist. Det er mulig å melde 
se på digitalt via mail.

Med vennlig hilsen, NUK Lukas (Lokallaget i Askim)

Barnehelg 2017

Navn:  .................................................................................................................  Alder:.....................................

Foresattes mobilnummer (skriv gjerne flere):  .........................................................................................

Allergener/sykdommer vi burde være oppmerksomme på:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

"
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Siste søndag før Kristi kongefest er Verdensdagen 
for de fattige, slik pave Frans kunngjorde ved 
avslutningen av Barmhjertighetsåret. I sitt 
budskap til den første Verdensdagen, den 19. 
november, oppfordrer han oss til å feire dagen 
ved å gå mennesker, som på en eller annen måte 
er fattige, i møte. Vi kan da møte Gud selv; som 
«fattige i ånden» kan vi besvare hans kjærlighet – 
bitte litt.

De ni deloverskriftene nedenfor er satt av 
oversetteren.

BUDSKAP FRA DEN HELLIGE FAR FRANS
DEN FØRSTE VERDENSDAGEN FOR  

DE FATTIGE
33. søndag i det alminnelige kirkeår

19. november 2017

La oss elske, ikke med tomme ord, men i 
gjerning

1. Besvar Guds kjærlighet! 
«Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, 
men i gjerning og sannhet» (1 Joh 3,18). Disse 
ordene fra apostelen Johannes uttrykker et 
impera tiv som ingen kristen kan se bort fra. Med 
stort alvor videreformidler «disippelen Jesus 
elsket» hans bud helt til våre dager, og dette 
alvoret framheves av motsetningen mellom de 

tomme ordene, som vi ofte tar i vår munn, og de 
konkrete gjerningene, som vi egentlig er kalt til å 
måle oss med. Kjærligheten fins det ikke noe 
påskudd for: Den som vil elske slik Jesus elsket, 
må ta etter ham, og da framfor alt når det er 
fattige mennesker man er kalt til å elske. Guds 
sønns måte å elske på er velkjent, og Johannes 
minner oss om den med klare ord. Den støtter 
seg på to bæresøyler: Gud elsket først ( jf. 1 Joh 
4,10.19); og han elsket oss ved å gi oss hele seg 
selv, også sitt liv ( jf. 1 Joh 3,19).

En slik kjærlighet kan ikke forbli ubesvart. Selv 
om den er ensidig og ikke krever noe til gjen
gjeld, setter den likevel hjertet slik i brann, at 
enhver må ønske å kunne besvare den, til tross 
for sine begrensninger og synder. Og det er mulig 
hvis vi så godt vi kan tar imot Guds nåde, hans 
barmhjertige kjærlighet, i vårt hjerte, slik at vi, 
med både vilje og følelser, blir drevet til å elske 
Gud selv og vår neste. Slik kan barmhjertigheten, 
som så å si veller fram av Treenighetens hjerte, 
sette vårt liv i bevegelse og frambringe medliden
het for og barmhjertighetsgjerninger mot søsken 
som trenger hjelp.
 
2. Fra begynnelsen av. 
«Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte» (Sal 34,7). 
Kirken har alltid forstått betydningen av et slikt 
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En slik kjærlighet kan ikke forbli ubesvart. Selv om den er ensidig og ikke krever noe til gjengjeld, setter 
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synder. Og det er mulig hvis vi så godt vi kan tar imot Guds nåde, hans barmhjertige kjærlighet, i vårt hjerte, 



21STA. MARIA  |  DESEMBER - 2017

rop. Allerede de første sidene av Apostlenes 
gjerninger gir oss et viktig vitnesbyrd om det, 
idet Peter ber om at sju menn «fylt av Ånd og 
visdom» må bli valgt ut til å ta seg av omsorgen 
for de fattige (Apg 6,3). Ett av de første tegnene 
som det kristne fellesskapet sto fram med på 
denne verdens skueplass var sikkert dette: 
tjenesten for de fattige. Det lot seg gjøre fordi 
Kirken hadde forstått at livet til Jesu disipler må 
komme til uttrykk i et brorskap og en solidaritet 
som svarte til Mesterens lære om at de fattige er 
salige og arvinger til himmelriket ( jf. Matt 5,3).

«De solgte eiendommene sine og det de ellers 
eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt 
trengte det» (Apg 2,45). Dette uttrykker tydelig 
hva det var de første kristne bekymret seg intenst 
om. Av de bibelske forfatterne er det evangelisten 
Lukas som skriver mest om barmhjertigheten, og 
det er slett ikke for å komme med pene ord at 
han beskriver hvordan delingen foregikk i det 
første fellesskapet. Han ønsker å fortelle dette til 
de troende gjennom alle tider, og dermed også til 
oss, for å støtte oss i vitnesbyrdet og få oss til å 
hjelpe dem som trenger det mest. Samme lære 
blir gitt med like stor overbevisning av apostelen 
Jakob, som bruker sterke og inntrengende uttrykk 
i sitt brev: «Hør, mine kjære søsken: Har ikke Gud 
utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og 
til å arve det riket han har lovet dem som elsker 
ham? Men dere har foraktet den fattige! Er det 
ikke de rike som undertrykker dere og drar dere 
fram for retten? […] Hva hjelper det, søsken, om 
noen sier at han har tro, når han ikke har gjernin
ger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller 
søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og 
en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere 
varme og spis dere mette» – hva hjelper det, 
dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 
Slik er det også med troen: i seg selv, uten 
gjerninger, er den død.» ( Jak 2,56.1417)
 
3. Gjensidig nestekjærlighet. 
Det er ikke alltid de kristne virkelig har hørt etter 
denne appellen; i stedet har de latt seg smitte av 
verdslig mentalitet. Men Den hellige ånd har ikke 
unnlatt å minne dem om å holde blikket festet på 
det vesentlige. Han har jo stadig frambrakt menn 
og kvinner som på forskjellig vis har viet sitt liv til 
omsorgen for de fattige. Hvor mange sider 
historie er vel ikke blitt skrevet i løpet av disse to 
tusen årene av kristne som i all enkelhet og 
ydmykhet og med nestekjærlighetens gavmilde 
fantasi tjente de fattigste av sine søsken!

Det mest iøynefallende eksempelet er den hellige 
Frans av Assisi, fulgt av mange andre hellige 
menn og kvinner opp gjennom århundrene. Han 
nøyde seg ikke med å omfavne og gi almisse til 
spedalske, men bestemte seg for å dra til Gubbio 
for å være sammen med dem. Selv anså han dette 

møtet som vendepunktet i sin omvendelse: «Da 
jeg var i synd, var det utålelig bittert for meg å se 
spedalske, og Herren selv brakte meg blant dem, 
og jeg var barmhjertig mot dem. Og da jeg dro fra 
dem, ble det som før hadde vært bittert, 
sødmefylt i sjel og kropp» (Testament 13). Dette 
vitnesbyrdet viser den forvandlende kraften i 
nestekjærligheten og den kristne livsstilen.

La oss ikke tenke på de fattige bare som mottakere 
av vår ukentlige innsats som frivillige, eller av våre 
sporadiske gode gjerninger for å skaffe oss god 
samvittighet. Riktignok er slike gjerninger verdi
fulle og nyttige når det gjelder å bli oppmerksom 
på våre søskens behov og på en ofte underliggende 
urettferdighet. Men de bør så føre til at vi og de 
fattige virkelig møter hverandre og deler med 
hverandre. Dette bør bli vår livsstil. Det er nettopp 
i nestekjærligheten, som kommer til uttrykk ved at 
vi deler, at vi får etterprøvet om vår bønn, vår 
disippelvandring og vår omven delse virkelig er 
evangeliske. Og denne måten å leve på bringer 
glede og sjelefred, fordi vi med egne hender rører 
ved Kristi kropp. Om vi virke lig vil møte Kristus 
må vi røre ved hans kropp i de fattiges sårede 
kropp – som et motsvar på den sakramentale 
kommunionen som vi har mottatt i eukaristien. 
Når vi lever i gjensidig nestekjærlig het, kan Kristi 
kropp, brutt i eukaristien, gjen finnes i ansiktene til 
våre svakeste søsken og i dem selv. Den hellige 
biskop Krysostomos’ ord er stadig aktuelle: «Vil du 
ære Kristi kropp, så ikke forsmå den når den er 
naken; ikke ær den eukaristiske Kristus i liturgiske 
klær av silke, mens du forsømmer den andre 
Kristus der ute, som fryser og er naken» (Preken 
om Matteus evangeliet, 50, 3: PG58).

Så vi er kalt til å rekke ut hånden til de fattige, å 
møte dem, å se dem i øynene, å omfavne dem for 
å la dem kjenne den kjærlighetsvarmen som 
bryter ensomhetens onde sirkel. Den hånden, 
som de på sin side rekker ut mot oss, inviterer oss 
til å gå ut av våre vissheter og bekvemligheter og 
til å anerkjenne fattigdommens egenverdi.
 
4. Hjertets fattigdom. 
La oss ikke glemme at for Kristi disipler er fattig
dom først og fremst kallet til å følge etter Kristus i 
hans fattigdom. Den er en vandring, etter ham og 
sammen med ham, en vandring som fører til 
himmelrikets salighet ( jf. Matt 5,3; Luk 6,20). 
Fattigdom betyr å ha et ydmykt hjerte som god
tar sin tilstand som en begrenset og syndig 
skapning for slik å motstå allmakts fristelsen, som 
bedrar en til å tro at man er udødelig. Fattigdom 
er en indre holdning som forhindrer oss i å tenke 
på penger, karriere og luksus som livets mål og 
som forutsetninger for lykken. Det er snarere 
fattigdommen som skaper betingelsene for at vi 
fritt skal kunne ta på oss vårt personlige og sosiale 
ansvar ved at vi, tross våre begrensninger, stoler 
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på Guds nærvær og blir holdt oppe av hans nåde. 
Forstått på denne måten er fattigdom måle
stokken som gjør det mulig å vurdere bruken av 
materielle goder og også å leve relasjoner og 
følelser på en uegoistisk og ikkebesittende måte 
( jf. Den katolske kirkes katekisme, 2545).

Den hellige Frans var et vitne for ekte fattigdom, 
så la oss ta ham til eksempel. Nettopp fordi han 
holdt øynene festet på Kristus kunne han 
gjenkjenne ham i de fattige og tjene ham i dem. 
Så hvis vi ønsker å bidra effektivt til å endre 
historien og muliggjøre virkelig utvikling, må vi 
lytte til de fattiges rop og engasjere oss for å få 
dem ut av marginaliseringen. Samtidig ber jeg de 
fattige i våre byer og fellesskap om ikke å glemme 
meningen med den evangeliske fattigdommen, 
som hører til deres liv.
 
5. Dagens fattigdom. 
Vi vet at det i dagens verden kan være meget 
vanskelig å identifisere fattigdom skikkelig, selv 
om den daglig utfordrer oss med sine tusenvis av 
ansikter merket av lidelse, marginalisering, makt
misbruk, vold, tortur og fengsel, krig, frihets
berøvelse og tap av menneskeverd, uvitenhet og 
analfabetisme, helseproblemer og arbeidsløshet, 
menneskehandel og slaveri, eksil, stor nød og 
tvungen migrasjon. Fattigdommen har ansiktet til 
kvinner, menn og barn som av nederdrektige 
interesser blir utnyttet , trampet ned av maktens 
og pengenes perverse logikk. For en grusom og 
aldri komplett liste vi ville få hvis vi skulle ta med 
all den fattigdom som kommer av sosial 
urettferdighet, moralsk elendighet, et mindretalls 
begjær og allmenn likegyldighet!

I våre dager er det dessverre slik at mens fattig
dommen vokser skandaløst i store deler av sam
funnet over hele verden, praler noen få privili
gerte med sin rikdom, som ofte går sammen med 
illegalitet og med utnyttelse som er krenkende 
for menneskeverdet. Overfor en slik utvikling 
kan vi ikke være passive og vi kan slett ikke gi 
opp. Det fins en fattigdom som slukker virke
lysten til mange unge og forhindrer dem i å finne 
arbeid; det fins en fattigdom som bedøver 
ansvarsfølelsen, som får en til å overlate til andre 
å gjøre jobben og til å søke fordeler for en selv; 
det fins en fattigdom som forgifter samfunns
deltakelsen og levner profesjonaliteten lite rom. 
Dermed krenkes fortjenstfullheten til de som 
virkelig arbeider og er produktive. På alt dette må 
vi svare med et nytt syn på livet og samfunnet.

Alle disse fattige – slik den salige Paulus VI elsket 
å si – tilhører Kirken av «evangelisk rett» (Tale 
ved åpningen av den andre sesjonen av Andre 
vatikankonsil, 29. september 1963) og forplikter 
oss til en «grunnleggende opsjon» [fundamental 
option i for eksempel Veritatis Splendor, 66] til 
fordel for dem. Velsignet er de hender som åpner 

seg for å ta imot fattige og hjelpe dem, for det er 
hender som bringer håp. Velsignet er de hender 
som overvinner alle kulturbarrierer, 
religionsbarrierer og nasjonalitetsbarrierer og 
heller trøstens olje over menneskehetens sår. 
Velsignet er de hender som åpner seg uten å be 
om noe til gjengjeld, uten noe «hvis», «men» og 
«kanskje»: Det er hender som nedkaller Guds 
velsignelse over søsknene!
 
6. Møtets kultur. 
Ved avslutningen av Barmhjertighetsåret ønsket 
jeg å tilby Kirken Verdensdagen for de fattige [punkt 
21] for at de kristne fellesskapene over hele 
verden stadig mer og bedre skal bli konkrete tegn 
på Kristi kjærlighet til de siste og mest trengende. 
Til de Verdensdagene som mine forgjengere 
innstiftet og som har blitt til tradisjoner i våre 
fellesskap, ønsker jeg at denne dagen må bli lagt 
til. Den bringer et kompletterende evangelisk 
element, nemlig Jesu karakteristiske forkjærlighet 
for de fattige.

Jeg inviterer hele Kirken og alle menn og kvinner 
av god vilje til på denne dagen å holde blikket 
festet på alle dem som i håp om vår solidaritet 
rekker fram hendene og roper om hjelp. De er 
våre brødre og søstre, skapt og elsket av den ene 
Far i himmelen. Denne Verdensdagen er ment å 
stimulere framfor alt de troende til å reagere på 
brukogkastmentaliteten og til i stedet å gå inn 
for møtets kultur. Samtidig inviteres alle, uavhen
gig av religiøs tilhørighet, til å åpne seg for å dele 
med de fattige i allslags former for solidaritet, 
som et konkret tegn på brorskap. Gud skapte 
himmelen og jorda for alle; det er menneskene 
som dessverre har satt opp grenser, murer og 
stengsler, og dermed forrådt den opprinnelige 
gaven – bestemt for hele menneskeheten uten 
unntak.
 
7. Den fattige Kongen på korset. 
I år faller Verdensdagen for de fattige på den 19. 
november, det alminnelige kirkeårets 33. søndag. 
Jeg ønsker at de kristne fellesskapene i uka før 
Verdensdagen skal engasjere seg for å muliggjøre 
møter og vennskap, solidaritet og konkret hjelp. 
Fattige og frivillige kan inviteres til å delta sam
men i eukaristifeiringen denne søndagen; slik blir 
feiringen av Kristi kongefest enda mer autentisk 
søndagen etter. For det er jo nettopp på Golgata at 
Kristi kongelighet kommer fram i sin fulle 
betydning; Den uskyldige, naglet til korset, fattig, 
naken og blottet for alt, legemliggjør og åpenbarer 
fylden av Guds kjærlighet. Hans full stendige over
givelse til Far uttrykker total fattig dom og viser 
tydelig hvor mektig denne Kjærligheten er, som 
reiser ham til nytt liv påskedag.

Hvis det lever noen fattige i vårt nabolag som 
søker beskyttelse og hjelp, så la oss nærme oss 
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Storgata 11B, 1830 Askim
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dem: Det vil være en gunstig anledning til å møte 
den Gud som vi søker. La oss ta imot dem som 
æresgjester ved vårt bord ifølge det Skriften lærer 
( jf. 1 Mos 1835; Hebr 13,2); de kan være lærere 
som hjelper oss å leve vår tro på en mer 
konsekvent måte. Med sin tillit og beredvillighet 
til å la seg hjelpe viser de oss på en nøktern, og 
ofte gledesfylt måte, hvor viktig det er å leve 
enkelt og overgi oss til Fars forsyn.
 
8. Bønn. 
Må de mange konkrete tiltakene som kan bli satt 
ut i livet på denne Verdensdagen alltid være basert 
på bønn. La oss ikke glemme at Fadervår er de 
fattiges bønn. Ved å be om brød uttrykker vi jo at 
vi betror oss til Gud for å få dekket våre grunn
behov. Slik Jesus lærte oss både uttrykker og mot
tar denne bønnen ropet til dem som lider under et 
usikkert liv og mangler det aller nødvendigste. Da 
disiplene ba Jesus om å få lære å be, svarte han 
med ordene til de fattige som vender seg til den 
ene Far, som alle ser seg selv som søsken i. 
Fadervår er en bønn i flertallsform: Det brødet 
som vi ber om er «vårt», og det medfører at vi 
deler, deltar og sammen tar ansvar. I denne 
bønnen erkjenner vi alle nødvendigheten av å 
over vinne enhver form for egoisme for å få tilgang 
til gleden over å ta imot hverandre gjensidig.
 

9. Evangelisering. 
Jeg ber mine medbrødre, biskopene, prestene og 
diakonene – som alle har det som sitt særskilte 
kall å bistå de fattige –, ordenfolk , foreninger, 
bevegelser og de mange frivillige organisasjoner 
om å være med på å gjøre denne Verdensdagen for 
de fattige til en tradisjon som kan bidra konkret til 
evangeliseringen i dagens verden.

Må altså denne nye Verdensdagen bli en sterk 
påminnelse til vår samvittighet som troende; må 
vi bli stadig mer overbevist om at ved å dele med 
de fattige kan vi forstå evangeliet i dets dypeste 
sannhet. De fattige er ikke et problem: De er en 
ressurs som vi kan øse av for å kunne ta imot og 
etterleve kjernen i evangeliet.
 
Fra Vatikanet den 13. juni 2017
Minnedagen for den hellige Antonius av Padova
Frans

Fra katolsk.no (oversatt av Kathrine Låver)

www.katolsk.no/nyheter/2017/10/denforste
verdensdagenfordefattige 



VI GRATULERER: 

Dåpsbarna og deres familier:
11.02.2017  Liam Maximilian Krysiak (Askim) 
12.02.2017   Julia Martyna Mej (Tomter) 
19.02.2017   Leah Savannah Tucic (Skiptvet) 
25.02.2017   Hector Lun Lie (Rakkestad,  
    døpt I St. Birgitta kirke, Fredrikstad) 
26.02.2017   Oscar Said (Askim) 
30.04.2017   Devin Phan Sørensen (Askim) 
06.05.2017   Gabriela Ewa Stepien (Askim) 
27.05.2017   Sofia Sapela (Askim) 
05.08.2017   Regina Victoria Quemado Diego (Degernes) 
06.08.2017   Julie Cam Tu Huynh Nguyen (Askim) 
19.11.2017   Leon Gustaw Stefanski (Tomter) 
19.11.2017   Nadia Drankowska (Mysen) 
02.12.2017  Xandra Belle Bocol Ambrad  
    (Spydeberg; pontifikaldåp I St. Olav domirke, Oslo) 

Første Hellige  
Kommunion:  
21. mai 2017
Oliwer Aleksander Nyk
Filip Trzaska
Emil Pigla
Pola Cichowska
Dominika Bialkiewicz
Oliwier Marcin Kortas
Dawid Stanclik
Amelia Zupranska
Lena Kinast
Mikolaj Lukasz Rygiel
Maya Le
Dru Chadrick Romano Abello
Wiktor Mejza
Michelle Pieczynska
Chanelle Angeline GerardoMarcoleta 
Justyna Czarkowska
Karina Marcinska
Santos Reiakvam Leiva
Eryk Grzegorz Terepet
Sandra Majchrzak
Isabella Johansen Leiva

KONFIRMASJON i St. Maria  
Menighet i Askim Kristi  
Himmelfart, 29. april 2017 kl.11.00
Bp. Gerhard Schwenzer meddelte Fermingens Sakrament 
til 20 av våre ungdommer: 

Adrian Michalek
Katarzyna Terepej
Julian Jan Napora
Aleksandra Wos
Szczepan Oklecinski
Bsrat Ogbay Arhe
Kamila Zuzanna Kostyra
Thuy Vi, Maria Pham
Alexandra Beatrix Daryous
Erwin Roman Wianecki
Paulina Piontek

Luon Minh Le Nguyen
Marcin Rozalski
Wiktoria Lesniewska
Anna Maria Trzaska
Maksymilian Nyk
Adam Lukasz Pawlowicz
Dung Phuong Phan
Artur Jan Kowalski
• Jakob Fongen (27.05.17)

Vi kondolerer familien til avdøde
16.12.2016 Celso Ladrezo Cielo, begravet i Hobøl 17.11.2017 
05.12.2017 James Nnamdi Mbah, begravet i Mysen 16.01.2017 

Herre, gir dem den evige hvile.

Nye Sakramentale Ekteskap: 
08.07.2017 Therese Ryding Gulbrandsen og Jan Karol 

Krysiak (Torun, Polen)
26.08.2017  Izabela Padiasek og Tomasz Skibinski (Dolice, 

Polen)
07.10.2017 Agnieszka Alicja Lapinska og Adrian Grzegorz 

Piask (SwieradowZdroj, Polen
14.10.2017 Kristina Pauliute og Marius Grasys  

(Plunges raj. Sav., Litauen)
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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
HHver 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 menig heten. 
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. (sabatsår 

i England)

Askim 
Opprettet 15.08.1992. Sognet omfatter kommu
nene Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, 
Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad samt postst
edene Knapstad og Tomter i Hobøl kommune, og 
dessuten poststedet Hemnes i AurskogHøland 
kommune. ca 2.859 km².
Menigheten har et eget nettsted,  
se http://askim.katolsk.no/
 Askim@katolsk.no

St. Maria kirke
Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra kirke
innvielsen, fra innvielsen av presteboligen 17. 
oktober 2004 og fra innvielsen av glassmaleriene 
5. desember 2004.
Furusethv. 2, 1811 Askim, 69 88 96 71, 69 88 96 71  
0530.09.75706, 1100.30.09078; organisasjons
nummer 984 655 975 

Vipps – en app for direkte og umiddelbar over
føring av penger: 
 Medlemmene kan nå bruke Vipps for gaver og 

innbetalinger til St. Maria menighet.
 Vippsappen lastes ned fra AppStore eller 

Google Play Butikk.
 Vippsnummeret til menigheten er: 108490.

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

Menighetsrådet fra 27. april 2016:
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
Chi Nguyen (nestleder, Museumsveien28 G, 1809 
Askim, 
Katekeselag: 0530.09.75706
Sognepresten

Mariaholm (kapell)
 Stegenveien 1143, 1820 Spydeberg, 69 83 97 50
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Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer
i tiden 2017- 2018

Lørdag: Ansvarlig servering: Liturgi:
02.12.2017    kl. 11.00 Fam. Majchrzak, Pigla, Zupranska 4. klasse

16.12.2017    kl. 11.00  
skriftemål; adventshelg

Fam. Monika Druzpala, Ola Lelinska 3. klasse

06.01.2018    kl. 11.00
Herrens Åpenbaring Felles kirkekaffe felles

20.01.2018    kl. 11.00 Fam. H. Stencel, A. Wanecka, J. Kawka 8. klasse

03.02.2018    kl. 11.00 Fam. R. Gromada, A. Wiecek, Kalinska 7. klasse

17.02.2018    Vinterferie: undervisning faller bort

03.03.2018    kl. 11.00 Fam. Izabela Mbah, B. Bobel, Czarnecka, 
Koscielna

6. klasse

17.03.2018    kl. 11.00 skriftemål Fam. Krol Samulewski, Swital 5. klasse

07.04.2018    kl. 11.00 Fam. M. Lech, A. Lagiewczyk, Z Gerbelova 4. klasse

21.04.2018    kl.. 11.00 Fam. J. Jankowska, L. Fitalova, J. Sawicka 3. klasse

05.05.2018    kl. 11.00 Fam. Hoffbauer

19.05.2018    kl. 11.00 Fam. Nowaczek felles

02.06.2018    kl. 11.00 felles

Fra presten kontor:
KJÆRE FORELDRE OG BARN!

Katekese 
Med barn fra 1. – 8. klasse møtes vi til undervisning 1. og 3. 
lørdager i mnd. fra kl. 11.00 og avsluttes kl. 13.30. Undervis-
ningen starter med den Hellige Messe kl. 11.00. Denne er en 
del av undervisningen. I den Hellige Katolske Messen kommer 
vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i den Hellige 
Kommunion. Han vil selv føre oss alle nærmere til seg. 

Konfirmantene, 9. klasse har sin undervisning på onsdager fra kl. 
17.00 til 19.00, messen kl. 18.30 avslutter undervisningen.

Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan vi sammen 
hjelpe hverandre til å bli sterkere og tryggere i troen. 

16. – 17.12.2017– adventshelg i Askim
Adventsaksjon... 2017 

28.04.2018 – KONFIRMASJON kl. 11.00  
– bp. Gerhard Schwenzer
20.05.2018 – 1. Hellige Kommunion kl. 12.30
* Foreldremøte for 1. Kommunionsbarnforeldre, 
20.01.2018 kl. 13.00

Vi ønsker alle velkommen til religionsundervis
ning og lover å gjøre vårt beste for at alle skal 

trives sammen, men vi trenger deres hjelp og 
støtte for å lykkes. På forhånd takk!

Vi stiller undervisningen under Marias vern, 
hennes forbønn vil gjøre undervisningen til en 
velsignelse for barn, familie og kateketene. Hjer
telig velkommen.

Med vennlig hilsen
pater Piotr Sylwester Pisarek, OMI

Konfirmantene/ 9. klasse - Sognepresten    
*onsdager kl. 17.00 – 19.00
06.12.2017
20.12.2017  – anledning til skriftemål   
10.01.2018
24.01.2018
07.02.2018
28.02.2018
07.03.2018

14.03.2018 
21.03.2018
28.03.2018 – anledning til skriftemål
01. 08.04.2018 – påskeleir for Konfirmantene
11.04.2018  – anledning til skriftemål, øvelse
25.04.2018  – foreldremøte, forberedelse  
     til Konfirmasjon
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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 

24.12.2017 4. søndag i Advent kl. 12.30 høymesse
24.12.2017 Julaften kl. 21.00 midnattsmesse/ julegudstjeneste
25.12.2017   1. Juledag kl. 12.30 høymesse
   kl. 14.00 messe på polsk
26.12.2017   2. Juledag kl. 12.30 messe
  kl. 16.00 messe på kroatisk
27.12.2017 Onsdag i Juleoktaven kl. 18.30 messe
31.12.2017 Hl. Familie fest kl. 13.00 Takksigelsesmesse

Nyttårsaften     
 ANNO DOMINI 2018  
01.01.2018 Nyttårsdag kl. 13.00 høymesse 
03.01.2018 onsdag kl. 17.00 messe på engelsk
  kl. 18.30 messe på norsk
06.01.2018 Herrens Åpenbaring kl. 11.00 høytidsmesse deretter katekese
07.01.2018 Herrens Dåp kl. 10.00 messe på vietnamesisk 
  kl. 12.30 høymesse 
  

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 2018

Deres sogneprest

pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI


