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Kjære leser,
I det vi takker det avgående menighetsråd for innsatsen,
vil jeg minne om det dets leder; John Golding, tar opp i sin
avskjedshilsen. Dessverre er ikke vår og mange andre kristne
menigheter spart for uoverensstemmelser og konflikter. Det
er velkjent at nettopp i kristne sammenhenger kan konflikter bli ekstra sterke, fordi det omhandler ting som dypest
sett betyr så mye for mange av oss.
Selv om det i en del konflikter kan synes å være nokså åpenbart hvem som ”har skylden”, så tror jeg tror det er viktig
at vi alltid begynner med oss selv, at vi både gransker våre
egne motiver, og dernest prøver å sette seg i den annens
sted.

Dette skal selvfølgelig ikke være til hinder for at det tas tak i
mobbing, maktmisbruk, overgrep eller urimelig behandling.
Det må heller ikke bety at vi ikke kan bære våre meninger
høyt. En katolsk menighet er et meget sammensatt fellesskap, og det er helt naturlig at det er ulike synspunkter på
mange ting. La oss imidlertid alltid prøve å ha overbærenhet
med hverandre, slik at vi kan prøve å leve opp til salmetittelen Guds menighet er jordens største under.
I bladet kan du også lese om de økonomiske utfordringer
vår menighet står overfor. Betydelige uforutsette utgifter
skal dekkes opp framover. Igjen må vi anbefale at vi går i oss
selv. Kan jeg bidra noe mer enn før? Det kan dreie seg om
å gi litt mer enn ”det vanlige” i kollekten, men også frivillig
innsats som kan bety en liten innsparing på et stramt budsjett. Jeg minner spesielt om den gunstige ordningen med
skattefradrag for kirkebidrag. Hvis du er i tvil om hvordan
det gjøres, så sjekk ut kirkens nettsider, www.katolsk.no eller
ta kontakt med menighetskontoret..
Hvis du tar kontakt med menighetskontoret, vil du kunne
treffe vår nye og etterlengtede menighetssekretær, Rosalia
Bjerkedal.. Vi ønsker henne hjertelig velkommen og har en
kort presentasjon av henne og hennes oppgaver. Vi kan bare
oppfordre: Benytt henne.
Heller ikke denne gang unnlater vi å oppfordre folk til å kontakte menighetsbladet med forslag om stoff. Alt som angår
menigheten, dens medlemmer, aktiviteter, historie osv er av
interesse.
I det vi går inn i lidelsens, forsoningens og gledens høytid
ønsker jeg dere alle en god påske.

Arve Vøllo,
redaktør
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Forsiden:
Forsidebildet denne gang er hentet fra et breviar fra
biblioteket til kong Martin av Aragon ( i Spania).
Denne kongen samlet seg et anselig bibliotek, hvor
dette breviaret befinner seg. Det ble laget ca 1398 i cistercienserklosteret Poblet, et stort kloster som består
den dag i dag.
Et breviar er en bønnebok som inneholder Kirkens tidebønner. Slike breviar eller tidebøker var av de hyppigst
forekommende bøker i middelalderen og var ofte vakkert illuminerte, dvs illustrert med bilder og mønstre.
Motivet er den oppstandne Kristus med seiersfanen og
de sovende soldater.
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Kjære venner,

St. Birgitta Kirke

St. Josephs gt. 17 • 1606 Fredrikstad •
Tlf 69 30 15 20 faks 69 30 15 21•

”Kom tilbake til Herren av hele ditt hjerte.”
Gode nyheter. Fastetiden har kommet. Hva er spesielt
med denne fastetiden? Noen mennesker liker ikke
fastetiden. De ser på den som en tid med mørke og
tristhet. Men, fastetiden er en tid for refleksjon og handling.

E-post: fredrikstad@katolsk.no

____________________________________

Handling for hva?
For hjertets omvendelse.

Sogneadministrator

P. Jagath Premanath Gunapala
jagath.gunapala@katolsk.no
Tel 69 30 15 22 Mob. 414 68 740

____________________________________

Medarbeidere

Menighetsrådet: John Golding (leder) 69 31 52 96

john@golding.no, Freddy Kristiansen (sekretær), Alma Fabella
Karlsen, Danuta Ptasinska, Stefan Soos, Anne Grethe Leguina
(vara), Adam Szpak(vara)
Finansråd: Øivind Aaser (leder) 69 34 26 84
oivind.aaser@visma.com
Teknisk utvalg: Thanh Trieu 95 15 97 28
trieu_thanhthuy@yahoo.com
Organist: Norbert Czynski 69 31 92 47
norbert_czynski@hotmail.com
Sangkor: Liv Czynski 69 31 92 47
liv_auberg_czynski@hotmail.com
Katekese: Hans Jørgen Smith, 90 73 13 75 smith@online.no
Kirkelig assistent: Henri Maatje 69 37 94 34
h.maatje@online.no
Lektor- og sakristantjeneste: Istvan Talos (kontaktperson)
69 31 10 36 istvan@talos.no
Boksalg: Sidsel Holte 99 37 74 33
Kjøkkenkomité: Peter Isenegger 69 39 18 63
pet-isen@online.no
Kunstutvalg: Lise Marcussen 69 31 71 93
St. Birgitta Unge: Birgitta Vøllo 48 17 76 52
birgitta.vollo@gmail.com
Medvandrerne: Karin Waage 69 33 79 94,
waage.k@online.no
Filippinsk gruppe: Alma Fabella-Karlsen 96 80 91 89
maurapadlan@hotmail.com

Polsk gruppe:

Zbigniew Gorski 69 31 19 00 zgorski@online.no
Danuta Ptasinska 916 06 977 danutapt@yahoo.no
Vietnamesisk gruppe: Kim Thong Tran 900 34 128
kimthontra@gmail.com
Pastoralrådsrepresentant: Zbigniew Gorski 69 31 19 00
Repr. Fredrikstad Kirkeakademi: Zbigniew Gorski 69 31 19 00
Repr. Fredrikstad Kristne Råd: Anne Grethe Leguina
69 31 74 57 anneleg@online.no
Utgitt av St. Birgitta katolske menighet
3 utgaver årlig
Organisasjonsnummer: 871494452
Gaver til menighetsbladet
0530 22 52930

Da den første mannen landet på månen, skal president
Charles de Gaulle ha sagt: ”Mennesket har funnet veien
til stjernene, men har ennå til gode å foreta reisen til
hjertet.” Det er nettopp denne reisen til hjertet vi er
invitert til å foreta i fastetiden.
”Skap i meg et rent hjerte, Gud, gi meg en ny og stø
ånd”
La oss bruke fastetiden til å reflektere over hvilken
retning livene våre tar, og bestemme hva vi skal gjøre
med det. Det er en verdens visdom i de to ordene ”Bli
forsonet.” For å bli forsonet betyr å gjenopprette harmoni. Harmonien med Gud er brutt ved synd. Men, før
vi prøver å gjenopprette denne harmonien, må vi først
gjenopprette harmoni i oss selv og mellom oss selv og
andre.
Så la oss forberede oss verdig i denne fastetiden for å
feire livets triumf over døden, godhetens triumf over
det onde, håpet fremfor fortvilelsen. Jesu oppstandelse
er håpets løfte, at også vi en dag skal gjenoppstå til
nytt liv.
Hans oppstandelse skal forandre våre liv, endre våre
holdninger og utfordre vår tro, slik at vi blir Påskemennesker – mennesker med håp, liv og kjærlighet. Troen
på Jesu oppstandelse er grunnlaget for vårt håp om
evig liv, et håp som gjør oss i stand til å bære livets
prøvelser tålmodig, og som oppfordrer oss til å kvitte
oss med konfliktene som eksisterer i våre kristne liv.
Derfor er det en stille glede blant oss, og en dyp følelse
av fred og enhet, fordi vi vet at livet er sterkere enn
døden, kjærligheten er sterkere enn frykten, og håpet er
sterkere enn fortvilelsen.
Kjære venner, måtte glede og fred i Herren Jesus fylle
hjertene deres og bringe enhet blant oss i denne PÅSKETIDEN.
Jeg ønsker dere alle en riktig god påske.

Deres sognadministrator
Pater Jagath , OMI
-3-
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La oss høre de gode nyhetene og omfavne dem.
En preken av pater Jagath P. Gunapala

Vi gjengir her pater Jagaths preken for tredje søndag i det alminnelige kirkeår.
Bibeltekstene denne søndagen (år B) er : Jona 3,1-5.10, 1 Kor 7,29-31 og Mark 1,14-20
Kjære venner i Kristus!
Nå for tiden står vi i fare for å drukne i dårlige
nyheter. Jesus begynte sin misjon ved å annonsere
gode nyheter. Hva var disse gode nyhetene? At
Himmelens Rike var kommet. Riket står for oppfyllelsen av løftene, Guds velsignelses fylde. Kort
sagt: en ny verdensorden. Tilgivelse er tilgjengelig.
Helbredelse er mulig. Guds kjærlighet er ubetinget
og tilgjengelig for oss i Kristus. Alt vi trenger å gjøre
er å erkjenne våre behov og å søke hjelp ydmykt og
oppriktig. Hvis vi ikke angrer, kan vi heller ikke høre
de gode nyhetene.
Anger er hovedtemaet for lesningene i dag. Den
første lesningen forteller om hvordan Jona ga en
umiddelbar respons
til den hedenske byen
Ninive. Historien forteller
at det er mulig for en
hedensk by å angre og
vende seg til Gud. Den
viser også Guds nåde og
tilgivelse.

Å svare på Jesu rop om omvendelse krever åpenhet,
ærlighet, ydmykhet, men mest av alt mot. Mot til å
gjøre slutt på selvbedraget, og konfrontere seg selv
med de smertefulle realiteter. Mot til å innrømme sin
skyld og be om tilgivelse og bestemme seg for å endre seg. Mennesker kan bli så fanget i sine vaner, så
fastgrodd i sine mønstre at det er umulig å bevege
dem.
Omvendelse blir ofte presentert som en røff, negativ og trist ting, som om det bare består i å føle seg
skyldig i sine synder og gjøre bot. Men omvendelse
er en veldig positiv ting. Å bekjenne sine synder er
selvfølgelig å innrømme at ikke alt står bra til. Men
det er også mulig å oppdage noe veldig vakkert
i seg selv, nemlig det at
vi har et potensial vi ikke
visste noe om. Det innebærer å få et nytt blikk,
ta en ny retning, sette
seg selv verdifulle mål,
leve etter bedre verdier.
Med andre ord: omvendelse åpner opp for en
ny levemåte. Forstår vi
omvendelsen på denne
måten, er den spennende og leder alltid til glede.

“Å svare på Jesu rop om
omvendelse krever
åpenhet, ærlighet,
ydmykhet, men mest av
alt mot.”

Hvis hedenske Ninive
responderte så fullkomment på Jonas forkynnelse, hvor mye mer må
vi ikke respondere på Jesu forkynnelse. Evangeliet
viser oss den umiddelbare responsen til de første
disiplene på hans kall til å følge ham. Vi begynner
Messen med et lignende kall: vi oppfordres til å
bekjenne våre synder og angre dem.

Mange finner tanken om anger forstyrrende. Jesus
begynte sin misjon med et rop: Vend om og tro på
evangeliet!» Mark 1.15. Hvem var dette kallet til omvendelse rettet til? I første rekke var det til syndere,
men også til alle, selv de gode
Jesus hadde mer problemer med det rettskafne enn
synderne. Hvorfor? De vanskeligste mennesker å
omvende er de rettskafne, fordi de ikke ser at det er
behov for omvendelse. Det er vanskelig nok for de
syke å gå til doktor, men prøv å overtale en frisk til å
gjøre det! Syndere som åpent innrømmet at de var
syndere, ga ikke Jesus de samme utfordringene som
de som regnet seg som gode.
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Å angre sine synder er det samme som å bli omvendt. Omvendelse er starten på enhver åndelig
reise, det er en forutsetning for å komme inn i himmelens rike. Det kristne livet er kontinuerlig omvendelsesprosess. La os høre de GODE NYHETENE og
OMFAVNE dem!
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Tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt dere.
Av John C. Golding, leder i menighetsrådet
Dette er mitt siste innlegg som leder i menighetsrådet, og jeg gjør
meg gjerne noen tanker
etter disse årene. Selv
om jeg har opplevd mye
positivt i denne tiden,
har jeg også opplevd en
del uoverensstemmelser
i menigheten. Jeg ser
blant annet at for en
tid tilbake var det noen
medlemmer i menigheten
som var veldig uenige med resten av oss i forbindelse med en meget alvorlig sak. Selv om jeg avsto
fra sinte svar fordi jeg ville unngå åpen konflikt,
kjente jeg at jeg var ganske sint inni meg, men jeg
rettferdiggjorde harmen min fordi jeg mente at jeg
hadde rett. Da jeg senere tenkte igjennom mine
egne motiver i denne saken, innså jeg at selv om
jeg kanskje etter min oppfatning hadde grunn til å
være oppgitt over disse medlemmene i menigheten
som hadde kritisert meg, hadde jeg ingen rett til å
dømme dem.
Til slutt la jeg fra meg de sinte tankene og begynte å
be for disse menighetsmedlemmene i stedet, at de
og jeg måtte få visdom fra Gud til å håndtere situasjonen med klokhet og kjærlighet.
Jeg har noen få ganger fått brev eller e-post hvor
enkelte mennesker opplyser om hvor urettferdig de
er behandlet av andre i menigheten eller klager på
andre. Noen synes at det er alt for mange intriger
blant oss og mener at andre sladrer og baktaler
dem. Bare for noen dager siden fikk jeg en e-post
fra en i menigheten hvor vedkommende følte seg
mobbet og ekskludert. Jeg blir lei meg, og håper og
ber om at vi alle skal finne harmoni oss i mellom, at
vedkommende skal finne seg til rette igjen, og at
det i fremtiden finnes en plass til alle i menigheten.
Andre har sagt til meg at de ikke lenger går i kirken
på grunn av at de har blitt veldig såret av en eller
annen. Ja, det er mye en menighetsrådsleder kan
få servert. Det vil alltid være spesielle utfordringer
i en menighet som består av så mange kulturer og
nasjonaliteter.
I bispedømmet forøvrig har det også vært en del
alvorlige konflikter i løpet av de senere år. Det har
også vært en del fokus på dette i riksmedia. Dette
har hatt ganske omfattende konsekvenser for enkelte mennesker. Konfliktene som oppleves i kristne
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menigheter generelt sett, får meg til å tenke på da
Jesus veltet pengevekslernes bord og drev dem
ut av tempelet (Markus 11,15-19). Vanligvis er det
lett for meg å identifisere meg med Jesus og hans
rettferdige harme. Men allikevel, noen ganger tenker jeg på hvor ofte jeg tilber Gud uten å være helt
til stede eller ha hjertet med, eller hvor ofte jeg har
gjort mine medmennesker en tjeneste etter egne
interesser, eller kanskje gjort dem vondt uten å
tenke spesielt på det, være klar over det, eller uten å
mene det. Jeg har gjort så godt jeg kan, disse årene,
men alle har nok ikke vært fornøyd og det beklager
jeg. Hvis jeg har såret noen i løpet av denne tiden,
så ber jeg om unnskyldning. Det er ikke gjort med
vilje.
Jeg benytter denne anledningen til å takke rådet
og begge sogneadministratorene for godt samarbeid og for den støtte jeg har hatt de årene jeg har
ledet menighetsrådet.
Jeg vil gjerne ønske menigheten et godt valg på
årsmøtet, og ønsker også det nye menighetsrådet
alt godt i årene som kommer.
Mitt siste ønske som leder av menighetsrådet er å
håpe at der hvor det er splittelse i blant oss i kirken,
vil Gud gi oss hjerter som tilgir og forsoner. Jeg ber
om at Han må hjelpe oss så vi ikke dømmer andre,
og gir oss nåde til å forkynne fred og forståelse både
i menigheten og i våre familier.
Jeg tror nå i påsketiden, som Pater poengterte askeonsdag, at bønn, faste og almisser kan lede oss til
sinnsro og bort fra harme. La oss da denne påsken
be for dem som sitter i lederposisjoner i Kirken og
i St. Birgitta menighet, om at de må få visdom til å
håndtere uenighet på en kjærlig og god måte.
Jeg vil avslutte min korte refleksjon med å be dere
om å lese Paulus’ brev til efeserne 4, 29-32:
”La ikke et eneste råttent ord komme over leppene.
Si bare det som er godt, og som bygger opp der
det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som
hører på. Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden
er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.
Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk,
spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har
tilgitt dere i Kristus”.

Ha en riktig god påske!
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Korsveien- å følge Kristi lidelsesvei
Alle katolske kirker har en korsvei, som ved hjelp av 14 bilder skal hjelpe oss til å meditere over
Kristi lidelseshistorie. De benyttes også aktivt i korsveiandaktene som holdes i fastetiden. Vi presenterer her korsveien fra St. Birgitta kirke med tekst til de ulike stasjonene hentet fra Bønneboken..
Først noen ord om bildenes historiske bakgrunn:
Korsveien, bestående av 14 små malerier, som nå
henger i St. Birgitta kirke, ble innviet i den gamle
kirken 11.sept.1949. Det kan vi lese i Fredrikstad Missions Stations historie, der daværende sogneprest
Harald Taxt skrev:
”De gamle trykte korsveibildene (fra 1905?) var lite
for øyet og menigheten hadde lenge ønsket å få
noe nytt. Anledningen bød seg da sognepresten i
Halden hadde fått to hollandske malere hit opp for
å dekorere kirken i Halden. Vi fikk tak i de to etter at
de var ferdige i Halden og de var da ca. tre måneder
sogneprestens (Harald Taxt) gjester mens de malte
bildene. Det var herrene Gerhard og Bennie Dons,
far og sønn, fra Utrecht. De var ikke katolikker, men
kalvinister. Fromme og gode var de og hadde en
sterk sans for det religiøse. De hadde malt flere korsveistasjoner for katolske kirker i Holland. Det var et
litt vågsomt eksperiment å la dem få arbeide, men
bildene i Halden var ikke dårlige, så vi slo til. Pen-

gene ble reist ved private gaver. En del menighetsmedlemmer påtok seg å betale en eller flere stasjoner. Givernes navn finnes på baksiden av bildene.
De kostet kr. 150 pr stykk, ganske rimelig. Dertil
kommer naturligvis kost og losji. Bildene har vakt en
del diskusjon. Ikke alle liker dem, men mange synes
de er riktig pene, selv om en ikke kan kalle det stor
kunst. En stor forbedring er det likevel.”
Bildene ble forsynt med brede rammer i en slags
dragestil (en norsk variant av jugendstil), rammene
ble laget av en ung hollender, Ef van Teffelen som
var her samtidig med malerne. (Han malte også
hele pres-tegården og reparerte taket m.m.). Da
korsveien skulle flyttes over i den nye kirken i 1990,
ble maleriene renset og restaurert av Simonetta
Saenger, og rammene ble skiftet ut med enklere
rammer hos Wilhelmsen (Gallerie Graphique).
(Takk til Iver Lykke for historiske opplysninger)

1. stasjon: Jesus blir dømt til døden

Lesning: Pilatus spurte jødene: “Hva skal jeg gjøre med Jesus, han som
kalles Messias?” De svarte alle: “La ham korsfeste!” Pilatus spurte: “Hva
ondt har han da gjort?” Men de bare skrek enda høyere: “La ham korsfeste!” Matt 27, 22-23
Bønn: Allmektige, evige Gud, for å gi menneskeslekten et forbilde på ydmykhet lot du vår Frelser bli menneske og lide korsets død. Gi oss å lære
av hans lidelse og få del i hans oppstandelse, han som lever og råder fra
evighet til evighet.

2. stasjon: Jesus mottar korset

Da overlot Pilatus Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Så tok de
Jesus med seg. Og han bar selv sitt kors og gikk ut til det sted som kalles
Hodeskallen, på hebraisk: Golgata. Joh 19.16-17
Barmhjertige, evige Gud, etter din vilje led din enbårne Sønn døden på
korset for å frelse menneskeslekten. Gi at vi som på jorden har fått del i
dette Kristi mysterium, får motta frukten av hans gjenløsningsverk i himmelen. Ved ham, Kristus, vår Herre.

6

St. Birgitta menighetsblad • Nr. 1 • mars -april 2012
3. stasjon: Jesus faller første gang under korset

Han som, skjønt av guddoms rang, dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som
Guds like - nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske
som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg underkastet og
lydig til døden - ja, døden på et kors. Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og
skjenket ham det navn som står over alle andre. Så høyt, at alle ting i Jesu navn
skal bøye kne, i himmelen, på jorden og i dypet. og hver en tunge skal forkynne:
“Jesus Kristus er Herre!” - til Gud Faderens ære. Fil 2.6-11
Allmektige Gud, vi ber deg at vi som er svake, må få ny kraft ved din enbårne
Sønns lidelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra
evighet til evighet.

4. stasjon: Jesus møter sin mor

Å, alle dere som går forbi på veien, stans og se om det finnes en smerte lik min.
De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte. Klag 1. 12a. 16b
Evige, allmektige Gud, du ville at din Sønns mor skulle stå ved hans side og lide
med ham da han hang på korset. La din Kirke, som sammen med Maria deler
Kristi lidelse, også få del i hans oppstandelse, han som lever og råder med deg i
den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

5. stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

De førte Jesus ut for å korsfeste ham. En viss Simon fra Kyrene, far til Alexander
og Rufus, som var på vei inn fra landet, tvang de til å bære hans kors. Mark 15,
20b-21
Herre, du som har sagt: Mitt åk er mildt og min byrde lett, gi oss å bære dem til
din ære og vår egen frelse. Du som lever og råder med Faderen og den Hellige
And, Gud fra evighet til evighet.

6. stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre smerter har han båret.
Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, vi gledet oss ikke over synet av
ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av smerter og vel
kjent med sykdom. Jfr. Jes 53, 2-4
Evige Gud, la oss som i vår natur bærer det jordiske menneskes preg, ved din
nåde bli fornyet i det himmelske menneskes bilde og bli likedannet med din
Sønn.

7. stasjon: Jesus faller annen gang under korset

Gud har gitt meg i urettferdige folks vold, og styrtet meg i ugudelige menneskers hender. Med hat vendte de sine øyne mot meg. Med hån slo de meg i
ansiktet. Job 16, 11.9b.10b
Herre, se i nåde til vår trengsel. Vend bort fra oss din vrede, som vi med rette
fortjener for våre synder, og la deg forsone ved din Sønns lidelse.
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8. stasjon: Jesus trøster Jerusalems kvinner

En stor mengde fulgte ham, blant dem mange kvinner, som jamret og klaget
over ham. Men Jesus vendte seg og sa: “Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg,
men gråt over dere selv og deres barn.” Luk 23,27 --28
Allmektige Gud, du som trøster de sorgfulle og styrker dem som har tungt å
bære, bønnhør alle som roper til deg i sin trengsel, og la dem glede seg over din
miskunn.

9. stasjon: Jesus faller tredje gang under korset

Den skyld vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det
ydmykt; han åpnet ikke sin munn. Lik lammet som føres til slaktebenken, lik et får
som tier når det klippes, slik åpnet han ikke sin munn. Jes 53,6-7
All godhets Gud, vår tilflukt i nød, vår styrke i sykdom. Når du har refset oss som
vi har fortjent, la oss da atter få kjenne din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

10. stasjon: Jesus blir avkledt

Jeg er en mark og ikke en mann, til spott for mennesker, folk til spe. Mine klær
delte de mellom seg og kastet lodd om min kjortel. Salme 22,7.19
Barmhjertige Gud, du kommer vår svakhet i møte med din’ hjelpende hånd. Gi
oss å ta imot vår gjenløsning med glede, så den kan bære frukt i et liv i tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre.

11. stasjon: Jesus blir naglet til korset

De korsfestet ham sammen med to forbrytere, den ene til høyre og den andre
til venstre for ham. Men Jesus sa: “Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.” Luk
23,33-34
Evige Gud, du som lønner den rettferdige og viser den angrende synder din
nåde, vi bønnfaller deg: Tilgi våre synder som vi bekjenner for deg, og se med
miskunn til vår svakhet. Ved Kristus, vår Herre.

12. stasjon: Jesus dør på korset

Omkring middagstid sortnet solen til og det ble mørkt over hele landet inntil
henimot klokken tre om ettermiddagen. Da revnet forhenget i templet fra
øverst til nederst. Jesus ropte høyt: Far, i dine hender overgir jeg min ånd.- Og
da han hadde sagt dette, utåndet han. Luk 23.44-46
Allmektige Gud, du har gjenskapt oss ved Kristi salige død og oppstandelse.
Bevar i oss din miskunns verk, så vi får del i dette mysterium og lever i stadig
kjærlighet til deg. Ved Kristus, vår Herre.
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13. stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang

Simeon sa til Jesu mor, Maria: “Dette barn skal bli til fall og til oppreisning for
mange i Israel - et tegn det skal stå strid om. Ja, også din sjel skal et sverd gjennombore! Og hva menneskene bærer i sitt indre, skal da komme for en dag!”
Luk 2, 34-35
Allmektige og miskunnsrike Gud, da din Sønn utåndet på korsets alter, gav han
oss til mor den salige Jomfru Maria, som han selv hadde valgt seg til mor. La oss
som trygt tar vår tilflukt til hennes vern, finne trøst i hennes navn. Ved Kristus,
vår Herre.

14. stasjon: Jesus blir gravlagt

Josef fra Arimatea tok Jesu legeme, hyllet det i et rent linklede og la det i en ny
grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Der veltet han en stor sten
foran inngangen og gikk bort. Matt 27,59-60
Allmektige, evige Gud, din enbårne Sønn fór ned til dødsriket og stod derfra
opp igjen til sin herlighet. Gi du ditt folk som ble begravet med Kristus i dåpen til
døden, å oppnå det evige liv ved hans oppstandelse.

Søster Marie-Louise Penkhues
1927-2012
En avholdt søster i menighetene i Fredrikstad og
Halden døde 19. januar
2012. Vi sakser fra St. Josefsøstrenes minneord i St.
Olav:
Hun ble født 1927 i Hubertsgrund / Schlesien-Tyskland
og begynte sitt postulat i
1947 hos St. Josephsøstrene
i Albachten. Hun hadde sitt novisiat på St. Joseph
Institutt i Oslo, hvor hun avla sine første løfter i 1949
og sine evige løfter i 1952.
Hun var kjent for å være en dyktig lærerinne og
hadde særlig anlegg for å undervise barn. Hun var
meget kreativ i å lage liturgiske tekster for både
søndagsskole, førstekommunionsbarn og mange
barnegudstjenester.
Hun flyttet til forskjellige steder og underviste der
både barn, ungdom og voksne i Albachten/Tyskland, Oslo og Fredrikstad.
Fra 1993-2004 var hun menighetsassistent i Halden
og gjorde en god innsats der i å bygge opp menigheten og hadde mange konvertitter både i
Fredrikstad og Halden, som igjen ble en stor ressurs
for menighetene.
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Innenfor ordenen har hun innehatt mange tillitsverv både som novisiats- og junioratsleder og
som forstanderinne både på Vor Frue Villa i Oslo, i
Albachten/Tyskland og i Fredrikstad.
Hun var et eksempel på trofasthet og utholdenhet
som bunner i et fromt og pliktoppfyllende liv som
St. Josephsøster
Måtte hun hvile i Guds fred!

Pastor Kjelsbergs gravsten pusset opp
Det er i år 125 år siden vår menighets
første sogneprest, Peter Edvard Kjelsberg, døde. Han ble gravlagt utenfor
(den daværende) byen ved en gammel katolsk kirke, Glemmen gamle
kirke. Han fikk et verdig minnesmerke, som menigheten har forsøkt
å ta vare på. Gravstenen er nylig blitt
pusset fint opp av Tore Magnussen
/ Fredrikstad Sten- & Monumentforretning.
Vi kommer tilbake med en lengre artikkel om pastor Kjelsberg i et senere
nummer.
Iver Lykke
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Valg av menighetsråd i St. Birgitta menighet
Det skal i vår avholdes valg til nytt menighetsråd.
I følge statutter for menighetsråd, §6, skal St. Birgitta menighetsråd bestå av :
•
•
•
•
•

Menighetens prest(er)
4 medlemmer valgt av menigheten
1 representant for ungdommen
2 medlemmer utnevnt av sogneprest/administrator
2 varamedlemmer valgt av menigheten

Det skal velges fire representanter til menighetsrådet med funksjonstid på to år og to vararepresentanter
med funksjonstid på to år.
Etter å ha uttjent sin tid som medlemmer av menighetsrådet forlater følgende rådet: Alma Fabella-Karlsen,
John Golding, Morten Hagen, Freddy Kristiansen og Stefan Soos
Valgkomiteen har bestått av Elisabeth Golding, Gunnar Holte og Peter Kuran.
Hvem kan stemme ?
Alle som er konfirmert og som er registerte i menighetskartoteket har stemmerett.
Når kan du stemme ?
31. mars – Stemmesedler legges ut med forklaring på hvordan valget skal gjennomføres.
26.april – Frist for å stemme blir torsdag den 26. april etter kveldsmessen.
29. april – Valgresultatet bekjentgjøres i menighetslokalet etter høymessen.
Hvordan stemmer du ?
Sett kryss ved inntil seks navn i kolonnen til venstre (du kan altså sette færre enn seks kryss) - Man kan
stemme ved å bruke en stenmmeseddel som blir lagt ut, men man kan også skrive på et ark navnene på de
man stemmer på.
Man legger stemmeseddelen (evt ark med navn) i en blank/umerket konvolutt.
Denne blanke/umerkede konvolutten legges så i en konvolutt påført eget navn.
Flere personer (f.eks. en familie) kan legge sedlene sine i en og samme konvolutt, men da må alle navn
påføres ytterste konvolutt!!
Navnet (navnene) på den ytterste konvolutten vil bli kontrollert opp mot menighetskartoteket, slik at man
både sikrer at velgeren er stemmeberettiget og at ingen stemmer flere flere ganger.
Valgkomiteen har forespurt alle foreslåtte kandidater og følgende tolv kandidater har sagt seg villige til å
stille til valg:
Sett
kryss

Kandidatens navn

Sett
kryss

Kandidatens navn

Morten Bjerkedal

Hans Jørgen Smith

Martin Freiberger

Geir Olav Stamnes

Zbigniew Gorski

Adam Szpak

Elzbieta Hagen

Conchita Torrejas

Anne Grete Leguina

Kim Thong Tran

Danuta Ptasinska

Thanh Trieu
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Morten Bjerkedal
56 år, gift, ett barn.
Uførepensjonist.

Martin Freiberger
66 år, gift, tre barn.
Pensjonert kjøkkensjef.
Opprinnelig fra Bayern i
Tyskland. Tidligere leder
av menightsrådet.

Zbigniew Gorski

Elzbieta Hagen

Geir Olav Stamnes

58 år, gift, tre barn. Lege.
Har vært pastoralrådsrepresentant de siste to år.

Anne Grete Leguina

Danuta Ptasinska

61 år, gift, to barn. Sykepleier. Kom fra Polen
til Fredrikstad i 1985.
Medlem av menighetsrådet siste to år.

Hans Jørgen Smith

67 år, gift, fire barn. Pensjonert sosionom. Aktiv
i Caritas og har hatt flere
verv i kirken. Varamedlem
av menighetsrådet siste
to år.

Adam Szpak

Conchita Torrejas

Kim Thong Tran

39 år, gift, tre barn.
Ingeniør.
Kom til Norge fra Polen i
2001. Varamedlem av menighetsrådet siste to år.

43 år, tre barn. Sykepleier.
Kom til Norge fra Filippinene i 1989
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61 år, gift, ett barn.
Økonomisjef. Regnskapsansvarlig i St. Birgitta
2001-2011.

52 år, gift, to barn.
Produksjonstekniker. Kom
til Norge fra Vietnam i
1984

52 år, gift, to barn.
Arbeider i finansavdelingen i Projection Design.
Underviser i katekesen.
Kom til Norge fra Polen i
1986.

55 år, gift, to barn. Anestesisykepleier.

Thanh Trieu

50 år, gift, tre barn.
Uførepensjonist. Kom til
Norge fra Vietnam i 1991
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Livets gang
Dåp

2012
Gabriel Bassam Dinha (06/01)
Andrine Liz Eriksen (21/01)
Nicol Rokita (28/01)
Wiktoria Anna Wanecka (12/02)
Emil Oleander (12/02)
Oliwier Tomasz Woloszyk (12/02)
Lena Sapela (27/02)

2011
Maria Victoria Golding (10/12)
Claudine Bobilya Andolo (17/12)
Gaston Amnobe Andolo (17/12)
Sarah Juma (17/12)
Acacia Mwajuma Nzigo (17/12)
Pisca Claudine Nzigo (17/12)

RIP

Barbara Kazimiera Josefsen (21/01)

Nyheter i menigheten

det behov for sjåfører til kjøring av enkelte til og fra
messen. Kan du stille til tjeneste? Vennligst kontakt
pater Jagath (414 68 740), Elisabeth Golding (69 31
52 96) eller Alma Fabella-Karlsen (968 09 189)

Nye telefonnumre

Menigheten har fått nye telefonnumre. Disse er:
Menighetskontoret 69 30 15 20
Sogneadministrator pater Jagath 69 30 15 22
Telefaks 69 30 15 21
For øvrige telefonnumre se side 2

Puss av messeutstyr

Messe på engelsk

Fra og med januar 2012 blir det feiret messe på
engelsk hver fjerde søndag i måneden kl 16.00

Mye av messeutstyret trengte
sårt til rens og puss. Pater
Roman har tatt det med og fått
dette utført i Polen, slik at det
nå skinner blankt og fint igjen.

Dåpsforberedelse

Foreldre som skal til dåpssamtale med presten må ta
med seg fødselsattest for dåpsbarnet fra skatteetaten/folkeregisteret. Dette er nødvendig for utfylling
av dåpsskjema under dåpssamtalen.

Katolsk forum

Det blir Katolsk forum torsdag 10.mai kl 19. Det
skal denne gang handle om birgittasøstrene og
deres kloster i Tallinn i Estland. Foredrag ved Frøydis Gustavsen, som kommer fra St. Olav menighet
i Oslo. Det blir enkel servering og anledning til
samtale og spørsmål. Alle er hjertelig velkommen.

Konfirmasjon og førstekommunion 2012
Konfirmasjon blir lørdag 14. april
Førstekommunion blir søndag 13.mai

Menigheten takker

Menigheten takker for pengegave på kr 10 000 fra
den filippinske gruppen. Beløpet skal benyttes til
nytt lydanlegg i kirken.

Kirkeskyss

Pga dårlig offentlig transporttilbud på søndager er
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Taizegudstjeneste
Det gjenstår en Taizegudstjeneste i vår. Den blir
i Fredrikstad domkirke søndag 15.april kl 19.
Taizegudstjenestene er økumeniske , med sang,
bønn, skriftlesninger og stillhet.
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Finn en setning om påsken!
Alle ordene i listen til høyre er gjemt i
diagrammet, de kan ligge horisontalt,
vertikalt eller diagonalt, både forfra og
bakfra.
OBS: En bokstav kan brukes flere ganger: kryssende ord. Finn alle ord og stryk
dem i diagrammet, og i listen til høyre.
Når du har funnet alle ord blir det en del
bokstaver igjen. Disse danner, lest
ovenfra og fra venstre til høyre, løsningen, som er en kjent påskesalme.

Send løsningen til redaktøren per
post,sms 916 40 615, eller
e-post arvvo@fredfiber.net
En heldig vinner av en liten
premie trekkes ut.
Oppgaven i forrige nummer var dessverre uløselig på
grunn av en beklagelig glipp fra redaktøren. Vi lover at
dette ikke skal gjenta seg.

fjellet
fornekte
frelse
Getsemane
gravkirken
halleluja
hosianna
Jerusalem
Jesus
jubel
klokkeringing
kors
langfredag
lys
Maria Magdalena
nattverden
oppstandelse
palmegrener
prest
ski
sol
tom grav
tornekrone
Via Dolorosa
vin

Nytt fra menighetsrådet
Kjære alle sammen!
Det er siste gang dette menighetsrådet skriver i menighetsbladet. Det er valg av nytt råd på årsmøtet
29. april 2012, og i mai overtar nye krefter. Vårt
neste, og siste, møte er planlagt til 19. april 2012. Vi
vil gjerne få benytte anledningen til å takke for oss
og til å se tilbake på de to årene som har gått siden
vi ble valgt.
Flere hendelser har preget vår virketid, vi har mistet
leietakerne til andre etasje av menighetssalen, det
har vært endringer i ledelsen av katekesen og vi har
hatt skifte av pater. Vi har fremdeles ikke nye leietakere, og katekesen vil fortsatt kreve kontinuerlig
oppmerksomhet. Disse tingene vil helt sikkert det
nye menighetsrådet gi prioritet.
En annen sak menighetsrådet har arbeidet med
er å kartlegge behov for menighetssekretær og å
presisere hvilke oppgaver som naturlig tilfaller en
slik funksjon. Dette arbeidet har båret frukter, og
for litt siden ble Rosalia Bjerkedal ansatt som menighetssekretær.
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I det dette står på trykk er fristen for å melde aktuelle kandidater til menighetsrådsvalget over. Det
sittende rådet vil oppfordre alle menighetsmedlemmer til å stemme. Rådet er et viktig bindeledd i
menighetens liv, et koordinerende og rådgivende
organ, og jo flere som har gitt det sin støtte ved å
avgi stemme, jo tryggere grunn står rådets arbeid
på.
Tusen takk for all hjelp og støtte det sittende menighetsråd har fått av enkeltpersoner og grupper i
menigheten. Uten dere hadde vårt arbeid ikke vært
mulig.
For menighetsrådet
Freddy Kristiansen
Sekretær
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Betydelige utfordringer

En orientering om den økonomiske situasjonen i menigheten
Menighetens økonomiske situasjon er i skrivende
stund (medio mars 2012) preget av punktene som
Finansrådet redegjør for i det følgende.
• Vi har ikke mottatt regnskapstall for 2011 ennå.
• Sykehuset, som var en sikker og god leietaker i
2. etasje i menighetslokalet, ønsket å komme ut av
leieavtalen, og vi ble enige om en kompensasjon for
ca 3,5 års husleie.
• Menigheten har i flere år søkt om og fått momskompensasjon. Dette innebar at menigheten søkte
om tilbakebetaling av 25 % moms på kostnader. I et
brev menigheten mottok i år har Skattetaten avvist søknaden med begrunnelse av at menigheten
ikke har eller har hatt rett på momskompensasjon.
I tillegg til dette kommer de til å kreve at beløpene
for tidligere år tilbakebetales. Dette innebærer at
menigheten kommer til få et krav på tilbakebetaling av kr 563.579 for årene 2004 - 2009. Vi håper
at det ikke vil komme noe krav om renter på beløpet. For året 2010 er det inntektsført kr 182.677 i
momskompensasjon. Dette må tilbakeføres i 2011
sammen med kravet for de tidligere årene, dessuten
må vi i regnskapet for 2011 heller ikke inntektsføre
momskompensasjonen. Det ble budsjettert med kr

146.000 i momskompensasjon for 2011. Menigheten
har bestridt kravet, men Finansrådet mener at vi
må ta høyde i regnskapet for at beløpet må tilbakebetales.
• Menigheten har ansatt en menighetessektretær.
Hun kommer bl.a. til å føre regnskapet, så alle bilag
kommer til å oppbevares i menighetens lokaler.
Finansrådet jobber mot at vi skal få bedre rutiner
rundt økonomien og regelmessige regnskapsrapporter, noe som tidligere ikke har vært en selvfølge.
Menigheten har behov for investeringer når det
gjelder både lyd-og lysanlegg. Dette vil vi gi råd om
i samarbeid med det nye menighetsrådet og teknisk
utvalg.
Lokalene i 2. etasje står fremdeles tomme. Vi oppfordrer alle i menigheten til å være med på å finne nye
leietakere.
Øivind Aaser
Finansrådets leder

Ny menighetssekretær
Vår menighet har lenge kjent behovet for en menighetssekretær. Etter utlysning er denne stillingen nå endelig besatt. Rosalia Elisabeth Bjerkedal
begynte 2. februar i 25 % stilling, med torsdag og
fredag som faste kontordager.
Rosalia er velkjent for mange i menigheten. Hun er
51 år gammel, gift med Morten og har en datter,
Elisabeth. Familien flyttet i fjor til Marker kommune.
Hennes familie kom til Norge fra Ungarn, og hun er
oppvokst i vår menighet. Hun har arbeidet og har
hatt tillitsverv i Unge Norske Katolikkers Forbund,
UNKF (det som nå heter NUK). Rosalia har utdannelse innen økonomi og revisjon, og har hatt flere
oppgaver innen dette feltet. De senere år har hun
arbeidet som selvstendig næringsdrivende.
De viktigste arbeidsoppgavene vil være:
-Vanlige kontorrutiner (post, telefon, bestilling av
varer etc)
-Ajourføring av menighetens kartotek
-Føring av kirkebøker
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-Føring av regnskap, forestå inn- og utbetalinger
-Administere lønn
-Administere utleie av menighetens ulike lokaler
-Lage søndagsbladene
-Sørge for statistiske oppgaver til bispedømmet.
Etter hvert vil hun sannsynligvis også få ansvar for
de administrative rutiner rundt katekesen.
Rosalia ønsker alle
velkommen til å
ta kontakt direkte
eller per telefon,
hvis man tror det
er ting hun kan
bidra med. Hun
behersker også
engelsk. Hun
ønsker blant annet
informasjon om
ting som ønskes
bekjentgjort i
søndagsbrevet.

St. Birgitta menighetsblad • Nr. 1 • mars -april 2012

Messetider i den stille uke
* 1.april PALMESØNDAG
Kl . 10.00 Messe på norsk
Kl . 16.00 Messe på polsk
Kl . 18.00 Messe på norsk
* 4.april ONSDAG I DEN STILLE UKE
Kl . 18.00 Korsveiandakt
Kl . 18.30 Messe på norsk
* 5.april SK JÆRTORSDAG
Kl . 18.00 Messe på norsk
Kl . 20.00-20.45 Tilbedelse foran sakramentet på norsk
Kl . 20.45 -21.30 Polsk
Kl . 21.30-22.15 Vietnamesisk
Kl . 22.15-23.00 Filippinsk
* 6.april LANGFREDAG
Kl . 15.30 Feiring av Herrens lidelseshistorie
* 7.april

PÅSKEAFTEN
Kl . 14.00 Matvelsignelser på polsk
Kl . 22.00 Påskevigilie på norsk

* 8.april PÅSKESØNDAG
Kl . 10.00 Messe på
Kl . 13.00 Messe på
Kl . 16.00 Messe på
Kl . 18.00 Messe på

Ordinære messetider

Nasjonale messer

norsk
vietnamesisk
polsk
norsk

Søndag kl 10.00
Høymesse
Søndag kl 18.00
Kveldsmesse
Onsdag kl 18.00
Kveldsmesse

Torsdag kl 18.00
Kveldsmesse & sakramentsandakt
Fredag kl 11.00
Formiddagsmesse & angelus
Lørdag kl 17.30
Rosenkransandakt
Lørdag kl 18.00
Kveldsmesse

Messe på polsk 1. og 2. søndag i måneden kl 16.00
Messe på vietnamesisk 2. søndag i måneden kl 13.00
Messe på filippinsk (tagalog) 3. søndag i måneden kl 16.00
Messe på engelsk 4.søndag i måneden kl 16.00

Rosalia ønsker i det hele tatt å bli benyttet av menighetens medlemmer og gleder seg til å sette
seg inn i og ta fatt på de ulike oppgavene.

Menighetskontorets åpningstider
Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag 10.00 -15.00

Vi ønsker Rosalia lykke til!

Tel. 69 30 15 20
15

Returadresse: St. Birgitta Kirke
St. Josephs gt. 17, 1606 Fredrikstad
Ved flytting, husk å melde adresseforandring!

Ettersendes ikke ved varig adresseforandring,
men sendes tilbake til avsender med opplysning om den
nye adressen.

Bli kjent i St. Birgitta kirke (13)

Glassmaleriene fra den gamle kirken

Til venstre i kirken har vi to vinduer med til sammen ti
glassmalerier, som er overført fra den gamle kirken. Det
har ikke lyktes å finne ut noe om alderen på og opphavet
til disse maleriene, som jo er av nokså enkel karakter.
Glassmalerienes funksjon er gjennom bilder og symboler å formidle noe om troen, bibelhistorien etc. Så også
med disse som bærer et typisk kristent symbol for hvert
maleri.
Presentert i rekkefølge med start øverst til venstre ser vi:
1. Due med nimbus. Den Hellige Ånd senket seg jo ned
over Jesus i en dues skikkelse da Han bad etter sin dåp.
Nimbusen (ringen rundt hodet) er et symbol på Den Hellige Ånd.
2. Drapert kors. Jesu begravelsesklede på det tomme kors
viser til at dette har blitt igjen, mens Han har stått opp fra
de døde.

3. Kristogram IHS. Kristogrammer er bokstavsammensetninger som symboliserer Kristus. Bokstavene
IHS kan både referere til en forkortelse av navnet
IHESUS på gresk og den latinske betegnelsen Iesus
Hominum Salvator (Jesus, menneskenes frelser)
4. Kors og krone. Symboliserer det fullkomne liv i himmelen etter prøvelsene i dette liv. (Jakob 1.12)
5. Her er det sentrale motivet borte.
6. Kristogrammene Chi-Rho og Alfa-Omega
Et av de eldste kristussymboler består av de to greske
bokstavene chi (Χ) og rho (Ρ), som er første og siste
bokstav i Kristus på gresk. Vi ser også alfa og
omega-symbolet, som referer til Åp. 1,8. “Jeg er Alfa og
Omega, sier Gud Herren”. Som første og siste bokstav i
det greske alfabetet symboliserer bokstavene at Han er
begynnelsen og slutten.
7. Pelikan. Dette bygger på legenden om at pelikanen
ernærer sin unger med blod fra sitt eget bryst når den
ikke kan skaffe mat på annet vis. Dette har i mange
århundrer vært et symbol på Jesu frivillige offer for oss,
som gjentas i Eukaristien.
8. Guds lam. ”Agnus Dei.” Korset i fanen viser til Jesu død
for oss på korset, og det stående lam uttrykker at Kristus
er oppstanden, seirende over døden.
9. Due med nimbus, som nr 1
10. Kalk med kors og kornaks. Jesu korsoffer viderføres
i Eukaristien hvor vi gjennom brød og vin får samfunn
med Herrens legeme og blod.
Hvis noen vet noe mer om bakgrunnen til disse glassmaleriene, er vi takknemlige for opplysninger om det.

Vi ønsker alle våre lesere
en riktig god påske!

Arve Vøllo

