
 

 

 
 

Kjære menighet!  
 
Julens mange feiringer er over. Det ble flere kirkebesøk for de fleste av oss katolikker og 
andre kristne i denne tiden. I vårt naboland Sverige ligger det en vakker katolsk kirke i 
Skóvde, i Midt-Sverige ved Vänern. Kirken kunne smykke seg med en storslagen krybbe, 
som preget kirken i juletiden. Denne har jeg hatt glede av å besøke flere ganger.  
Nå er det vinter med mye regn og vind og lite snø her på Østlandet. De store 
klimaforandringer har forårsaket katastrofer rundt om i vår verden, og mange mennesker 
trenger vår hjelp.  
Vi går over i fastetiden med start askeonsdag, som er faste- og abstinensdag, og 
forberedelse til påsken. Dette er en tid for bot for oss alle kristne. I middelalderen var 
altrene i kirkene dekket med et blått klede på mandagen før askeonsdag. På askeonsdag 
i våre kirker kan vi få det symbolske askekorset i pannen av sognepresten vår under 
messen.  
Askeonsdag markerer inngangen til den kristne fastetiden som varer i 40 dager og har 
lange tradisjoner. Dette er forberedelsestid før påske, og som et religiøst motiv vil faste 
også bety et middel til å gjenoppdage Guds vilje. Vi kan forsake oss selv og gi til 
mennesker som trenger det. Her gjør Caritas-organisasjonen en stor innsats.  
Påsken er kirkens viktigste høytid, da vi feirer Herren Jesu Kristi oppstandelse fra døden, 
og den gir oss mulighet til å hjelpe mennesker i nød, slik som vår pave Frans tilsier. 



 

 

 
 
Og 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. 
Den lille bistandsorganisasjonen Svalene som driver skolen Cristiania i Lima, Peru for 
jenter fra slummen der, starter et nytt skoleår for jentene før påske. Og vårt motto er etter 
grunnleggeren Abbe Pierre: «… et lidende 
menneske mindre betyr en broder mer.» 
 

En velsignet påskehøytid ønskes dere 
alle av Laila Frøyset 
 


