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• Pave Frans’ brev  
om julekrybben

MENIGHETSBLAD
for Askim og Moss menighet

God jul!
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I advent vender den bedende 
Kirke sitt blikk på Jesu Kristi 
gjenkomst, og det endog, før den 
forbereder seg på feiringen av 
hans fødselsdag: jul.  Dette blikket 
inn i framtiden på Jesu gjenkomst 
i herlighet blir vel ofte fortrengt 
av hverdagens travelhet også på 
det kirkelige område.  Men 
ankomsten av den korsfestede og 
oppstandne til dom og fullending 
av verden hører med til Kirkens 
tros bekjen  nelse.  Der heter det: 
”Han skal komme igjen i herlig
het og dømme de levende og 
døde.” Egentlig skulle denne 
bekjennelsen alltid være levende 
hos oss ved hver messe når vi 
hilser Herren med ordene: ”Din 
død forkynner vi, Herre, og din 
oppstandelse lovpriser vi inntil du 
kommer i herlighet.” Kanskje kan 
man si: Herren er allerede 
underveis. 

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

Vi spør oss nok ofte: Hva kommer 
til å skje i framtiden? Det er 
grunner nok til å anta at alt 
engang ender i en stor katastrofe. 

Og om og om igjen finnes opti
misme og mot, at det allikevel 
skal lykkes å skape en bedre 
verden. 

Den bedende Kirke vet at ingen 
bevegelse i verden  hverken 
ødeleggelsen eller framskrittet  
kan framkalle verdens ende eller 
fullending.

Den bedende Kirke vet også at 
den må imøtegå den kom mende 
Herre. Kirkens vei er ikke bare en 
vei ”inn i fram tiden”, men den er 
på veien til den ankommende 
Herre.  Og dette skjer ved 
”rettferdige gjerninger”.

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

Vi har ingen levende forestilling 
av Kristi gjenkomst. Men Kirken 
holder fas ved den Korsfestede og 
(i sakramenter) nærværende 
Herre.  At Han er den kommende, 
har ikke noe med følelsen å gjøre, 
og en behøver ikke ubetinget 
tenke på den kommende Kristus. 
La oss se på hans forbilde om 
evangeliene overleverer oss og 
følge det.                           

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

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

Vi kan ikke være rettferdige av oss 
selv.  Han selv har rettferdiggjort 
oss ved sitt forløsningsverk. Der 
hvor noen gjør noe godt, der er 
Kristus allerede kommet inn i 
hans hjerte.  Og nettopp der hvor 
vi mennesker prøver å være gode, 
opplever vi vår begrensning.  

Ønsker alle sammen en velsignet 
julefeiring.

Med de beste hilsener 
p. Piotr Sylwester Pisarek OMI 

sognepresten

Sogneprestens ord
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Adventstiden er nær og året 2019 
er på hell, med juletiden for øye. 
Vi som er seniorer i menig heten 
synes ofte at årene går fortere og 
fortere. Jeg selv tilhører denne 
gruppen. Og ved skole årets slutt 
denne sommeren takket jeg for 
meg i katekesesammenheng. Det 
var litt vemodig  man blir glad i 
ungdommen og føler at en gjør 
noe for kirken og menigheten 
vår. Men tiden var inne for at 
andre skulle ta over og selv fikk 

jeg både takketale og gave, som 
gledet meg og var veldig uventet. 
Denne sommeren var det flotte 
leirtilbud for barna og de unge 
rundt om i vårt land. Men også 
eldre katolikker i NEK (Norges 
eldre katolikker) hadde sitt tilbud 
noen dager i juli, på Mariaholm. I 
år var det 5 års jubileum for NEK. 
Samværet for oss eldre katolikker 
betyr mye. Og vi bor spredt over 
hele Norges land. Programmet 
var varietr og pater Erik Ruud 

SM hadde «morgenimpuls» hver 
dag. Forfatter Karl Gervin holdt 
foredrag og presenterte sin nye 
bok om middelaldermunkene  
på Hovedøya. I boken fotfølger 
Gervin cisterciensermunkene  
på øya i året 1197.

Benedikt skal ha sagt: Herre, gi 
utholdenhet når jeg søker deg, 
visdom til å finne deg, forstand til 
å forstå deg, et hjerte til å dvele 
hos deg, tålmodighet til å vente 
på deg. 
Det er vakre ord for oss alle!

På Mariaholm var det utflukter 
og nytt om Caritasarbeidet i 
Norge. Kapellet var åpent og 
messer blir holdt. Der var mye 
sosialt samvær både ute og inne. 
Leirstedet Mariaholm, i Spyde
berg, hadde også sitt 50års 
jubileum i år, og ble feiret i flere 
sammenhenger. 

I Askim er det tradisjon med stor 
pilgrimsvandring fra Mariakirken 
til Mariaholm i august. Og mange 
var det som fulgte 
oppfordringen. 

I oktobermåned er det en utford
ring til alle katolikker; å be rosen
kransen i menigheten. Og vår 
biskop Bernt E. ber oss å ha 
kirkens misjon som intensjon 
denne måneden. Misjons rosen
kransen er en god tradisjon som 
kan berike menighetens bønner. 
Og dette ble også gjort i mange 
kirker. 

Vår Pave Frans har mange 
utfordringer til oss, nemlig å dele 
vår rikdom med de fattige. Og i 
Peru på skolen Cristiania får 
jentene som kommer fra slum
men i Lina en stor julelunsj som 
er donert av glade givere fra 
Norge. «Den største gleden en 
kan ha, det er å gjøre andre glad».

Så vil jeg ønske dere alle en velsignet 
julehøytid.

Med hilsen fra Laila Frøyset

Kjære menighet!



4 STA. MARIA  |  DESEMBER - 2019

For over 30 år siden så jeg et TVprogram om 
Zakopane i Polen. Programmet gjorde inntrykk på 
meg, jeg skjønte at Zakopane og området der den 
lille byen ligger, er en viktig kilde til polsk fjellbygd
kultur. De senere årene har stedet også blitt kjent 
som et vintersportssted som ingen europeiske ski
hoppere eller utforkjørere kan unngå å bli kjent 
med. 

Zakopane ligger langt sør i Polen, tett innpå grensen 
mot Slovakia. Byen har nær 28.000 innbyggere og 
kan på mange måter sammen lignes med norske 

Lillehammer. Mens de fleste norske byer ligger i 
lavlandet, ligger Zakopane på hele 833 meter over 
havet!

Høyden gir Zakopane en luftkvalitet så egenartet at 
polakker jeg snakket med her hjemme, forklarte 
meg at et eget mikroklima råder i området. 
Sommeren 2019 bestemte jeg meg for at i år skulle 
jeg endelig oppleve Zakopane, og jeg skulle gjøre 
det helt på egen hånd.
Reisen var tilsynelatende enkel: Med fly fra Norge til 
Kraków befant jeg meg så å si i nabo laget, men en 
busstur på nesten 3 timer gjensto. Bussen var full av 
folk og veien var full av trafikk. Det var sammen
hengende kø fra utkanten av Kraków og helt fram til 
den lille, overfylte busstasjonen i Zakopane, mer enn 
10 mil lenger sør.
 
Om kvelden satt jeg på rommet i et koselig hotell i 
hovedgaten Krupówki og formulerte målset tingen 
for neste dag: 
Besøke 10 kirker i Zakopane mellom frokost og 
lunsj!
Målsettingen beskrev i virkeligheten en pile grims
vandring, en fromhetens fottur i Zakopanes kuperte 
geografi. Å finne 10 kirker i den lille byen var ikke 
vanskelig; det var snarere snakk om å foreta et valg 
blant mange alternativer.
Jeg forlot hotellet ved 10tiden om morgenen  
6. august til fots, utstyrt med bykart, mobiltelefon, 
kamera og solbriller. 
Alle de 10 kirkene jeg hadde avmerket på kartet, lot 
seg finne under formiddagens pilegrims vandring. 
Samtlige kirker hadde døren åpen slik at jeg kunne 
kikke inn og fotografere gjennom en metallport på 
innsiden, og i noen kunne jeg også gå fritt helt inn, 

10 kirkebesøk før lunsj

AV VIDAR OLAUSSEN

Utsikt mot den kjente hoppbakken Wielka 
Krokiew og Tatra-fjellene. Langs toppen 
av fjellryggen i bakgrunnen går grensen 
mellom Polen og Slovakia. Avstanden 
fra utkikkspunktet og ned til sentrum av 
Zakopane er ca 2,5 km.

Kirken til Vår helligste Frue Verdens Dronning – Kościoł NMP 
Królowa Świata - er en liten sognekirke rett sør for sentrum i 
Zakopane. Utvendig er kirken sortbeiset. Innvendig ser vi interiør 
som i sin helhet er laget i treverk, helt i samsvar med tradisjonene i 
området.
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sette meg på en av benkene, knele og fotografere. 
Det ble mange uttrykksfulle interiører å se. Noen av 
kirkene var små trebygninger som gled naturlig inn 
i arkitekturen i området. Noen av dem var større, 
noen moderne og noen riktig gamle. 
Naturen i området er svært vakker. Jeg fulgte den 
lange gaten og vandringsleden Bulwary Słowackiego 
sørover opp i høyden. En del av strekningen var 
merket med 9 % stigning. Det var bratt og langt, 
men på toppen av bakken var utsikten inn i Tatra
fjellene formidabel. 

Flere av de viktigste personene i nyere, polsk 
kirkehistorie var avbildet inne i eller utenfor 
kirkene. Pave Johannes Paul II var naturligvis over 
alt. Søster Faustyna Kowalska var avbildet i omtrent 
samtlige kirker, og noen steder var Den salige pater 
Jerzy Popiełuszko minnet med bilde eller bauta. Et 
sted gjenkjente jeg Den hellige Maximilan Kolbe i et 
av glassmaleriene. 
Det ble en pilegrimsvandring på 15,5 kilometer 
denne første tirsdagen i august. Rundturen fra 
sentrum av Zakopane, opp i høyden sør for byen, 
tilbake til sentrum fra sørvest og det avsluttende 
besøket i byens hovedhelligdom tok til sammen 
over 3 ½ timer. Det ble riktignok en litt sen lunsj den 
dagen, men målsettingen ble nådd: 10 kirkebesøk 
før lunsj.
 
Med bildene og bildetekstene som ledsager denne 
teksten, forsøker jeg å formidle et lite utsnitt av 

mine visuelle og åndelige inntrykk i byen Zakopane 
og 4 av de 10 kirkene jeg besøkte denne fantastiske 
augustdagen i 2019. Det som gjør sterkest inntrykk, 
er polakkenes frimodighet når det gjelder å sette 
navn på sine kirkebygg. De fleste kirkene har navn 
etter teologiske feno mener, slik som Den gud
dommelige barm hjertighet eller Den hellige 
familie. Dette gjør at begreper fra troen hører med 
til dagligtalen og bidrar til å sette hele folket i 
direkte forbindelse med Kirken. Dette gjør inntrykk 
på en nordmann på reise i Polen!

Eksteriøret og alterpartiet i kirken for Den hellige Antonius. Kirken tilhører et benediktinerkloster beliggende inne i en park langs Bulwary 
Słowackiego. Kirken var åpen for besøk, og hele området var en fredelig oase mellom vandringsveier og turisttrafikk.

Alterpartiet i Zakopanes hovedkirke til Den hellige familie - Kościoł 
Najświętszej Rodziny. Kirken ligger høy og ruvende nederst i 
hovedgaten Krupówki og er et uttrykk for den polske fromheten.
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OPPDRAGET: «Kirkens apostoliske oppdrag forblir det 
samme, og derfor nedkaller vi i dag Den Hellige Ånd og 
ber ustanselig om hans hjelp til frimodig å forkynne 
frelsen i Jesu navn,» skriver biskop Bernt I. Eidsvig.   

Kjære brødre og søstre i Kristus,

i år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 
år siden pave Benedikt XV sendte ut sin apostoliske 
formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens 
misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner 
Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske 
om at oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens 
misjon.

Når vi på pinsedagen feirer at Gud grunnla sin 
Kirke på apostlenes grunnvoll og sendte dem Den 
Hellige Ånd, minnes vi også på at de umiddelbart 
begynte å oppfylle misjonsbefalingen. På forskjel
lige sprog forkynte de Kristus for alle som var 
samlet i Jerusalem. Kirkefaderen hl. Johannes 
Krysostomos lærer oss at dette var et tegn på at 
Evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag, og at 
alle tungemål skulle forenes i bekjennelsen av den 
ene tro. Dette blir også gjengitt når vi bærer frem 
vår takksigelse gjennom pinsedagens prefasjon. 
Kirkens apostoliske oppdrag forblir det samme,  
og derfor nedkaller vi i dag Den Hellige Ånd og ber 
ustanselig om hans hjelp til frimodig å forkynne 
frelsen i Jesu navn.

«De siste tiårene kan vi glede oss over at Kirken 
vokser i Afrika og Asia, der Kirken vinner nye 
mennesker for Kristus.» 

Misjonen «ad gentes», til mennesker som ikke 
kjenner Kristus, har gjennom Kirkens historie 

aktualisert seg på stadig nye måter. Selv kan vi 
minnes kristningsverket i Norge og de modige 
misjonærer som kom til de skandinaviske landene  
i middelalderen. Senere, gjennom oppdagelsen av 
nye kontinenter, beveget Kirken seg også til nye 
misjonsmarker. De siste tiårene kan vi glede oss 
over at Kirken vokser i Afrika og Asia, der Kirken 
vinner nye mennesker for Kristus. Moderne 
martyrers offer er et sterkt vidnesbyrd for oss, for 
også idag er Kirken livskraftig og evangeliserende 
som på apostlenes tid. 

Vi kan ikke bare være tilbakeskuende. Og selv om 
det er viktig at vi støtter Kirkens misjonærer under 
fjerne himmelstrøk, både åndelig og materielt, kan 
vi ikke bare se på Kirkens misjon i et slikt perspek
tiv. Hver og en av oss er døpt og sendt. I Kirkens 
indre opplever vi dette når foreldre kommer for å 
døpe sine barn og dermed forplikter seg til å lære 
dem om Kristus og hjelpe dem til å vokse i troen. 
Foreldre oppfyller da misjonsbefalingen. Vi kan 
også glede oss over et rikt og blomstrende liv i våre 
menigheter, hvor mennesker som søker Gud helt 
sikkert finner troende som kan bringe dem 
nærmere Kristus, enten det er prester, ordensfolk 
eller engasjerte legfolk. En uvurderlig innsats for 
troens utbredelse skjer også ved barn og unges møte 
med Kristus i katekesen.

Måneden for misjon er en anledning til å minne 
oss selv på at vi alle, med dåpen som grunnlag, er 
sendt for å spre det glade budskap. Samtidig erfarer 
vi at færre mennesker blir døpt i Norge og ikke 
kjenner Kristus og Kirken. Uavhengig av årsakene  
til dette står misjonsbefalingen klart for oss, og den 
forplikter oss til å forkynne Evangeliet under alle 
forhold. Derfor melder behovet for en fornyelse av 
vår dåpspakt seg. Den er Kirkens misjon og vår 
sendelse bygget på for at vi skal følge apostlenes 
eksempel og nå til de udøpte og ikketroende med 
frelsens budskap. Gjennom et særlig fokus på dette  
i oktober måned kan vårt bispedømme, våre menig
heter og våre hjem på nytt fylles av den Ånd som på 
pinsedagen ble sendt til Kirken, og som inspirerte 
apostlene til å gå ut i verden og forkynne Evangeliet.

«Vi alle, både barn og unge, voksne og gamle,  
kan hente inspirasjon fra hellige misjonærer.»

Det er mitt ønske at samtlige menigheter innleder 

Hyrdebrev om den ekstraordinære 
måneden for misjon

Biskopen oppfordrer menighetene til å ha Kirkens misjon som intensjon i oktober.Hyrdebrev om den ekstraordinære måneden for misjon 

Biskopen oppfordrer menighetene til å 
ha Kirkens misjon som intensjon i 
oktober 

OPPDRAGET: «Kirkens apostoliske 
oppdrag forblir det samme, og derfor 
nedkaller vi i dag Den Hellige Ånd og ber 
ustanselig om hans hjelp til frimodig å 
forkynne frelsen i Jesu navn,» skriver 
biskop Bernt I. Eidsvig.    

 Kjære brødre og søstre i Kristus, 

i år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt XV sendte ut sin 
apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens misjon «ad gentes», til 
mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at 
oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon. 

Når vi på pinsedagen feirer at Gud grunnla sin Kirke på apostlenes grunnvoll og sendte dem 
Den Hellige Ånd, minnes vi også på at de umiddelbart begynte å oppfylle misjonsbefalingen. 
På forskjellige sprog forkynte de Kristus for alle som var samlet i Jerusalem. Kirkefaderen hl. 
Johannes Krysostomos lærer oss at dette var et tegn på at Evangeliet skulle forkynnes for alle 
folkeslag, og at alle tungemål skulle forenes i bekjennelsen av den ene tro. Dette blir også 
gjengitt når vi bærer frem vår takksigelse gjennom pinsedagens prefasjon. Kirkens apostoliske 
oppdrag forblir det samme, og derfor nedkaller vi i dag Den Hellige Ånd og ber ustanselig om 
hans hjelp til frimodig å forkynne frelsen i Jesu navn. 

«De siste tiårene kan vi glede oss over at Kirken vokser i Afrika og Asia, der Kirken 
vinner nye mennesker for Kristus.»  

Misjonen «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus, har gjennom Kirkens historie 
aktualisert seg på stadig nye måter. Selv kan vi minnes kristningsverket i Norge og de modige 
misjonærer som kom til de skandinaviske landene i middelalderen. Senere, gjennom 
oppdagelsen av nye kontinenter, beveget Kirken seg også til nye misjonsmarker. De siste 
tiårene kan vi glede oss over at Kirken vokser i Afrika og Asia, der Kirken vinner nye 
mennesker for Kristus. Moderne martyrers offer er et sterkt vidnesbyrd for oss, for også idag 
er Kirken livskraftig og evangeliserende som på apostlenes tid.  

Vi kan ikke bare være tilbakeskuende. Og selv om det er viktig at vi støtter Kirkens 
misjonærer under fjerne himmelstrøk, både åndelig og materielt, kan vi ikke bare se på 
Kirkens misjon i et slikt perspektiv. Hver og en av oss er døpt og sendt. I Kirkens indre 
opplever vi dette når foreldre kommer for å døpe sine barn og dermed forplikter seg til å lære 
dem om Kristus og hjelpe dem til å vokse i troen. Foreldre oppfyller da misjonsbefalingen. Vi 
kan også glede oss over et rikt og blomstrende liv i våre menigheter, hvor mennesker som 
søker Gud helt sikkert finner troende som kan bringe dem nærmere Kristus, enten det er 
prester, ordensfolk eller engasjerte legfolk. En uvurderlig innsats for troens utbredelse skjer 
også ved barn og unges møte med Kristus i katekesen. 
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E-TEAMSEMINAR 18. JANUAR 2020

 
 

PROGRAM 
09.30  Oppmøte og registrering i Mariagården 10.00  Messe i St. Josephs kapell (evt. i fellesmessen i St. Olav domkirke) 10.40  Kaffe, te og frukt 
11.00  Temaøkt I P. Valdemaras Lisovskis innleder om bl.a.: • Hvordan formidle forskjellene mellom et samliv i samboerskap og et samliv som ektefeller: Hva handler «det nye liv i Kristus» om når det gjelder ekteskapet? Hvordan kan parene leve på en «ny» måte sammenlignet med samfunnet rundt dem?  

• Hvordan formidle sakramentsforståelsen til brudeparene? • Trender i ekteskapsforberedelsen og ekteskapsinngåelsen • Hyppigheten av annulleringer og Kirkens ekteskapssyn 12.00 Angelus 
12.03 Spørsmål til og samtale rundt P. Valdemaras innlegg 12.30 LUNSJ 
13.15 Temaøkt II med p. Hallvard Hole OFM:  • Ekteskapskursenes potensial for re-evangelisering • Hvordan leve ut en helhetlig human-økologi (inklusive Kroppens teologi)? Hva er en bærekraftig livsstil? Fra festkultur til bevisst trofasthet og respektfylt kjærlighet. • Fra individuell til felles økonomi – det kristne perspektivet • Liturgikommisjonens arbeid med nytt ektevigselsrituale 14.15   Benstrekk og kaffepause  14.30  Spørsmål til og samtale rundt p. Hallvards innlegg 15.00  Runde: Hvordan går det i E-teamenes arbeid, i menighetene? Ønsker til Pastoralavdelingen? Vi deler erfaringer og innspill. 15.50  Avsluttende bønn og velsignelse. 16.00   Vel hjem! 

E-teamseminar
Kjære Ekteskapsforberedende team, sogneprester, 
prester, diakoner og legfolk;
 
Pastoralavdelingen har igjen gleden av å innby 
til seminar for alle som forbereder par til 
ekteskapets sakrament, LØRDAG 18. JANUAR 
2020 fra kl. 9.30-16.00 i Mariagården, 
Akersveien 16C. Også bispekontorene i Midt 
og NordNorge er hjertelig velkomne til å sende 
deltakere til seminaret. Seminarprogrammet er 
vedlagt.
 
I menigheter der det allerede finnes ekteskaps 
forberedende team (Eteam = prest+ektepar/
diakon), er det fint om teamene kan forberede 
en liten, muntlig oppsummering av siste års 
erfaringer. I menigheter som vurderer å starte 
opp Eteam, er det fint om påtenkte ektepar 
inviteres til å bli med på seminaret.
 
Veldig fint om invitasjonen blir videresendt  
til andre som for øvrig måtte være involvert  
i menighetenes ekteskapsforberedelse 
(psykolog/lege/jurist, annen fagperson).
 
Pastoralavdelingen vet at lørdager kan være 
vanskelige for mange prester å komme fra. 
Dersom mange av dere gjerne skulle deltatt på 
seminaret, men ikke kan, gi oss et hint, så vil vi 
gjøre det vi kan for å arrangere en egen runde 
for prester på en ukedag.
 
Påmeldinger eller spørsmål sendes på epost 
til undertegnede innen fredag 10. januar 
2020. (Vennligst si fra om eventuelle 
matallergier.  
Det blir servert en enkel lunsj.)
 
Hjertelig velkommen!

denne måneden med en høytidelig fornyelse av 
dåpspakten under alle messer og på alle sprog, 
søndag 29. september 2019. Jeg ber også prestene 
om å forberede de troende på denne hendelsen og 
preke over dette tema.

Det er også mitt håp at hver menighet sammen med 
prestene, samt hver familie og hvert ordensfelles
skap, i løpet av denne måneden foretar en dypere 
refleksjon rundt sitt eget misjonsarbeid, og derefter, 
ledet av Den Hellige Ånd, gjør ord til handling. 
Dette er allerede blitt innledet på bispe dømmenivå 
i Pastoralrådet.  Det er mitt ønske at vi gjør dette til 
en prioritet i vårt bispedømme. Vi alle, både barn 
og unge, voksne og gamle, kan hente inspirasjon fra 
hellige misjonærer.

I de fleste av våre menigheter er det vanlig å be 
rosenkransen i oktober måned. Jeg oppfordrer 
derfor menighetene til å ha Kirkens misjon som 
intensjon denne måneden. Misjonsrosenkransen er 
en god tradisjon som kan berike menighetens bønn. 
Måtte salige Maria, Guds Mor og evangeliseringens 
stjerne, gå i forbønn for oss og vise vei til nye 
misjonsmarker. 

Pinsevigilien, 8. juni 2019 
+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.
Biskop av Oslo
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Søndag 1. desember underskrev pave Frans et brev, 
«Admirabile signum», om julekrybbens betydning 
og verdi. Det skjedde i Greccio, den italienske 
landsbyen der Frans av Assisi fikk i stand en levende 
julekrybbe for snart åttehundre år siden.

Et levende evangelium
Med julekrybben, som fremstiller Jesu fødsel, 
forkynner vi inkarnasjonsmysteriet på en enkel og 
glederik måte, skriver paven innledningsvis i 
Admirabile signum («vidunderlig tegn»). «Jule
krybben er som et levende evangelium, en overflod 
fra den hellige skrifts sider. Mens vi betrakter jule
scenen, blir vi innbudt til å sette oss i åndelig 
bevegelse, å la oss tiltrekke av ydmykheten til Han 
som for å møte ethvert menneske selv ble menneske. 
Og vi oppdager at Han elsker oss så sterkt at han 
forener seg med oss, slik at også vi kan forene oss 
med ham.»

Brødet fra himmelen
Det er evangelisten Lukas som nevner krybben: Maria 
«fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og 
la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem» 
(Luk 2,7). Han ble lagt der dyrene får å spise – han 
som skal vise seg å være «brødet som er kommet ned 
fra himmelen»  ( Joh 6,41), han som er vår mat.

Frans av Assisis julekrybbe
Pave Frans forteller så historien om det som gjerne 
regnes som den første julekrybben, nemlig Frans av 
Assisis julekrybbe i Greccio i år 1223. Det var en 
julekrybbe med levende mennesker og levende dyr. 
Presten feiret eukaristi oppå selve krybben. Slik 
fremgikk sammenhengen mellom inkarnasjon og 
eukaristi.

Guds ømhet
Hvorfor blir vi så overrasket over og rørt av jule
krybben? spør paven. Først og fremst fordi den viser 
oss Guds ømhet, mener han. Skaperen av universet 
gjør seg liten, han blir som vi. I Jesus får vi en bror.

Og julekrybben gjør det lettere for oss å se for oss 
det som hendte dengang,  følelsene kommer i sving, 
vi føler at vi er med i frelseshistorien. Spesielt 
fattigdommen er her til å ta og føle på, bemerker 
paven. Guds sønn valgte å bli født i fattigdom og 
ydmykhet og dette valget stod han fast ved hele sitt 
liv, helt fram til korset.

Stjernehimmel og nattestillhet
Paven ber oss så å legge merke til de forskjellige 
elementene ved julekrybben, og da aller først 
stjerne  himmelen og nattestillheten. Gud er der selv 
i våre mørke stunder, han er der når vi spør: Hvem 
er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor ble jeg født 
nettopp i denne tiden? Hvorfor elsker jeg? Hvorfor 
lider jeg? Hvorfor skal jeg dø? Han ble menneske for 
å gi et svar på disse spørsmålene.

Landskap
I julekrybbene finnes det gjerne ruiner av gamle 
hus. Ruinene symboliserer hovedsakelig den falne 
menneskehet, på alt som går til grunne. Jesus er det 
nye i en gammel verden. Han kommer for å hel
brede og bygge opp igjen.

Fjell, sauer, g jetere …
Messias kommer til verden, og hele skaperverket 
deltar i festen. Vi fyller julekrybben med både fjell, 
bekker, sauer og gjetere. Englene og stjernen er tegn 
som indikerer at også vi bør sette oss i bevegelse. Også 
vi bør dra og tilbe Herren som er født, slik gjeterne 
gjorde. «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som 
har hendt, og som Herren har kunngjort for oss» (Luk 
2,15), sa gjeterne. De mest ydmyke og fattige men nes
ker tar imot invitasjonen og møter Jesusbarnet.

Selv er Jesus «mild og ydmyk av hjertet» (Matt 11,29). 
Gud blir født i en krybbe og begynner den eneste 
revolusjon som virkelig gir håp og verdighet til alle: 
kjærlighetens revolusjon, ømhetens revolusjon.

Maria og Josef
I grotten, eller stallen, finner vi Maria og Josef. 

 

Pave Frans’ brev om julekrybben 

Søndag 1. desember underskrev pave Frans et brev, «Admirabile signum», om julekrybbens 
betydning og verdi. Det skjedde i Greccio, den italienske landsbyen der Frans av Assisi fikk i 
stand en levende julekrybbe for snart åttehundre år siden. 

Et levende evangelium 

Med julekrybben, som fremstiller Jesu fødsel, forkynner vi inkarnasjonsmysteriet på en enkel 
og glederik måte, skriver paven innledningsvis i Admirabile signum («vidunderlig tegn»). 
«Julekrybben er som et levende evangelium, en overflod fra den hellige skrifts sider. Mens vi 
betrakter julescenen, blir vi innbudt til å sette oss i åndelig bevegelse, å la oss tiltrekke av 
ydmykheten til Han som for å møte ethvert menneske selv ble menneske. Og vi oppdager at 
Han elsker oss så sterkt at han forener seg med oss, slik at også vi kan forene oss med ham.» 

Brødet fra himmelen 

Det er evangelisten Lukas som nevner krybben: Maria «fødte sin sønn, den førstefødte. Hun 
svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem» (Luk 2,7). Han ble lagt 
der dyrene får å spise – han som skal vise seg å være «brødet som er kommet ned fra 
himmelen»  (Joh 6,41), han som er vår mat. 

Frans av Assisis julekrybbe 

Pave Frans forteller så historien om det som gjerne regnes som den første julekrybben, nemlig 
Frans av Assisis julekrybbe i Greccio i år 1223. Det var en julekrybbe med levende 
mennesker og levende dyr. Presten feiret eukaristi oppå selve krybben. Slik fremgikk 
sammenhengen mellom inkarnasjon og eukaristi. 

Guds ømhet 

Pave Frans’ brev 
om julekrybben
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Maria som svarte engelen Gabriel med «se, jeg er 
Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som 
du har sagt» (Luk 1,38). Maria som ikke beholdt 
Sønnen for seg selv. Maria som ba alle gjøre som 
Sønnen sier ( Joh 2,5).

Josef fremstilles gjerne med stav i hånden. Ofte har 
han også en lampe. Han passet på familien, tok den 
med til Egypt da det var fare på ferde, og hjem igjen 
da faren var over ( jf. Matt 2,13–23). Han oppdro 
Jesus. Han føyde seg etter Guds vilje. 

Jesusbarnet
Gud ble et lite menneskebarn, allmakten skjult i et 
svakt menneskebarn. Det er fullstendig over
raskende, uforutsett og ubegripelig. Men juledag 
plasserer vi altså Jesusbarnet i krybben.

«Livet ble åpenbart» (1 Joh 1,2). Slik oppsummerer 
apostelen Johannes inkarnasjonsmysteriet.

Vismennene
Når så helligtrekongersfest nærmer seg, føyer vi 
gjerne til vismennene. Dette var rike og vise menn, 
med en stor tørste etter evigheten. De bega seg ut på 
en lang og farlig reise ( jf. Matt 2,1–12), og da de 
endelig fant Kongsbarnet, ble de fylt av «jublende 
glede». De falt på kne og tilba det.

Trosformidling
Julekrybben inngår i den lange og fine trosformid
lings prosessen. Den «lærer oss å betrakte Jesus, å 
føle Guds kjærlighet til oss, å føle og tro at Gud er 
med oss og vi med ham – alle barn og søsken takket 
være dette barnet, Sønnen til Gud og jomfru Maria. 
Og å føle at lykken ligger i dette.»

Kjære venner!
I 25 år som prest har jeg brukt salme 139 som 
veiledning i mitt prestekall. Salmen kan hjelpe oss å 
kjenne Gud som allmektig og oss mennesker som 
hans skaperverk. 

Forfatteren prøver å trenge gjennom mysteriet til 
den transcendente Gud som er så nær oss.

Herre, du gransker og kjenner meg,
om jeg sitter eller står opp, så vet du det.
Du kjenner mine tanker langt borte fra,
vet min vei og mitt hvilested.
Du utforsker mine veier,
hvert ord som går ut av min munn... 

Du har dannet hjerte og nyrer,
fra mors liv har du formet meg.
Jeg takker deg fordi jeg er underfullt skapt,
og underfull er din gjerning. 

Mine ben var ikke skjult for deg,
da jeg ble dannet i mørket,
virket i jordens dyp... 

De to første versene i Salme 139 [138], som vi 
betrakter, minner oss om Guds allvitenhet og hans 
allestedsnærværelse i tid og rom. 

Guds allvitenhet: Ordene relatert til å vite hvordan 
man kan ”utforske”, ”vite”, ”trenge gjennom”, ”forstå 
» og «kunnskap». Som vi vet overgår bibelsk 
kunnskap vanlig og rent intellektuell erkjennelse; 
den er et slags communio (felleskap): så Herren er 
nær oss når vi tenker og handler (pave Benedikt).

Guds allestedsnærværelse finner vi i den en levende 
beskrivelse av menneskets illusoriske ønske om å 
frigjøre seg fra denne tilstedeværelsen. Hvert hjørne 
av rommet, til og med det mest hemmelige, er fylt 
med Guds aktive nærvær.

Gud er alltid med oss. Han lar oss ikke være nær de 
mørkeste nettene i våre liv. Han er også til stede i de 
vanskeligste øyeblikkene. Når kvelden kommer 
listende, i den endelige ensomheten, der ingen kan 
følge oss  på dødens natt  forlater ikke Vi kristne 
kan være fulle av tillit: Vi blir aldri uten barnekår 
hos Gud. Guds godhet er alltid med oss.

Videre er salmen dedikert til den største av alle 
skapninger  mennesket. Salmisten tilber Gud, som 
kjærlig former embryoet i livmoren og gir det 
menneskelige former, mens han skriver dets 
fremtidige gjerninger i livets bok. Hvis en mann 
trofast oppfyller denne Guds plan, vil han kjenne 
lykke. Derfor ber salmisten at Gud selv skal dømme 
om han noen ganger går feil vei og at Gud skal rette 
og føre ham gjennom den evige vei.

Gud er så nær sine skapninger at vi klarer ikke å 
fatte det. Han er til stede i sjelen til hver enkelt av 
oss, kjenner tankene og atferden vår. Han er til stede 
overalt og vet alt. Det gjennomsyrer alle skapte 
vesener og hele historien. Vi kan lese i Apostlenes 
gjerninger: ”I ham ... vi lever, beveger oss og er” (17, 
28). Dette Guds nærvær er frelsende  Gud ønsker 
vår endelige lykke. Hans hjelpende hånd er alltid 
klar til å støtte oss på vår jordiske reise. 

«Herre, du gransker og kjenner meg» (salme 139)
/v p. Piotr Sylwester Pisarek OMI
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”Deres hjerter skal ikke la seg forvirre. Tro på Gud og 
tro på meg! I min «Faders hus» er der mange 
boliger”.  Jesus Kristus er Guds plass for menneskene. 
Han, Guds Sønn, har i sitt offentlige virke ”alltid vist 
oss” at vårt endelige hjem er hos Gud.

Jesus sier med fullmakt: ”Jeg er veien, sannheten og 
livet  ingen kommer til Faderen uten gjen nom meg” 
Vi har enda en veistrek ning å gå. Det går her om 
veien ”før” døden, den vei vi har å gå i Jesu mening. 
Rettere sagt: Jesus ”er” veien og, ”idet Han er sann
heten, er Han samtidig ”målet. Ingen nå himmelen 
ved å hoppe over veien, han må ”gå” veien. Å gå veien, 
det kaller vi troen: Det betyr: være i bevegelse, gå og 
være aktivt, la seg drive av Jesu Kristi sannhet  ’’det” 
er troen.

Det som kjennemerker en Jesu disippel, det er hans 
tillit til Jesu forjettelse og hans håpfylle medarbeid i 
Guds rike. Således som kors og oppstandelse ikke er 
noen dato fra fortiden, men ”alltid nåtid”, således er 
øye blikket  med tanke på de ”evige” boliger  en 
kraftkilde til å vitne for Gud; vi gjør det ved vår 
omgang med våre medmen nesker. Den som følger 
Jesus, ”forblir på veien”  som fører til det evige liv.
Om morgenen mandag 18. november 2019 døde p. 
Teodor Famuła OMI, som har virket mange år i 
Sverige og Norge.
Han ble født 1. oktober 1935 i Kościeliska 
(bispedømmet Opole). 

Kjære Pårørende
Vi samler oss her i Lubliniec, hvor p. Teodor har 
opplevd 3 faser av sitt liv. Han begynte her juniorat, 

som kommunistene stengte i 1951, og over 150 gutter 
som var der i gymnas måtte forflyttes rundt i hele 
provinsen. Han avla sine første løfter i ordenens 
kloster Sw. Krzyz 8. september 1953, men var ikke 
helt ferdig med gymnas da fortsetter han en slags 
videre gåendeskole som han har avslut tet med 
eksamen i Markowice i 1955 og begynte studier i 
filosofi og teologi i Obra. Han ble ordi nert til diakon 
28. oktober 1960 i Obra av erkebiskop Antoni 
Baraniak. Han ble ordinert til prest av samme biskop 
19. mars 1961.

Etter prestevielsen kom p. Teo som nybaktprest til 
Lubliniec på ett års pastoral sjelesorg. Deretter 
tjenestegjorde han som kapellan i Katowice (1962–
1963) og Poznań (1963–1967). I juli 1967 kom han til 
Sverige, der han fungerte som superior og sogne
prest i menigheter i Skåne. Han undertegnet planer 
for ny senter og menigheten for Oblar fedrene på 
Rosengård i Malmø, samtidig jobbet som sogne
presten i Häsleholm.

Etter invitasjon fra biskop John Willem Gran kom 
han som den første av OMIpatrene av den polske 
provins til Norge, og virket i perioden 1980–1988 
som sogneprest både i Halden og Fredrikstad. I 
80tallet fremtil pipcuspatrene kom p. Teodor var 
eneste prest som feiret messe på polsk i St. olav 
domkirke en gang i mnd. Når Lech Walesa har fått 
nobelpris, kom Walesas kona får å hente den, da bp. 
Gran ba p. Famula får å hjelpe Danuta Walesa som 
tolk og en slags geider. 

Han flyttet til Sverige 1988, der han den 1. oktober 
samme år ble første sogneprest for menigheten St. 
Nikolai i Ystad i Skåne. Han kom tilbake til Norge i 
september 1994, og var sogneprest i St. Birgitta i 
Fredrikstad og i perioder også i de andre Østfold
menig  hetene sammen med meg. God kollega, vi har 
hatt godt samarbeid.

Pater Famuła forlot Fredrikstad i 2005, og flyttet til 
Oblatfedrenes kommunitet i Malmö. Fra 1. januar 
2014 tilhørte han kommuniteten i Lubliniec og bodde 
der på OMIordenens eldresenter frem til hans siste 
stund og da er også begravet i Lubliniec.

Når menneskets tilværelse allerede er blitt definert 
som ”underveis til døden”, betyr dette kun ”halve” 
sannheten. Vi gjør riktig i når vi vurderer vår egen 

Preken i Requiem messe for p. Teodor Famula OMI
2 Makk 12,43–46; J 14,1-6
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eksistens. Også vi skal engang dø. Døden gjør ingen 
unntagelse. Og derfor er det meningsfullt ”å over
veie vårt liv” ved å begynne med slutten.

Da samlet jeg p. Teodors liv hvor Lubliniec spiller 
en slags rammer i hans ordensliv. 

Kjære Venner, 
Enten i Norge eller Sverige, de prestene var og fort
satt skal være som Kirkens ambassadører og Kristi 
vitner for å være med folk tilstede, gi sitt liv og 
eksempel for dem og hjelpe dem å komme nærmere 
Gud. Sånn var p. Teodors liv også i hans alder doms 
svakheter og skrøpe lig heter. Kristi vitner. 

”Lær oss å telle våre dager, så vi kan få 
visdom i hjertet”.
Men når Jesus ”er” veien, så kan vårt liv ikke ende med 
døden. Da er døden kun en nødvendig forvandling av 
vår eksistens, som i sin identitet er erkjent av Gud, det 
vil si at han forblir godtatt ”og elsket av Gud” og  ved 
lutring og gjennom mørket  blir fullendt i Guds lys. 
Fremdeles gjelder for disippelens eksistens, det 
Paulus har omskrevet: ”Tross alt er vi ennå i livet, men 
gang på gang blir vi gitt døden i vold, ”for Jesu skyld”, 
så Jesu liv kan vise sin kraft i vår dødelige kropp”. Vi er 
døpt på Jesu dåp ”for så” å få del i hans oppstandelse.

I sannhet, kristen tro lyser for oss i all dødsmørke: 
Midt i døden er vi omfavnet av Guds liv! Vi vet oss 
og våre avdøde i Guds hånd, ”Han som var”, som er 
”og som vil være” i all evighet.

Hvis vi ikke visste oss forbundet med våre avdøde, 
hvis vi ikke hadde vært overbevist om at vi kunne 
nå dem med våre forbønner, hvis vi ikke hadde håp 
om et gjensyn med dem, ville det vi holder på å 
gjøre være nesten meningsløst. Jeg sier bevisst: 
nesten meningsløst. På en eller annen måte kan 
også en som ikke tror, føle seg forbundet med sine 
avdøde. Men troen på at vi kan hjelpe dem med vår 
forbønn og håpet om at vi skal bli gjen forenet dem 

igjen i fremtiden, det forutsetter ikke en hvilken 
som helst overbevisning, men den kristne tro, troen 
på evan geliet, på Guds ord. I Johannes evangeliet 
sier Jesus: ”Sann mitt ord! Den time kommer da de 
døde skal høre røsten av Guds Sønn, og de som 
hører den, skal våkne til liv . . . De som har gjort 
godt skal oppstå til liv, men de som har gjort ondt 
skal oppstå til dom.” 

Det er denne tro vi bekjenner akkurat i dag og i 
denne stund. Vi tror at vår Herre Jesus Kristus, Guds 
enbårne Sønn, selv er oppstått fra de døde. Vi tror at 
han har makt til å kalle de døde til liv og sitte til 
doms over dem. Det er denne tro vi bekjenner, ikke 
noe annet: Vi tror på de dødes oppstandelse og på 
en dom som er avgjørende for vårt evige liv. Bare 
under forutsetning av denne tro er det vi gjør i dag 
meningsfullt. Vi er forbundet med vår avdøde p. 
Teodor Famula OMI og alle avdøde på en måte som 
gjør det mulig å ha fortsatt kontakt med dem 
gjennom vår forbønn hos Gud, og vi tror at vi skal 
se våre kjære igjen. 

Denne eukaristifeiringen for vår Kjære avdøde i dag 
er derfor ikke en sørgehøytid, men en bekjennelse 
av vår tro og vårt håp på Jesus Kristus, Herren over 
dødens makt. Han har allerede beseiret døden, han 
troner nå i Faderens herlighet ved Guds høyre 
hånd. Men vi selv og våre avdøde er inkludert i 
Kristus. Han er hodet for det legeme vi alle er 
lemmer på. Han er den nye stamfar. Som vi i Adam 
alle har syndet, så har vi i Kristus, vår nye stamfar, 
fått del i det guddommelige liv. Derfor er Jesus 
Kristus det bånd som knytter oss sammen med våre 
avdøde. Det er han som gjør det mulig at vi fortsatt 
kan leve i enhet med våre kjære og kan nå dem med 
vår forbønn. Jesus Kristus er grunnen og garantien 
for at vi en gang skal se dem igjen. Gi ham det evige 
hvile og la det evige lys skinne for ham. Han hviler i 
Fred. Reqiescat in pace.

Amen.
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I dag, 1. oktober, fikk Trondheim stift igjen en egen 
biskop. Den utvalgte er pater Erik Varden OCSO, 
født 1974 i Sarpsborg og oppvokst i Degernes i 
Rakke stad. Den nye biskopen er dermed hjemme
hørende i vår egen menighets distrikt. 
Biskopen er utnevnt av Paven, og nyheten om hvem 
som skulle bli Trondheim stifts nye biskop ble 

kunngjort av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav dom
kirke i Trondheim…
• Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
• Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle 

fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. 
Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i 
Klosterneuburg.

• Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John’s College, 
Cambridge.

• April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard 
Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. 
oktober samme år.

• Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey 
av biskop McMahon.

• April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint 
Bernard Abbey.

• September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): 
Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, 
som etterfølger til apostolisk administrator mgr. 
Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

Vi gratulerer p. Erik med den viktige utnevnelsen, 
og vi gratulerer trønderne med den nye biskop med 
røtter i Østfold!

Katolsk biskop fra Rakkestad
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Biskop-elekt Erik Vardens brev til de troende 
i Trondheim stift
Kjære troende i Trondheim stift!
På festdagen for den hl. Theodor av Tarsus, 19. september, fikk jeg 
vite at Paven hadde utnevnt meg til biskop av Trondheim. Pavens 
nuntius til London, som overbrakte nyheten, var godheten selv. Han 
minnet meg om at Theodor var munk, som jeg; at han likeså, i lydig
hetens navn, ble bedt om å forlate en livsform og brødre han hadde 
inderlig kjær. Født i Paulus’ hjemby, fikk han bispedømmet Canter
bury betrodd i året 669. Og der, sa Nuntius, ble han til velsignelse  
— et tegn på Kirkens verdensomspennende, kulturover skridende 
enhet. Theodor satte Kirken«på solid grunn», står det i kollektbønnen 
for dagen, som fortsetter: «la oss også stå stødig på klippen som er 
Kristus selv, i lydighet mot kallet vi har fått».
«Til Ham setter jeg min lit. Jeg innbyr dere til å gjøre det samme.»

At jeg her og nå er litt skjelven, sier seg selv. Men jeg har levd lenge 
nok til å sanne det Paulus sier i et brev: «Han som kaller er trofast; Han 
vil gjøre dette.» Til Ham setter jeg min lit. Jeg innbyr dere til å gjøre 
det samme.
Og jeg ser da også frem til oppdraget med glede! Minnet om gjest
friheten, rausheten og gløden jeg møtte i Trondheim i fjor, da jeg 
hadde æren av å holde Olsokforedrag, er meg til stor trøst når jeg nå 
innser hva det vil si å gjøre oppbrudd fra det som har vært mitt hjem, 
min familie. Dere har utrettet store ting i de siste årene, sågar reist en 
vakker domkirke! Måtte denne bygningen, med sitt åpen bare fokus 
på de Hellige Mysterier, i et rom med klare linjer som konsentrerer 
tanken og løfter hjertet, et luftig rom hvor det er høyt under taket, 
være et bilde på fellesskapet vi får bygge sammen.

For noen år siden var jeg på besøk i et av min Ordens klostre i Irland. 
Rekruttering var lenge uteblitt der. Fremtiden syntes usikker. I samtale 
med en gammel munk, et godt, klarsynt menneske jeg satte høyt (og 
som lå på sitt dødsleie), spurte jeg om det gjorde ham vondt å se sitt 
livsverk så utsatt? Han svarte kontant: «For klosteret har jeg ingen 
bekymring; det som gjør vondt, er at Kristus er i ferd med å forsvinne fra 
Irland.» Utsagnet satte en støkk i meg. Det har siden vært meg til hjelp 
og inspirasjon. Hvor vesentlig det er å vite hva som virkelig teller!
«I en verden, en tid, som stadig mer preges av likegyldighet og 
kynisme, håpløshet og splid, er det vår oppgave å stå for noe 
annet: å peke mot Lyset ... »

Situasjonen min medbror refererte til, gjelder vel for hele Europa.  
I en verden, en tid, som stadig mer preges av likegyldighet og 
kynisme, håpløshet og splid, er det vår oppgave å stå for noe annet:  
å peke mot Lyset som ikke lar seg gripe av selv det mest oppslukende 
mørke, å nære velvilje, å forsones, å fremme et fellesskap tuftet på 
tillit, i fred, å vitne om at døden har mistet sin brodd, at livet har 
mening, skjønnhet og ukrenkelig verdighet. Det er et stort ansvar, 
dette, men også et privilegium — til forvandlende glede.
Måtte Maria, Havsens Stjerne, holde sin ledende hånd over ferden 
vi nå legger ut på sammen, beriket av en edel arv. I Olavs sekvensen 
står det om Norges Evige konge: «Her i striden og i trengsla / gjekk 
Sankt Olav kvikt av lengsla / etter ljos og evigt liv.» Et eksempel til 
etterfølgelse!

Jeg ber for dere alle. Be også for meg, og for mine brødre i Mount 
Saint Bernard, som går inn i en brytningstid. På gjensyn til nyttår.  
I Jesu navn!

+fr. Erik Varden O.C.S.O.
1.x.2019, minnedagen for den hl. Thérèse av Lisieux
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Konfirmasjon i Askim 2019.

Askim - messe på polsk - Boze Cialo. Askim - 1. Kommunion 2019.

Konsert i Oslo, Askim.

Katekese i Askim 1.
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Biskopens og administrasjonens 
orientering
Abbed Erik Varden blir ordinert til biskop 4. januar 
2020 i Nidarosdomen, da den nye katolske dom
kirken ikke rommer mer enn 600 personer (inkl. 
bruk av menighetssalen). Biskopen gikk gjen nom de 
viktigste presteutnevnelsene og forflytningene.

OKB har nå over 139.000 registrerte medlemmer. 
Tilveksten flater ut.

Mange kall: OKB har 6 seminarister. Det er imidler
tid ingen kandidater til de mannlige ordenssam
funn. Gledelig at sr. Klara hos St. Elisabethsøstrene 
avga evige løfter i høst.

OKB har kjøpt Frelsesarmeens lokaler på Gjøvik. 
Den nye kirken skal hete St. Andreas’ kirke og 
innvielsen finner sted 23. november ved biskopen.  
I Kongsberg spør metodistene om OKB vil overta 
kirken; dette kan bli en ny menighet, dersom 
menig hetsgrensene i Buskerud og Telemark 
justeres.

Vedlikehold av kirkebygningene er en prioritet. 
Biskopen oppfordrer til å rapportere inn skader til 
Eiendomsavdelingen umiddelbart.

Det har vært forhandlinger om lønnsforhold og 
lønns  systemet for prester, fordi UDI krever at inn
vandrerprestene skal få utbetalt høyere lønn enn i 
dag.

Det er nødvendig å utnevne en Utsmyknings
kommisjon – send gjerne inn forslag på gode 
kandidater.

Msgr. Torbjørn Olsen opplyste om at Liturgi
kommisjonen har sendt ny liturgisk kalender på 
høring ut til menighetene. Liturgikommisjonen 
ønsker å høre ikke bare sogneprestenes, men også 
menighetsrådenes mening. Fristen for å avgi 
høringssvar er 15. desember. Sett gjerne dette opp 
som sak på neste menighetsrådsmøte, var hans 
oppfordring.

Stabssjef Anne-Mette Ringdal ga en orientering om 
Administrasjonens arbeid. Det er budsjettid. OKBs 
viktigste prioritering for bruk av midler er 
Eiendom og vedlikehold. Bispedømmet har 200 
eiendommer. Likviditetsstyring i fokus. 
Likviditeten er stram.

Når det gjelder tilbakebetaling av for mye mottatt 
stats og kommunetilskudd, dekker OKB 60% og 
menighetene 40%. OKB trekker menighetenes andel 
fra kommunaltilskuddet før utbetaling i perioden 
20192022.

Budsjettet: Administrasjonen har laget prinsipper 
for hva vi skal bruke penger til. Det skal brukes lite 

penger på støttetjenester – det er ansettelsesstopp; 
bare Pastoralavdelingen får ansette. Det blir 
begrensninger i reising og kurs. Kutter ut bruk av 
eksterne konsulenter. Prøver å holde utgiftene nede.

PROs Arbeidsutvalg har spurt hvorfor det tar så lang 
tid å få årsregnskapene fra OKB. AnneMette 
forklarte at det i 2018 var forsinkelser og også 
misforståelser hos revisor. Videre mangler det ofte 
bilag fra menighetene. De kommunale tilskuddene 
kommer ikke alltid i tide. OKB fører regnskap for 
mange enheter. 

Hun oppfordrer for øvrig menighetene til å sende 
gode prekener inn til katolsk.no.

Informasjon fra Caritas ved Alexander Golding og 
Martha Rubiano Skretteberg 

Caritas har de siste årene fokusert mye på arbeidet i 
Norge – etter bestilling fra biskopen. Staben har 
vokst fra 111 til 34 ansatte. 400 frivillige bidrar, de 
fleste ikkekatolikker. Det er en fin utvikling i menig
hetene i Trondheim, Tromsø, Drammen, Stavanger 
og Arendal, for å nevne noen. Caritas har oprettet et 
Nasjonalt Ressurssenter på integrering, og har fått 
mye ros av Kommunalkomitéen på Stortinget. 
Caritas jobber mot menneskehandel, drifter et Au 
pairsenter, jobber inn mot asylmottak, driver 
rådgivning og norskkurs. Det Nasjonale Ressurs
senteret har «drop in»veiledning mandag til torsdag 
1016, og gir innvandrere gratis hjelp knyttet til det å 
bo og arbeide i Norge. Har 40 besøkende per dag. 
Caritas tilbyr også juridisk rådgivning 2,5 timer per 
uke i spørsmål om arbeidsrett, assistert retur, sosial 
dumping, menneskehandel, NAV. Senteret tilbyr 
også gratisk norskkurs, blant annet arbeids norsk for 
polsk og spansktalende. Lærerne er profesjonelle. 
Senteret gjør en målrettet innsats for å få folk i jobb, 
og følger opp hver enkelt i et helt år. Caritas au pair
senter gir veiledning til au pairer og vertsfamilier, på 
oppdrag fra *UDI, samt informasjonsmøter og 
sosiale aktiviteter. Har kontorer i Oslo, Stavanger og 
Bergen. Også i asylmottakene tilbyr Caritas 
aktiviteter: arbeidslivskurs, karrierekurs, individuell 
veiledning, rettighetskurs, norskkurs. Jobber for å 
introdusere digitaliseringsteknologi for asylsøkerne. 
Elkjøp donerte 10 pc’er uken før PROmøtet. I tillegg 
har de aktiviteter for barn og unge i asylmot tak ved 
hjelp av frivillige. Internasjonalt arbeider Cartias på 
tre fronter – med humanitært arbeid (ved natur
katastrofer), langsiktig bistandsarbeid og lokal støtte 
til Kirken. Har avtale med NORAD. Her må Caritas 
konkurrere med andre humanitære organisasjoner, 
men scorer høyest. Caritas er også involvert i freds 
og forsoningsarbeid. Prøver i tillegg å drive tals
manns arbeid – være de fattiges stemme, løfte frem 
et kristent menneskesyn og presentere Kirken som 

Notater fra PROs høstmøte 25.-27. oktober
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sosial aktør. Caritas fikk tildelt Operasjon Dagsverk 
for første gang i år. Caritas Norge kan tilby 
menigheter og prester støtte lokalt på følgende 
områder: rådgivning for personer i vanskelige 
situasjoner, prosjektstøtte, faglig støtte på innvand
rings og integreringsfeltet, innsamlingsarbeid, 
foredrag, internasjonalt sosialt engasjement. 
Utfordringer for Caritas: Å komme i kontakt med 
katolikker, få menighetene til å ta eierskap, skape et 
engasjement i Kirken i Norge for solidaritet og 
rettferdighet. Caritas’ inntekter fra katolikker har gått 
ned fra 10 til 6 mill. kroner årlig i første rekke fordi 
ny Personvernlov ikke tillater organisasjonen å bruke 
OKBs register til å komme i kontakt med katolikker. 
Caritas lager derfor egne skjemaer til bruk i 
menighetene. Menighetene oppfordres til å skape 
møtepunkter for Caritas, til å støtte Caritas og 
motivere folk til å starte grupper, bli frivillige. 

Evangelisering i og ved familien 
Etter en liten introduksjon ved p. Pål Bratbak, 
biskoppelig vikar for pastoralt arbeid, holdt 
Hannecke Ørne Bruce fra St. Hallvard et foredrag 
om Evangelieforklaringen i Messen, alias Ordets 
liturgi for barn/Søndagsskolen, som går ut på at de 
yngre barna tas med til et sidelokale i kirken, der en 
voksen forklarer dem lesningene og Evangeliet ved 
hjelp av visuelle midler, sanger, bønn:

Evangelieforklaringen for barn, som finner sted  
i mange menigheter, er ikke skole, men skjer på 
søndager. Hva er målet og hensikten med denne 
«søndagsskolen»?  
1) Troen på at vi må møte barna der de er, med 
respekt og nysgjerrighet.  
2) At vi sammen skal oppleve en troserfaring. Vi 
skal ikke undervise og «overhøre» barna. Vi skal 
spørre for å vekke deres nysgjerrighet, vekke en 
tanke hos dem.

I St. Hallvard, Oslo, har vi Barnas dag 1. søndagen 
i september og Helligtrekongersaften 6. januar. 
Tre vise menn kommer med godteri (istedenfor 
Julenissen). Hannecke spør forskjellige 
innvandrer grupper om å stille med en vismann. 
Denne dagen har vi også årets eneste lærermøte. 
De bruker Blilysressursene, men synes ikke 
alltid at revideringen av oppleggene deler St. 
Hallvards visjon om at evangelieforklaringen 
ikke skal være en skole, men at barna skal få noe 
ut av lesningene. Aldersspennet på barna som 
blir med på Evangelieforklaringen er fra 214; 
alle som vil får bli med, ingen blir avvist. De 
rekrutterer i første rekke foreldre til å lede 
evangelieforklaringene – de har jo en sterk 
motivasjon. Mange foreldre som følger barna får 
en egen opplevelse av lesningene. Hannecke 
rekrutterer også personer som mener at barn er 
viktige i menigheten. Det innerste i troen må 
komme med og i familien. I noen menigheter 
blir evangelieforklaringen («Søndagsskolen») 

stoppet av sognepresten. Det er trist! Det ville 
vært fint om noen kunne forklare sogneprestene 
hvorfor tilbudet eksisterer. Ikke alle lesninger lest 
av voksne og ikke alle prekener er forståelige for 
barn uten en forklaring.

Laudato Si’-nettverket i Vestfold og Telemark 
presenterte seg, ved Grethe Nygård og Trine 
Bakken.

Nettverket består av legfolk fra St. Johannes 
Døperen i Sandefjord, St. Frans i Larvik, Vår Frue  
i Porsgrunn og St. Franciskus i Arendal. Med 
utgangspunkt i pave Frans’ humanøkologiske 
encyklika, Laudato Si’, har gruppen arrangert en 
rekke aktiviteter: Samtalegrupper, dialogmøte hvor 
Pastoralavdelingens undervisningsopplegg for barn 
og unge ble presentert, temadag med Alexander 
Golding og p. Arne Kirsebom SSCC, fotokonkur
ranse og retrett med p. Hallvard Hole OFM.

Nettverket savner oppfølging av pavens rundskriv 
på menighetsplan. Har bispedømmet noen plan for 
å følge opp menighetene i forhold til pavens 
anbefalinger i Laudato Si’? Gjøres det noe 
økumenisk? Har det skjedd noen evaluering av 
menighetenes innsats? Nettverket ønsker mer 
kunnskap og mer handling på dette området i våre 
menigheter. Det håper på hjelp fra biskopen, PRO 
og alle andre. Nettverkets inntrykk er at menighets
rådene i liten grad setter Laudato Si’ på agendaen. 
Trine Bakken spurte PROrepresentantene hva som 
gjøres i deres menigheter:

I Sta. Birgitta i Fredrikstad har Katolsk Forum hatt 
Laudato Si’ som tema. I St. Paul, Bergen har skolen 
hatt mye opplegg rundt Laudato Si’. På Stabekk har 
menigheten byttet ut sentralfyren med bioolje. Ser 
på muligheten for solcellepaneler som tilleggskilde 
for strøm. Sognepresten kjører hybridbil. St. 
Hallvard har forsøkt å inkludere momenter fra 
encyklikaen i sitt store vedlikeholdsprosjekt, og i 
Kongsvinger er alle lokalenes belysning gått over til 
LEDlys. Den katolske barnehagen i St. Franciskus, 
Arendal gjør masse – plukker søppel, mater endene, 
besøker eldre, bruker tøyposer til skittentøy, har 
kuttet ut engangsbestikk og synger Laudato Si’
sangen: https://www.youtube.com/
watch?v=DSpyKsPiUhs Se flere sanger her: https://
www.franciscans.ie/laudatosinewsongbyfriar/

Biskopen foreslo at menighetene kan gi Laudato Si’ 
til konfirmanter og par som gifter seg.

Pastoralavdelingens Maria Fongen oppfordret 
menighetene til å bruke undervisningsoppleggene 
menighetene har fått tilsendt i 2016 og 2018. 
Laudato Si’s humanøkologi har flere dimensjoner – 
den rent materielle (rydde opp forsøplingen av 
naturen vi har bidratt til), den antropologiske (bli 
bevisst våre holdninger til medmennesker, især våre 
fattige, syke, eldre) og den åndelige (at vi aner
kjenner Gud som Far og Skaper og omvender oss). 
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Grethe Nygård etterlyste en idébank. Roxana Løken 
tipset om at det finnes mye bra på Pinterest. Og 
flere representanter mener dette er ideelle temaer 
for ungdomslagene å jobbe med.

Orientering fra Pastoralavdelingen 
(Fagavdelingen)
P. Pål Bratbak og Maria Fongen orienterte. 
Avdelingen gjennomfører nå et skifte i utgivelsen av 
katekesematerialer. Går over fra bøker til digitale 
ressurser på nettstedet Blilys. Ny visuell designer 
begynner i avdelingen mandag 28. oktober. Blilys 
måtte bytte digital plattform i vår. P. Hallvard gjør en 
kjempeinnsats for å flytte over alle tidligere ressurser, 
revidere dem og supplere med nye. En ny katolsk 
bokklubb for familier er på trappene; erstatter 
TrippTrapp. Camilla Cselenyi holder i prosjektet. 
Samarbeider med St. Olav forlag og IKO om å lage 
fine og nyttige bokpakker. Avdelingen er ved to 
anledninger blitt bedt av biskopens kontor om å bidra 
i regjeringens høringer på livsvern området – mot 
tvillingabort i februar og i forbindelse med endringer 
i Bioteknologiloven i september. Maria forklarte 
hvilke endringer regjeringen har foreslått og hvordan 
Den katolske kirkes syn er på problem stillingene 
endringene reiser. Blant annet er menneskelige 
embryoer helt uten rettsvern og kan oppbevares 
nedfryst så lenge det er bruk for dem eller opp

bevaringsplass nok. Videre inviterte hun alle 
menigheter til å sende familier til Nordiske familie
dager 2020 på Haugetun folkehøyskole nær 
Fredrikstad.

Fra NUK kom generalsekretær Stephen Trotter og 
medlem i Barneutvalget (BUT) Nikolai Fongen. 
BUT stiller gjerne opp med ledere for å hjelpe 
menighetene med barneaktiviteter, såfremt 
menighetene kan stå for logistikken og allerede har 
litt barneaktiviteter i gang. Det er også god hjelp om 
menigheten har en barne og ungdomskoordinator, 
for å få opprettet kontakt og få innblikk i behovene.

Stephen poengterte at NUK er opptatt av å bygge 
Kirken med stor K, forkynne Evangeliet til ungdom 
gjennom å tilby dem en rekke leiraktiviteter, 
ledertrening og muligheter til å engasjere seg for 
Kirken. Stephen besøker svært gjerne menighetene, 
og NUK kan være behjelpelig med å dra i gang lokalt 
barne og ungdomsarbeid. Medlems kontin genten er 
lav, bare 50, kr. per år. NUK utgir medlems blader til 
alle aldersgrupper – Arken, Q og Credimus – ved 
hjelp av frivillige.

Biskopen oppfordret alle menigheten til å ta godt 
imot NUK.

Maria E. Fongen

NORDISKE FAMILIEDAGER: LEIR FOR 
HELE FAMILIEN 

21.—24. MAI 2020 

Haugetun folkehøyskole 
Fredrikstad 

 

S ett av datoene allerede nå, og start planleggingen for å ta del i 
en livsglad fellesopplevelse med katolikker fra Danmark,      

Finland, Island, Sverige og Norge!   

Det blir åpnet for påmelding i løpet av våren 2019. Størrelse på egen-
andel er ennå ukjent, men vi arbeider med å holde den så lav som 

mulig med sponsorhjelp.  

 

 

 

Spørsmål kan rettes til: 

nordicfamilydays2020@katolsk.no 
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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. (Bergen)
• p. Atputharajah Gnanapragasam O.M.I. (Oslo)

Askim 
Opprettet 15.08.1992. Sognet omfatter 
kommunene Marker, Rømskog, Trøgstad, 
Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad 
samt poststedene Knapstad og Tomter i Hobøl 
kommune, og dessuten poststedet Hemnes 
i AurskogHøland kommune. ca 2.859 km².

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

St. Maria kirke
Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra 
kirkeinnvielsen, fra innvielsen av presteboligen 
17. oktober 2004 og fra innvielsen av 
glassmaleriene 5. desember 2004.

Furusethv. 2, 1811 Askim,
 90129621
 0530.09.75706
 1100.30.09078 

Organisasjons nummer 984 655 975 

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

Menighetsrådet fra 23. mai 2018-2020:
Sognepresten (formann)

Elzbieta Thorsen (leder)   
Adr: Høyvold 9, 1811 Askim,   
Mob: 479 06 181

Arne Larsen  (nestleder)

Vidar Olaussen (sekretær)

Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Jolanta Navdahl,   
José Richard II Reyes, Tommy Hoang    
Holm (faste medlemmer)

Pastoralrådsrepresentanter:
Elzbieta Thorsen 

Finansråd:
Sognepresten, Pa Samuel Harding, Adam    
Babinski, Roy Hagen, Jan Kostyra

LUKAS (Lokallag for Unge Katolikker i Askim) 
og Barnegruppe:
1100.11.07323; organisasjonsnummer 985 143 110
Chi Nguyen (leder)  
Adr: Avstikkeren 5 B, 1807 Askim  
Mob: 414 85 531

Katekeselag: 
0530.09.75706
Sognepresten

Mariaholm (kapell)
 Stegenveien 1143, 1821 Spydeberg
Henvendelser og bestillinger: 23 21 95 00

www.mariakirken.wordpress.    
com/2018/11/07/mariaholmshistorikker  
underoppbygging/ 
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VI GRATULERER: 
Dåpsbarna og deres familier:
27.01.2019  – Patryk Stankiewicz (Løken)
24.03.2019  – Natan Kowaleski (Askim)
13.04.2019  – Adela Fitakova (Mysen, Liptovske Revuce – Slovakia)
31.05.2019  – Frida Marija Klisauskaite (Rakkestad)
21.06.2019  – Oskar Milivek (Eidsberg, Czersk – Polen)
29.06.2019  – Christopher Brudevoll (Askim)
07.07.2019  – Pola Jackowska (Askim, Choroszcza; Polen)
20.07.2019  – Ignacy Stefan Lezner (Tomter, Bolszewo – Polen)
05.08.2019  – Casper Alexander Krysiak (Askim, Henrykow – Polen)
18.08.2019  – Leah Terese Maje (Askim)
18.08.2019  – Aureja Simoliunaite (Rakkestad)
24.08.2019  – Cornelia RamosArnesen (Askim)
24.08.2019  – Sophia Reiakvam Leiva (Askim)
01.12.2019  – Denais Axheel Vadeanu (Askim)

Fra presten kontor: St. Maria Menighet i Askim

Vi kondolerer familien til avdøde
02.03.2019 Bjørn Holther 

16.05.2019 Franciszek Zak

21.11.2019 Roald Pettersen

Herre, gi han den evige hvile…

06.07.2019 – Amelia Budzislawska og Roman Ryszard Kulpa (Lipie, Polen)
17.08.2019 – Nguyen Maria Ngoc Tuyet og Nguyen Duc Huy (Mariaholm)

GRATULERER

Nye Sakramentale Ekteskap: 

Mgr. Torbjørn Olsen meddelte 
Fermingens Sakrament til 16 av 
våre ungdommer:

Damian Banasiuk
Kari Emilija Ørjasæter
Silvina Masa Akhabue
Gabriel Szymon Napora 
Bartosz Tomasz Wisniewski
Alicja Fryc
Wiktor Zagrodzki
Nhi Thien Ngo Nguyen
Jowita Elzbieta Gajewska 
Wiktor Ernest Latka 

KONFIRMASJON i St. Maria Menighet i Askim, 25. mai 2019 kl.11.00

Dan Thanh Pham 
Nam Canh Phan 
Kristian Navdahl
Gracjan Wilczynski
Rozalia Ciupka
Marta Michalska
 
La oss be for våre konfirmanter:
Allmektige, Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, du fridde disse 
dine tjenere fra synden og gjenfødte dem av vann og Ånd. 
Herre, inngi dem Den Hellige Ånd, Trøsteren, gi dem 
visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps  
og fromhets Ånd, fyll dem med gudsfrykts Ånd, ved Kristus, 
vår Herre. Amen.
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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 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

 16.00 3. lørdag i måneden: Messe på 
engelsk/tagalog

MESSEINTENSJONER
Hver søndag i en av messene ber sognepresten 
for menigheten og minnes alle våre avdøde. Alle 
sjelers dag blir det også frembåret messer for de 
avdøde i menigheten. 
Vil en ha lest Den hellige Messe for et bestemt 
formål (intensjon) bes en kontakte presten.

Vipps St. Maria menighet: 108490

Vipps – en app for direkte og umiddelbar 
overføring av penger: 
Medlemmene kan nå bruke Vipps for gaver 
og innbetalinger til St. Maria menighet.

Koder i VIPPSmeldingen: 
• Kollekt: «Nr. 1»
• Gave ved dåp, bryllup etc.: «Nr. 2»
• Gave til menigheten: «Nr. 3»
• Kontingent til katekese: «Nr. 4»

1. Gabriel Adam Fik 
2. Diana Mej 
3. Amelia Wiktoria Druzgala 
4. Karina Julia Bobel 
5. Konrad Czarniecki 
6. Tomasz Kornas 
7. Igor Zega 
8. Julia Solipiwko 
9. Maja Solipiwko 
10. Ignacy Cochur
11. Szymon Łągiewczyk
12. Daniel Lech
13. Maxim Nawalany 
14. Dawid Karbowiak – Joachimski  
15 . Marcel Stencel  
16. Jagoda Pawlak 
17. Alan Krawczyk  
18. Adam Jan Leliński 
19. Gabriel Banasiuk 
20. Markus Hupało 
21. Oskar Ozog 
22. Isabell Andrea Pettersen

Første Hellige Kommunion i St. Maria Kirke i Askim: 19. mai 2019

23. Lea Vucic
24. Martin Chukwuemeka Okereke
25. Bao Ngoc Marielle Nguyen
26. Neo Cavite Berntsen
27. Nathaniel Sørensen
28. Tilde Andersen 

BØNN ved den første hellige Kommunion 

(se Bønneboken side 509) 

Himmelske Far, vi takker deg for denne dagen da vårt 
barn for første gang har fått motta din Sønns hellige 
legeme og blod. Vi ber deg: la ham/ henne alltid ha et 
hjem i din Kirke. Gi ham/ henne å bevare troen på ditt 
hellige nærvær i dette Sakrament. Vern ham/ henne mot 
alle de krefter som vil dra ham/ henne bort fra denne tro, 
og hjelp oss foreldre å lede vårt barn til et dypere åndelig 
liv. Vi ber om det ved Kristus, vår Herre. Amen.

Vi ønsker dem velkommen ved Nattverdbordet og 
gratulerer.



20 STA. MARIA  |  DESEMBER - 2019

VI GRATULERER: 
Dåpsbarna og deres familier:
02.03.2019 – Magnus Nguyen Andresen (Oslo)
17.03.2019 – Elizabeth Franciska Hellum (Son)
23.03.2019 – Edward Harald Serafin Grün (Moss)
21.04.2019 – Sofia Victoria Klin (Vestby, Warszawa  Polen)
01.06.2019 – Amalie Sofie Vu (Sandefjord)
02.06.2019 – Franciszek Jozef Morawa (Rygge)
29.06.2019 – Elija Nguyen Gundersby (Moss)
14.07.2019 – Maria Adaeze Okam (Våler; døpt i Polen)
27.07.2019 – Mia Stephanie Ortiz Olsen (Tromsø)
03.08.2019 – Samuel Thai (Oslo)
           2019 – Antonio Edward Moskala (Lørenskog, Chotow – Polen)
10.08.2019 – Oline Nilssen (Moss)
10.08.2019 – Maja Tryjanska (Vestby)
10.08.2019  – Dwayne Matheo Cadiz (Moss)
15.08.2019 – Alexander Chistoffer Holm (Ski)
24.08.2019 – Lilly Anna Czerwinska (Son)
21.09.2019  – Emilie Tran Farsell (Rygge)
29.09.2019  – Natan Szczupak (Våler)
20.10.2019  – Alexis Monique Lucas Dayrit (Ås)
09.11.2019  – Nadia Clara Czapienska (Vinterbro)
10.11.2019  – Viktoria Malgorzata Myszkier Angell (Råde)
17.11.2019  – Damian Andre Malubay Agulay (Moss)
26.12.2019  – Oliwier Piotrowski (Polen)

Voksen dåp og Konfirmasjon: 
30.03.2019 – Kristian Berg (Vestby)
06.04.2019 – Thu Sinh thi Tran (Moss)

Fra presten kontor: St. Mikael Menighet i Moss

06.04.2019 – Maria, Tran Thi Thu Sinh og Martin, Nguyen Truong Thien
02.05.2019  – Klaudia Marta Ellward og Pawel Jan Pazik (Gora, Polen)
22.06.2019  – Michell Russell og Patter Marius Johansen (Oslo)
03.08.2019  – Karolina Ziubryniewicz og Daniel Waszkiewicz  
     (Lambinowice, Polen)
10.08.2019  – Renata Barbara Kalucka og Daniel Dariusz Szmyd  
     (Kroscienko Wyzne, Polen)
07.09.2019  – Heidi, Vu thao Vi Ngoc og Kristian Hallvard Berg 
07.09.2019  – Ewa Stensrød og TrondMichael Borrie Stensrød  
     (Ostroleka, Polen)
20.09.2019  – Egle Naidziute og Dainius Galinis (Son Servera, Palma)
09.11.2019  – Helena Urszula Gronowska og Pawel Lukasz Labuda 
     (Sierakowice, Polen)

GRATULERER

Nye Sakramentale Ekteskap: 
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Vi kondolerer familien til avdøde
31.01.2019  – Anton Nguyen Van Ky  (Vietnam)
31.01.2019  – Giuse Nguyen Van Vinh 
05.02.2019  – Anton Le Van Coc (Vietnam)
11.07.2019  – Martin Duy Linh Nguyen
30.08.2019  – Sandor Janos Szabo
24.09.2019  – Edmund Jan Szulist
04.10.2019  – Rafael Tong Le Y
11.11.2019  – Anna Dinh Thi Lan

Herre, gi han den evige hvile…

Biskop Bernt Eidsvig meddelte 
FERMINGS SAKRAMENT til 
Konfirmantene i St. Mikael Kirke i 
Moss, 27. april 2019 kl. 11.00: 

Kamila Rojewska
Mikael Edgardo Oberti

KONFIRMASJON i St. Mikael Kirke i Askim, 25. mai 2019 kl.11.00

Julia Smolkowicz
Kenneth Luong
Ines Topolewska
Dominik Leslaw Bialon
Maja Anna Cichowska 
Adrianna Bogurad
Wiktoria Sienkiewicz

Baraki Sabrena Birhane
Maja Zaneta Skabara
Natalia Czychowska
Oliwia Zielinska
Oliwier Leya

Disse barna har mottatt den første 
Hellige kommunion fra 
sognepresten Piotr Sylwester 
Pisarek, OMI  den 12. mai 2019 i 
St. Mikael Kirke:

Antczak, Julia 
Bajek, Marcus Adam
Barda, Kacper
Bartoszynski, Krzysztof Bartlomiej
Bialon, Julia Katarzyna
Dopart, Wiktoria Magdalena
Erlandsen Sofie
Kasprzak, Zofia Gabriela
Korczyk, Maja
Kwasnik, Blanka
Larsen, Jozefina Weronika

Første Hellige Kommunion i St. Mikael Menighet i Moss

LeMoritz, Leon
Lukaszewska, Nikola Anna
Luong, Kelly 
Lykke, Leona Nørstebø
Maziarz, Borys Bjørn
Mscichowski, Jakob
Nguyen, Anna
Nowaczek, Wiktor
Nowicka, Lena Gabriela
Ploch, Daniel Lukasz
Raszkowska Dakota
Romstad, Aleksander
Smolinski, Jakub
Solarek Maja
Szmyd, Aleksandra
Tran, Nickolai Pham
Vu, Dang Khoa Kenneth
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Ordinære messetider for  
St. Mikael kirke (Moss)

Søndag 10.00 Messe på norsk
 12.00 3. søndag i måneden: Messe på 

filippinsk/ tagalog
 16.00 1. søndag i måneden: Messe på 

engelsk 
 16.00 2. søndag i måneden: Messe på 

vietnamesisk 
 16.00 3. og 4. søndag i måneden: Messe 

på polsk 
Tirsdag 08.00 Laudes og messe på norsk hos 

søstrene (etter avtale)
Torsdag 19.00 Messe på norsk 

(sakramentstilbedelse og 
rosenkransbønn etter messen) 

Fredag 19.00 1. fredag i måneden: Messe på 
norsk (deretter andakt til Jesu hellige 
hjerte med den barmhjertige 
rosenkransen) 

Lørdag 10.30 2. og 4. lørdag i måneden i løpet av 
skoleåret: Familiemesse, deretter 
religionsundervisning 

 16.00 Messe på norsk 
 18.00 3. lørdag i måneden: messe på 

kroatisk (etter avtale med presten)

MESSEINTENSJONER
Hver søndag i en av messene ber sognepresten 
for menigheten og minnes alle våre avdøde. Alle 
sjelers dag blir det også frembåret messer for de 
avdøde i menigheten. 
Vil en ha lest Den hellige Messe for et bestemt 
formål (intensjon) bes en kontakte presten.

Moss 
Opprettet 01.01.1989. Sognet omfatter i Østfold
kommunene Moss, Råde, Rygge og Våler samt 
poststedet Hobøl i Hobøl kommune, og i 
Akershus Vestby kommune. Ca. 717 km².

Menigheten har et eget nettsted, se 
www.moss.katolsk.no/
Epost: Moss@katolsk.no

St. Mikael kirke
Kirkevigsel 29. september 1998

Adr: Kirkegata 11, 1531 Moss  

 69 25 25 93 (kirken), 
 901 29 621 (prest)  

 5183.10.58157  
 0531.43.35246  
 6118.30.69410; 

Organisasjonsnummer: 971 494 492 

Vipps St Mikael katolsk menighet: 140719

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

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

Google Play Butikk.
 Vippsnummeret til menigheten er: 140719.

Koder i VIPPSmeldingen: 
• Kollekt: «Nr. 1»
• Gave ved dåp, bryllup etc.: «Nr. 2»
• Gave til menigheten: «Nr. 3»
• Kontingent til katekese: «Nr. 4»
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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. (Bergen)
• p. Atputharajah Gnanapragasam O.M.I. (Oslo)

St. Carolus Borromeussøstrene

Ordenen i Norge 1923 - 2018

Moss
Epost: post@cb.katolsk.no
Adr.: Elias Blix gt. 24, 1512 Moss   

Tlf.: 69 27 54 39 

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

Kirkelig assistent (fra 29. januar 2015):
Sr. Pauline Sundari C.B.

Menighetsråd (fra 11. juni 2018): Martin Foss (leder)  
Sognepresten (formann)
Martin Foss (leder)  Reneflotveien 168, 1514 Moss   
920 65 518   mf.nrcgoma@yahoo.fr 
Luz R. Engeness (nestleder)
Ute Heim (sekretær) 
Sr. Pauline Sundari C.B., Duong Tuan Bui, Rafal 
Majlinger, Emma Stafford, Koffi Dodji Fangbedji 
og Wieslaw Lukaszuk, (faste medlemmer)

Pastoralrådsrepresentanter:
Martin Foss

Finansråd:
Sognepresten, Quoc Van Nguyen, Phu Cuong 
Nguyen, Johannes Johannesen og Christian 
Edgardo Oberti Hevia

Barne- og ungdomskontakter: Silje Nguyen 
(Distriktsleder i Østfold)

Ungdomsleder: 
Silje Nguyen   
Texnesåsen 13, 1591 Sperrebotn • Mob: 902 83 229

Ministrantleder: 
Anna Diem My Le  
Liabakken 20, 1529 Moss • Mob: 941 75 375

Kateketgruppe: 
Karen Lerstein (leder)  
Solbakken 4, 1640 Råde • Tlf: 69 28 46 15

Caritasgruppe:
0539.31.89691

Ute Heim (leder)  
Nordlysveien 14, 1540 Vestby  Tlf: 64 95 04 32



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

04.12.2019
18.12.2019 – anledning til skriftemål 

08.01.2020
22.01.2020
05.02.2020
26.02.2020 – askeonsdag messe kl. 17.00
04.03.2020
18.03.2020 
01.04.2020 – anledning til skriftemål
05.-12.04.2020 – påskeleir for Konfirmantene
15.04.2020 – foreldremøte, anledning til skriftemål, 
øvelse
23.04.2020 – forberedelse til Konfirmasjon

“Vær rotfestet i Kristus og bygd på ham! Hold fast ved den 
tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!” 
(Kol 2,7)
 
• Konfirmasjon: 26. april 2020 kl. 10.00  - Bp. Bernt 

Eidsvig
• 1. Hellige Kommunion: 30. mai kl. 11.00 og 31. 

mai 2020 kl. 12.30 

Riktig god JUL
Ønsker kateketene

Katekese
Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer  
i tiden 2019 - 2020
1.-8.klasse

Lørdag:

07.12.2019   kl. 11.00 skriftemål

21.12.2019    kl. 11.00 skriftemål; adventshelg

04.01.2020  kl. 11.00 (foreldremøte for 1. Kommunionsbarn kl. 12.00)

18.01.2020   kl. 11.00

01.02.2020  kl. 11.00

15.02.2020  kl. 11.00 VINTERFERIE – undervisning faller bort

07.03.2020  kl. 11.00

21.03.2020  kl. 11.00 

04.04.2020 kl. 11.00 skriftemål

18.04.2020  kl. 11.00

02.05.2020  kl. 11.00

16.05.2020  kl. 11.00 Avslutning

30.05.2020  kl. 11.00
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Konfirmantene/ 9. klasse - Sognepresten
*torsdager kl. 17.30 – 19.00 

05.12.2019
19.12.2019 – anledning til skriftemål 

09.01.2020
23.01.2020
06.02.2020
26.02.2020 – askeonsdag messe kl. 17.00
05.03.2020
19.03.2020  
02.04.2020 – anledning til skriftemål
05.-12.04.2020 – påskeleir for Konfirmantene
16.04.2020 – foreldremøte, anledning til skriftemål, 
forberedelse til Konfirmasjon

 

• Konfirmasjon: 18. april 2020 kl. 11.00 - 
Generalvikar, mgr. Huynh Tan Hai

• 1. Hellige Kommunion: 24. mai 2020 kl. 10.00

“Vær rotfestet i Kristus og bygd på ham! Hold fast ved den 
tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!” 
(Kol 2,7)

Riktig god JUL
Ønsker kateketene

Katekese
Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer i 
tiden 2019 - 2020 • St. Mikael Kirke i Moss
1.-8.klasse

Lørdag:

14.12.2019    kl. 10.30 skriftemål; 

11.01.2020    kl. 10.30 foreldremøte for 1. Kommunionsbarn foreldre

25.01.2020   kl. 10.30

08.02.2020  kl. 10.30

22.02.2020  VINTERFERIE – undervisning faller bort

14.03.2020   kl. 10.30

28.03.2020  kl. 10.30 skriftemål

18.04.2020   kl. 11.00 KONFIRMASJON

25.04.2020   kl. 11.00

09.05.2020  kl. 10.30

23.05.2020  kl. 10.30* Forberedelse til 1. hellige Kommunion • Avslutning
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Gudstjenesteordningen 
i juletiden 

St. Mikael kirke i Moss

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 2020
Deres sogneprest

pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI

24.12.2019 Julaften kl. 24.00 midnattsmesse
25.12.2019  1. Juledag kl. 10.00 høymesse
   kl. 16.00 messe på polsk
26.12.2019   2. Juledag kl. 10.00 messe
  kl. 12.00 messe på kroatisk
28.12.2019     Lørdag i juleoktaven kl. 16.00 messe 
29.12.2019 Hellige Familiefest kl. 10.00 høymesse
31.12.2019 Nyttårsaften kl. 18.00 takksigelsesmesse 

ANNO DOMINI 2020  
01.01.2020 Nyttårsdag kl. 10.00 høymesse 
  kl.11.00 økumenisk gudstjeneste i Moss kirke 
02.01.2020    torsdag kl. 19.00 messe deretter andakt 
03.01.2020    fredag kl. 19.00 messe deretter andakt til Jesu hl. Hjerte 
04.01.2020 lørdag kl. 16.00 messe
05.01.2020 2. søndag etter jul kl. 10.00 høymesse 
  kl. 16.00 messe på engelsk
06.01.2020 Herrens Åpenbaring kl. 11.00 høymesse 
  kl. 18.00 messe på polsk
09.01.2020 torsdag kl. 17.30 konfirmantundervisning
  kl. 19.00 messe deretter tilbedelse
11.01.2020 lørdag kl. 10.30 familiemesse deretter katekese
  kl. 16.00 kveldsmesse
12.01.2020 Herrens Dåp kl. 10.00 høymesse 
  kl. 16.00 messe på vietnamesisk
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Gudstjenesteordningen 
i juletiden 

St. Maria kirke i Askim

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 2020
Deres sogneprest

pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI

24.12.2019 Julaften kl. 24.00 midnattsmesse
25.12.2019  1. Juledag kl. 10.00 høymesse
   kl. 16.00 messe på polsk
26.12.2019   2. Juledag kl. 10.00 messe
  kl. 12.00 messe på kroatisk
28.12.2019     Lørdag i juleoktaven kl. 16.00 messe 
29.12.2019 Hellige Familiefest kl. 10.00 høymesse
31.12.2019 Nyttårsaften kl. 18.00 takksigelsesmesse 

ANNO DOMINI 2020  
01.01.2020 Nyttårsdag kl. 10.00 høymesse 
  kl.11.00 økumenisk gudstjeneste i Moss kirke 
02.01.2020    torsdag kl. 19.00 messe deretter andakt 
03.01.2020    fredag kl. 19.00 messe deretter andakt til Jesu hl. Hjerte 
04.01.2020 lørdag kl. 16.00 messe
05.01.2020 2. søndag etter jul kl. 10.00 høymesse 
  kl. 16.00 messe på engelsk
06.01.2020 Herrens Åpenbaring kl. 11.00 høymesse 
  kl. 18.00 messe på polsk
09.01.2020 torsdag kl. 17.30 konfirmantundervisning
  kl. 19.00 messe deretter tilbedelse
11.01.2020 lørdag kl. 10.30 familiemesse deretter katekese
  kl. 16.00 kveldsmesse
12.01.2020 Herrens Dåp kl. 10.00 høymesse 
  kl. 16.00 messe på vietnamesisk

24.12.2019 Julaften kl. 20.00 midnattsmesse/ julegudstjeneste
25.12.2019   1. Juledag kl. 12.30 høymesse
   kl. 14.00 messe på polsk
26.12.2019   2. Juledag kl. 12.30 messe
  kl. 16.00 messe på kroatisk
29.12.2019 Hellige Familiefest kl. 12.30 høymesse
31.12.2019 Nyttårsaften  kl. 16.00 Takksigelsesmesse
    
ANNO DOMINI 2020  
01.01.2020 Nyttårsdag kl. 13.00 høymesse 
04.01.2020 lørdag kl. 11.00 familiemesse deretter katekese
  kl. 13.00 dåp. Gratulerer 
05.01.2020 2. søndag etter jul kl. 10.00 messe på vietnamesisk
  kl. 12.30 høymesse 
06.01.2020 Herrens Åpenbaring kl. 18.00 høytidsmesse
08.01.2020 onsdag kl. 17.00 konfirmantundervisning
  kl. 18.30 messe på norsk
11.01.2020 lørdag kl. 17.00 messe på kroatisk
12.01.2020 Herrens Dåp kl. 12.30 høymesse 
  kl. 14.00 messe på polsk
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Ved varig  adresseendring vennligst påfør ny adresse og returner bladet til : Sta. Maria kirke, Furusethveien 2, 1811 Askim

Ved varig  adresseendring vennligst 
påfør ny adresse og returner bladet til: 

St. Mikael kirke, 
Kirkegata 11, 
1530 Moss


