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Kjære leser,
I det dette bladet går i trykken står Kirken fortsatt 
uten sin øverste hyrde etter pave Benedikts   
abdikasjon. Selv om Kirken formes av de troendes 
fellesskap uttrykt gjennom nattverdsfeiring, bønn 
og nestekjærlighet,  vil de fleste katolikker anse at 
paven har en viktig rolle som Kirkens overhyrde 
og tjener, som arbeider for Kirkens enhet i trofas-
thet mot dens Herre, Jesus Kristus.

I en liten enquete blant menighetens medlem-
mer som du finner inne i bladet, fremkommer det 
litt ulike forventninger og håp til den nye paven. 
Vi kan uansett sikkert enes om at vi trenger en 
pave som arbeider for enhet og samhold i Kirken, 
og som kan lede Kirken klokt i møtet med det 
moderne mediesamfunnet, samtidig som han 
aldri taper Kirkens evangeliske oppdrag i verden 
av syne.  
Vi ber om og stoler på at kardinalene under Den 
Hellige Ånds ledelse finner en kandidat som kan 
tilfredsstille disse kravene.

Nettopp Kirkens evangeliske oppdrag er bakgrun-
nen for evangeliseringsdagene som ble arrangert 
i menigheten i februar. Det ble rike dager for oss 
som var til stede. Du kan lese mer om dette inne i 
bladet.
Menigheten har nettopp avholdt sitt årsmøte. 
Det ble fremlagt en årsberetning som viste at det 
foregår en rekke aktiviteter med mange men-
nesker involvert. Det er blant annet stor aktivitet 
i de nasjonale gruppene. I løpet av siste år er det 
opprettet både en afrikansk og irakisk gruppe.
Det ble på møtet også framlagt rapport som viser 
at de største økonomiske utfordringene nå er 
under kontroll. Dette kan du lese mer om på våre 
nettsider.
Vi kan bare oppfordre hver enkelt til å prøve å finne 
noe i menigheten å engasjere seg i. Det er nok av 
oppgaver til alle.

Kirkeårets største høytid står for døren.
Den dype påskegleden som blir alle til del uttryk-
kes slik i påskenattsliturgiens lovsang:

For denne natt driver med hellig makt ondskap på 
flukt, renser for synd, gjenreiser den falnes uskyld 
og gir de sørgende gleden tilbake.

God påske!
Arve Vøllo
redaktør

Forsidebildet:
Evangeliseringsdagene i menighten ble avslut-
tet med en utsendelsesmesse, der det nye 
evangeliseringskorset ble velsignet. Her ser vi 
korset bli båret i prosesjon ut av kirken, før det 
ble hengt opp på veggen utenfor kapellet.
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Kjære menighet,

Siden mandag 11. februar 2013 har vi 
opplevd at vår Hellige Far pave Benedikts 
ekstraordinære kunngjøring om sin avgang 
både har overrasket og sjokkert alle, og ble 
hovedemne i mediene verden over. Selv ble 
jeg trist i hjertet da jeg leste nyheten om 
Pavens abdikasjon.   Barnet i meg ønsket å 
rope: ”Kom tilbake, Hellige Far, vennligst ikke 
forlat oss!” Etter at jeg fikk lest hele hans be-
grunnelse for sin abdisering, gjenopplevde 
jeg imidlertid noe i meg selv. Så etter det 
første sjokket innså jeg dybden i hans bønn 
og hans kjærlighet til Kirken. Av hans avgang 
kan verden og vi lære hans dype ydmyket å 
kjenne.

Etter å ha bedt lenge og 
gransket sin samvittighet 
foran Gud, tok paven sin 
beslutning i full frihet og 
til det beste for Kirken. Vel 
var han klar over alvoret 
i handlingen, men like 
bevisst på ikke lenger å 
kunne utføre Peters misjon 
med den kraft og styrke 
som oppgaven krever. Han 
sa derfor at han ble opplyst 
av, og fant støtte i, vissheten 
om at Kirken er Kristus; som aldri vil tillate at 
det oppstår varig svikt eller mangel på leder-
skap og omsorg hos Kirkens overhode.

Den vantro verden benytter selvsagt an-
ledningen til igjen å angripe Kirken, især 
dens ledere. Vår hellige katolske kirke har i 
historiens løp opplevd utallige angrep på 
Peters stol, men vi har Guds eget ord på at 
dødsriket aldri skal vinne over den. Frelseren 
er alltid om bord og styrer Peters båt, Kirken.

Inngangen til fastetiden ble preget av denne 
sjokkerende nyheten.
Vi har gått inn i en ny tid, en tid av bot og of-
fer. Hele fastetiden kaller oss til omvendelse 
og forsoning med Gud og vår neste. I denne 
tiden må vi anstrenge oss for rettferdighet 

og fromhet samtidig som vi gjør gode gjer-
ninger. I askeonsdagens evangelium snakket 
Jesus om ekte og falsk fromhet. ”Ikke la ven-
stre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din 
gave forblir ukjent”; ”Når du ber, da gå inn i 
ditt kammer og lukk døren til, og be til din 
Far som er i det skjulte” i stillhet; salve ditt 
hode og vaske ditt ansikt i en tid med faste.
Ved å utføre slike ytre handlinger er vi noen 
ganger tilbøyelige til å glemme den egent-
lige meningen bakenfor, deres åndelige 
innhold.

I fastetiden må BØNNEN stige, ikke av en 
følelse av plikt, men heller av hjertet, fordi 
bønn er aktivering av vår kristne tro. Kvali-
teten på vår bønn er kvaliteten på vår tro, 

verken mer eller mindre. I 
bønnen søker vi ikke men-
neskelig beundring, men 
GUD og bare GUD. Så la oss 
i fastetiden stemme våre 
hjerter til å gjøre det gode 
med en ekte glede: faste, 
bønn og almisser. La oss 
sammen med den opp-
standne Kristus fordoble vår 
innsats for å vende oss mot 
Gud, og forsone oss med vår 
neste gjennom tilgivelse og 
kjærlighet.

I dette TROENS ÅR er Påsken en gunstig 
tid for å gjenoppdage troen på Gud som 
et grunnleggende kriterium for våre liv og 
Kirkens liv.

Derfor, la oss benytte denne tiden og be for 
vår Hellige Far, pave Benedikt, som nå tar 
avskjed, og for Kirken som i ukene fremover 
må finne hans etterfølger som apostelen 
Peters etterfølger.

Jeg ønsker dere alle en god og velsignet 
fastetid og påsketid.

Deres sogneadministrator
pater Jagath OMI
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Preken for 2. søndag i faste
1. Mos 15,5-12.17-18 Fil 3,17-4,1 Luk 9,28b-36

Pater Arne Marco Kirsebom, SSCC, holdt denne prekenen ved høymessen 
under evangeliseringsdagene 24.02

Vår tid har 
mange idealer 
og ideer. 
Deriblant fore-
stillinger om 
hvordan vi skal 
være. Stadig 
vekk blir vi 
utsatt for en el-
ler annen form 
for idealmen-
neske. Man skal 
se slik eller slik 
ut. Mange av 
dagens model-
ler i motever-

den er så avmagret at de 
ser ut som skikkelser fra 
den siste verdenskrigens 
slutt. Mange sliter for å 
oppnå en slik angivelig 
skjønnhet. Men mange 
synes ikke en slik ekstrem 
avmagring er tilstrekkelig. 
De bruker operasjoner 
for å forandre seg til å få drømmefiguren. 
Uten problemer lar de ting bli operert inn i 
kroppen eller de bruker sprøyter med stoffer 
under huden. Det er ikke grenser for foran-
dringslyst som kan tilfredsstilles i vår tid.

I dagens tekster snakkes det også om for-
andringer, men nå i betydningen av for-
vandling. Opp i fjellet blir Kristus forvandlet 
foran disiplene, Peter, Johannes og Jakob. 
Han lyser opp. Hans sannhet blir bokstavelig 
talt synlig. En sannhet som blir bekreftet av 
Faderen i himmelen. Kristus er Guds sønn. 
Han er Gud. Hans legeme stråler ut det han i 
virkeligheten er.

Legemet blir til forkynnelse av en dyper-
eliggende virkelighet enn den disiplene 
hadde oppfattet så langt. De får se det sanne 
legemet, den sanne skjønnheten til Kristi le-
geme. En skjønnhet som ikke er det ytre men 
som er hans sannhet. En skjønnhet som er 
vakrere enn all overfladisk skue. Det er Guds 
skjønnhet de får se.
Disiplene får se Herrens sanne skikkelse om 
enn bare for et øyeblikk. Et øyeblikk de aldri 
kommer til å glemme. Et lysglimt som de 
sikkert kommer til å huske når de får se Her-
ren igjen i oppstandelsens lys. Ved Herrens 
forklarelse blir de forberedt på det som skal 
komme.

Paulus snakker også om 
legemets forvandling, men 
han skriver om vårt legeme. 
Vårt legeme skal bli for-
vandlet til å bli likt Kristi 
herlighetsfylte legeme. Vi 
skal bli Kristuslike i ordets 
fulle betydning. Det vil si at 
Guds skjønnhet som lyser 
opp i Kristus vil også bli vår 

skjønnhet. En sann og uforgjengelig skjønn-
het. Vi vil bli en del av Guds skjønnhet. Det er 
den sanne barndom, det sanne hjem. Å være 
hos Gud i Gud.

Sett opp mot det blir de kosmetiske forand-
ringene av kroppens overflate tomme og 
fullstendig overflødige. De gjenspeiler bare 
grusomheten i den menneskelige virkelighe-
ten. Hvor mange lider ikke under det å skulle 
se slik eller slik ut. Hvor mange unge bryter 
ikke sammen under de dødelige idealene og 
får langvarige forstyrrelser i sin identitet. De 
blir ofre på forfengelighetens alter.

Det sanne budskapet lyder: den virkelige 

”Guds skjønnhet som 
lyser opp i Kristus vil 
også bli vår skjønnhet. 
En sann og uforgjenge-
lig skjønnhet. ” 
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skjønnheten kommer innenifra, særlig fra 
der hvor vi er ett med Gud. Det er det dreier 
seg om, det er omvendelse. Omvendelse 
utenfra og inn.  Det er en faste som Gud 
ønsker. 

Vi søker Ham som fundamentet som bærer 
vår eksistens, hvor alt er som er nødvendig. 
Bare Han kan skjenke oss den sanne skjønn-
heten og dermed den sanne freden fordi 
Han er vår innerste skjønnhet. Står vi fast i 
fellesskap med Ham vil vi begynne å stråle. 
Lytter vi til Hans stemme vil også det vi gjør 
tilsvare denne skjønnheten. Hva betyr vel 
det ytre dersom det ikke er et middel for det 
indre? Og spiller det noen rolle om andre 

ser det så lenge Gud ser det?

Bruker vi fastetiden aktivt til å fordype vår 
relasjon til Gud blir den virkelig fruktbar. 
Hva vi enn måtte gjøre i fastetiden så må 
det være for å åpne mer rom og plass for 
Gud.

Det vi gir avkall på, gir vi avkall på, ikke for å 
bli mer fattig, men for å bli rikere i det vi lar 
Gud fylle oss slik at vårt legeme kan møte 
Hans sanne skjønnhet og stråle den ut. Slik 
at vårt liv kan blir mer tilfredsstilt og bringe 
mer frukt. Slik at menneskene rundt oss kan 
erkjenne mer og mer at vårt og alles hjem er 
i himmelen.

Bilder fra 
høymessen under 
evangeliseringsdagene
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Ta imot – gi videre!
Evangeliseringsdager i St. Birgitta 21.-24. februar
For andre gang ble det arrangert evan-
geliseringsdager i vår menighet. Evange-
liseringsdagene er et prosjekt utgått fra 
bispedømmet, som tar sikte på å gi menig-
hetsmedlemmene anledning til å fordype 
seg i troen, oppleve fellesskap med andre i 
menigheten og kanskje skape positive ring-
virkninger i og utenfor menigheten.
I  år er det pater Arne Marco Kirsebom SSCC, 
sogneprest i St. Olav kirke i Oslo, og domi-
nikanersøster Anne Bente Hadland OP som 
reiser rundt i menighetene og leder disse 
dagene.
Mottoet som gjelder for Troens år: ”Ta imot 
– gi videre” er også tema for evangeliserings-
dagene.
Arrangementet var torsdag og fredag lagt 
opp med kveldsmesse og foredrag, i tillegg til 
samtale og felles måltid. Lørdag ettermiddag 
ble det arrangert en mini-retrett, der det også 
var sakramentstilbedelse og anledning til 
skriftemål. På søndag ble det hele avrundet 
med utsendelsesmesse, der det nye evangeli-
seringskorset ble velsignet. Dette ble så båret 
i prosesjon ut av kirken før det ble hengt opp 
på veggen utenfor kapellet.
På den avsluttende kirkekaffen ble fore-
dragsholderne behørig takket for givende 
dager. Takk til del ble også pater Jagath og 
ikke minst Peter Isenegger, som sto på med 
fantastisk kjøkken- og kulinarisk tjeneste  i tre 
dager. 
Over tretti deltagere tok denne gang del i 

evangeliseringsdagene, og vi tror de fleste 
gikk beriket hjem.

Foredragene som ble holdt var interessante 
og givende meditasjoner over store tema. 
Siden disse antas å ha mer allmenn interesse, 
tar vi med noen hovedpunkter fra foredra-
gene. 

”Jesus er Herre” – om trosvitnene, våre 
fedre og mødre i troen og oss som tros-
vitner i dag.
Troen er noe vi mottar, som et frø som slår rot 
i hjertet, og begynner å vokse. Veksten vari-
erer i årenes løp, men veksten opphører aldri. 
Vi trenger derfor aldri bli gamle i troen, vi kan 
alltid finne noe nytt. Denne troens gave bør 
vi videre. Men selv om vi har mottatt denne 
gaven har Gud gitt oss full frihet til å forholde 
oss til gaven eller ikke.
Gud gir denne gaven ved at han fødes inn 
i denne verden som Jesus Kristus. Kirken 

begynner når Jesus 
samler apostlene 
rundt seg. Kristus er 
er Kirkens hode, som 
ga seg for Kirken, og 
som hele tiden gir seg i 
sakramentene.
Blant tidligere tros-
vitner som Kirsebom 
valgte å nevne, var 
Abraham og hans tota-
le tillit til Guds ledelse. 
Videre St. Teresa av 

Peter Isenegger sto for 
kjøkkentjenesten
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Lisieux, som bestemte seg for at Herren 
elsker henne og hun elsker Ham, uansett 
hva som skjer. Dette er en holdning som kan 
bære en når troslivet virker tungt og tørt.

”Hvem sier dere at jeg er” –om tro og 
identitet
Her tok sr. Anne Bente utgangspunkt i den 
kjente bibelteksten der Simon Peter svarer: 
”Du er Messias, den levende Guds Sønn”
Jesus som Herre var den tidligste kristne 
trosbekjennelsen og sto i skarp kontrast til 
den romerske keiserkulten.
For den kristne er identiteten rotfestet i Gud. 
Vi får vår identitet i dåpen. Vi blir døpt til 
konge, prest og profet. Av døpefonten fødes 
et nytt Guds folk. Trosbekjennelsen blir vår 
identitetsmarkør.Vi trenger ikke streve med 
å skape vår egen identitet, vi kan hvile i Gud. 
Gud spør ikke ”hvem vi er”, men ”hvor vi er”.

Tror du dette? – min tro og Kirkens tro 
Sr. Anne Bente tok utgangspunkt i den første 
menighet som var Jesu venner som vandret 
med ham en tid etter hans oppstandelse. 
Etter himmelfarten vender de tilbake til 

Jerusalem i glede. Hvorfor 
er de egentlig glade? Mes-
siasprosjektet så jo ut til å 
være mislykket, ytre sett. 
Men den første menighet 
vet at Jesus nå er permanet 
sammen med dem i felles-
skapet og nattverden. 
Tro er noe mer enn et livs-
syn; å tro er å gi sitt ord. Det 
skal holdes, også når troen 
blir satt på prøve. Vår tro 
er et svar på Guds tiltale. Vi 
tror i et fellesskap som Gud 
har villet. Han vil at vi skal 

være ett. Troen har en subjektiv side - hva vi 
opplever i våre liv, men også en objektiv side 
– Kirkens tro. Kirkens tro er en skattkiste som 
den subjektive troen kan næres av (liturgi, 
bønneformer, helgenberettelser etc). Den 
franske forfatteren Mauriac sier: Hver enkelt 
nattverdsgjest i hele verden får del i Kristi 
legeme, mottar Kristus. Hver enkelt blir fylt 

til randen av Gud. Hver av dem er alene med 
sin skaper og han er alt i alle. Og dette skjer 
overalt i verden. Kristus er virkelig levende i 
hver levende sjel.

Be med Bibelen – Om lectio divina 
Dette er en måte å lese Bibelen på som har 
sitt opphav i klostrene. Man leser dvelende, 
langsomt og gjentatt, for å la Gud tale til 
”meg her i mitt liv”. Man er stille og rydder 
en plass til Gud i ens liv.

Etter dagene i Fredrikstad skrev søster Anne 
Bente blant annet dette på sin blogg, Ave 
crux, spes unica:

Men så er det nettopp da når det stormer, 
at det er godt å kunne ta et steg til siden og 
fokusere på det vesentlige, det det egentlig 
dreier seg om. Det kunne jeg gjøre i helgen 
under evangeliseringsdagene i St. Birgitta 
menighet i Fredrikstad hvor “min tro og 
Kirkens tro” sto i sentrum for vårt samvær. 
Fire dager med fokus på Jesus Kristus som 
er grunnen til at vi – en gruppe mennesker 
fra hele verden – kom sammen og ba, feiret 
liturgien, fordypet oss i og delte Guds ord 
på norsk, arabisk og polsk, og hygget oss i 
hverandres selskap. Vel vitende om at han 
som samler oss, som gir vårt samvær me-
ning og våre liv retning og håp – er Ordet 
selv, Jesus Kristus, Gud og menneske, død 
og oppstanden.

                  Kilde: http://annebentehadland.wordpress.com/
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Pave Benedikt XVI gikk av 28.februar

Vi takker Gud for vår pave Benedict XVIs tydelige kirkeledelse 
gjennom nesten åtte år. Måtte han nå få en velfortjent og velsignet 
tid i bønn og fordypning. Kirkens sanne hyrde er Kristus. Vi 
legger nå Kirkens fremtid i Hans trygge hender. Vi ber deg.
                                                                                                                                          Forbønn 3. søndag i faste

Hvilke forventninger og forhåpninger har du til den nye paven ?
Vi har spurt noen av menighetens medlemmer

Pater Jagath:
Den  hellige, katolske og 
apostoliske Kirke trenger 
en ydmyk, hellig, klok og 
medfølende tjener for å lede 

Kirken, som ble bygget på 
klippen av Jesus, og oppfylle 
GUDS VILJE med medfølelse 
og ømhet.

Anne Grethe Leguina:

Jeg håper at han fortsetter 
å ha fokus på økumenisk 
arbeid for kirkens enhet. 
Videre ville jeg håpe at han 
kunne ta opp hvilke fordeler 
det ville kunne ha for Kirken 
om prestene fikk anledning 
til å gifte seg. Og at han vil 
utøve sin autoritet/ myndig-
het med visdom.
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Bente Heiseldal:
Jeg håper at det blir en pave 
som føler glede over kallet. 
At han ikke føler kallet som 
en byrde. Så håper jeg at han 
blir en utadvendt pave som 
fortsetter å være på sosiale 
medier etc. , og som ønsker 
å reise og møte mennesker.  
I tillegg hadde det vært fint 
om han var så ”ung” som 
mulig, særlig til sinns.

Danuta Ptasinska:
Som katolikk fra slekt til slekt 
vil jeg akseptere den nye pa-
ven, som kardinalene ledet 
av Den Hellige Ånd, velger til 
kirkens hyrde.
Jeg håper på at han vil fort-
sette å stå fast i prinsipielle 
saker i lydighet til Gud.
Jeg gjentar hva biskop Bernt 
har sagt: ”Kirken har bare 
frihet til å gjøre hva Gud vil, 
og den vil aldri få frihet til å 
tilpasse seg sin tid”.

Anees Al-Tammu:
Jeg forventer at den nye pa
ven på samme måte som de 

to siste paver, Johannes Paul 
II og Benedikt XVI vil stå for 
Kirkens tradisjonelle lære og 
ikke tillate kvinnelige prester 
eller likekjønnet ekteskap. 
Jeg ønsker heller ikke at han 
skal åpne for ekteskap for 
prester, fordi presten da ikke 
blir fullt ut fri til å spre Her-
rens ord og troens budskap.

Martin Freiberger
Han må ha et åpent sinn 
for den katolske tros utfor-
dringer i møtet med den 
moderne verden, slik at ikke-
troende kan føle seg mer vel-
kommen i våre menigheter. 
Han bør sørge for at kirken i 
de fattige land får større del 
i kirkens rikdommer, og den 
nye paven kan godt komme 
fra en annen del av verden.

Patrice Andolo : 
Jeg håper at paven kan 
endre de dårlige sider ved 
Kirken, f eks pedofiliskanda-
lene, slik at kirken fremstår 
fornyet og med et bedre 
ansikt ut mot verden.

Mary Ann Karlsen
Jeg håper at paven greier å 
oppfylle sine plikter på en 
god måte og være et bra 
forbilde for katolikker. Og så 
håper jeg at paven fortsetter 
å komme til verdensung-
domsdagene.

Turid Synnøve Nilsen:
Jeg håper det blir en pave 
med varme og karisma, som 
er Kirkens far og som peker 
på Kristus i verden. Jeg håper 
han vil være en som viser vei, 
og også tar tak i problemene 
i kirken. Jeg håper han kan 
bidra til fornying i Kirken, 
slik at Kirken er et annet sted 
enn for hundre år siden
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Egil Hovland 1924-2013
Egil Hovland døde 5. februar    . 
Også den katolske kirken har mye å takke Egil 
Hovland for.
Norsk messe, nr. 13 i vår salmebok ”Lov Her-
ren”, er en av de messene som brukes mest i 
vår kirke i Fredrikstad. Denne ble komponert 
i 1995 med tittelen: Norsk høymesse for 
forsanger, menighet og orgel. Opus 149. Den 
er  tilegnet Kjell Arild Pollestad og den katol-
ske kirke i Norge. Daværende pater Kjell Arild  
Pollestad har fortalt at messen ble til etter  at 
han foreslo at Hovland skulle skrive en messe 
for den katolske kirken som honorar for et 
foredrag pater Pollestad holdt i Fredrikstad.
Egil Hovland er av de komponistene som er 
sterkest representert i vår salmebok. Hele tre 
messer, sju omkvedmelodier og åtte salmer 
er signert ham.
Hovland var også interessert til stede ved 
innvielsen av det nye orgelet i 2002, et orgel 
han hadde mange lovord om.

Egil Hovland ved innvielsen av det nye orgelet. 
Til venstre representant for orgelbyggeren 
Sandtner og biskop Schwenzer

Helt siden innvielsen av vårt kirkesenter har 
vi hatt flere omvisninger i året for elever ved 
ungdomsskoler og videregående skoler.
I løpet av de første årene har mange av 
skolene i byen og distriktet, besøkt oss uten 
større ambisjoner enn å se på hvordan kato-
likkene har det.
Med årene ble det flest besøk på slutten eller 
begynnelsen av skoleåret; elevene møtte mer 
forberedt og ønsket ganske allsidig informa-

sjon om vår kirke og St. Birgitta menighet.
Etter hvert har antall besøk stabilisert seg på 
mellom 4-6 i skoleåret. Flere av disse grup-
pene kan bestå av opp til 4-5 parallellklasser.
Noen gjengangere, som Glemmen og Tomb 
vgs, kommer gjerne i grupper på 40-60 elever 
og flere lærere. Omvisningen tar gjerne 1 ½ 
time, avhengig av antall og typer spørsmål.
Disse kan omfatte teologi, morallære, liturgi, 
symboler, sakramenter,  mariologi, paven, hi-

erarki, klosterliv, sølibat, gjengif-
te, menighetsliv, kirkedemokrati, 
katekese, økonomi, arkitektur, 
m.m.- for å nevne noen.
Det er både utfordrende og 
meget lærerikt å være sammen 
med spontane og vitebegjær-
lige ungdommer, og etter beste 
evne prøve å spre kunnskap om 
vår hellige tro og kirke.
                                         
                                          Istvan Talos

Stor interesse for skolebesøk

Elever fra Cicignon ungdomsskole
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18. til 20. januar møttes 15 engasjerte ung-
dommer til en spennende distriktshelg i St. 
Birgitta menighet. Det ble et både fartsfylt 
og spenningsfylt treff, hvor alle koste seg og 
hadde det gøy. 
Helgen inne-
holdt blant an-
net leker som 
chubby bunny, 
dyreleken, mi-
meleken, Terje 
tøffel, sheriff 
og ting tang 
pang. I tillegg 
hadde vi ”hell’s 
kitchen” med 

baking og ”Call of Duty” som høydepunkt! Vi 
hadde fredfulle bønnestunder og messe, der 
vi hadde ansvar for kirkekaffen. Helgen var 
helt konge, og det var fantastisk å se og bli 
kjent med flere nye fjes i distriktet.
                                 Tekst: Tore Nguyen. Foto: Kristin Nguyen

Distrikt Østfold lever!
Vellykket ungdomshelg i Fredrikstad

Det har skjedd mye på økonomifronten i 
menigheten i løpet av det siste året. Regn-
skapsføringen blir nå gjort av menighets-
sekretæren, og regnskapsrapporter kommer 
regelmessig og i god tid før fristene. Alle kan 
stole på at menighetens midler blir godt tatt 
hånd om. Finansrådets samarbeider kon-
struktivt og tillitsfullt med menighetsrådet.

Noen aktuelle temaer:
Momssaken: Status ultimo mars 2013 er at 
Skatt Øst ikke har hatt mulighet til å behand-
le vår klage på vedtaket og begrunner det 
med sykdom. Imidlertid har Namsmannen 
ikke slitt med sykdom og tatt pant i beløpet 
menigheten skylder i mellomtiden. Menig-
heten må fremdeles vente på behandlingen 
av ankesaken.

Regnskapsføring: Menigheten har nå ende-
lig fått gode rutiner på regnskapsføringen. 
Bilagene blir nå oppbevart i menighetsloka-
lene. Menighetssekretæren sender regn-
skapsrapporter regelmessig og raskt etter 

månedsslutt. I tillegg kommer oversikter 
over kollektene, og vi har en felles forståelse 
for hvordan disse pengene skal telles, føres 
i regnskapet og er sporbare. Inntektene fra 
utleie blir også rapportert og fulgt godt opp.

Budsjettprosess: Siden regnskapsrapporter 
har kommet regelmessig, har finansrådet i 
løpet av dette året hatt en god mulighet til 
å sette seg inn i regnskapet, og dermed er 
arbeidet med budsjett for 2013 blitt mye 
enklere for oss enn tidligere.
Den viktigste økonomiske utfordringen me-
nigheten nå står overfor er i få leietakere til 
lokalene i 2. etg av menighetslokalet. 

Vi vil også oppfordre menighetens medlem-
mer til å gi kirkebidrag, enten gjennom bi-
spedømmet (med skattefradrag) eller direkte 
til menigheten.
                                                 Øivind Aaser
                                                 leder av finansrådet

Økonomi i bedring
Rapport fra Finansrådet
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Livets gang

Dåp
LEON SEFIC  (01/12)
MARCEL SYGULA  (26/12)
OSCAR WITOLD 
MIODUCHOWSKI (26/12)

RIP
MARIA BERGGREN (28/11)
AUGUSTINA JOSEFA BRUSKA 
(16/12)
TERESA DE JESUS GONZALEZ 
PALACIOS (14/01)
ANTAL GABOR VÉKONY (15/02)
Gyula Alfred Soos (02/03)

Kjære søsken i St. Birgitta menighet!
Foreløpig er vi midt i fastetiden og samtidig ser vi daglig tegn på at våren nærmer seg 
og med den lys og liv i naturen og i manges sinn etter vinteren. Jeg ønsker og ber - på 
vegne av oss i menighetsrådet - at vi alle må få en opplevelse av viktigheten av å forbe-
rede oss til Kirkens store fest, påsken, med dets drama; drama for den enkelte av oss og 
for hele menneskehetens frelse. Det er da virkelig stort!

Hilsen fra leder i menighetsrådet
Anne Grethe Leguina

I anledning Troens År har menighetsrådet 
gått inn for å adoptere St. Antony´s church 
i Thalaiady på Sri Lanka som vennskapsme-
nighet i to år. 
Menigheten i pater Jagaths barndoms-
landsby teller rundt 150 
familier, og trenger sårt 
bistand til gjenoppbyg-
ging av sin kirke. Deres 
korskirke ligger fortsatt 
halvveis i ruiner etter 
borgerkrigen i 1983, 
tsunamiens ødeleggel-
ser i 2004 og ytterligere 
krigsskader i 2006.  I 
tillegg til restaurering 
av kirkebygget må de 
også gjerde inn kirketomten for vern mot 
uvedkommende og inntrengere.
Pater Jagath har fått biskopens tillatelse til 
å ta opp ekstra kollekt øremerket til dette 
formål, i toårsperioden.

Menigheten har mottatt følgende brev fra 
sognepresten i St. Antony’s church:

Kjære pater Jagath!
Som sogneprest i Thalaiady vil jeg gjerne få 

rette oppmerksomheten mot nøden i vår 
kirke og blant menneskene som har vært 
rammet av borerkrig og tsunami.
Vår landsby ble svært ødelagt i under bor-
gerkrigen og tsunamien. Mange mennesker 

døde og mange mistet 
alt de eide. Lidelsene var 
store.
Nå prøver de å begynne 
sine liv på nytt. Til tross 
for sin desperate situa-
sjon lever de med håpet. 
St. Antony kirken er 
en kilde til trøst, men 
også kirken ble veldig 
ødelagt.
Derfor er det vårt ansvar 

å rehabilitere kirken. Jeg ber dere derfor 
vennligst om å  rekke ut en hjelpende hånd, 
slik at vi kan makte denne oppgaven. Jeg hå-
per dere kan bidra til vårt arbeid. Den første 
oppgaven blir å rehabilitere en ødelagt fløy 
av kirken.
Jeg håper og ber om at deres velvillige 
bistand. 
Måtte Gud velsigne dere!
Fr  M Jesuratnam,sogneprest 

Ny vennskapsmenighet på Sri Lanka
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Ordinære messetider
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    

Nasjonale messer
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                

Påskenøt 

V e d  H e n r i  M a a t j e

Finn en setning om året vi er inne i!
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. 
I et av løsningsordene er å=aa

engel
fornekte
gravkirken
halleluja
hosianna
Jerusalem
Johannes
jubel
klokkeringing
kors
kylling
langfredag
lidelse
liv
lovsang
Maria Magdalena
nattverden
oppstandelse
palmegrener
ski
sol
tom grav
tornekrone
Via Dolorosa
vin

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. 

Prest 1
Menigh. sekretær 1 (27%stil-
ling)
Sakristaner 6 (inkludert nasjo-
nale grupper)
Lektorer 12
Organist 1
Korledere 2
Korister 25

Ministranter 15
Kateketer 14
Kirkelig assistent 1
Renholdere 3
E.o. komm. utdeler 1
1. kommunikanter 21
Konfirmanter 16
Vielser 1
Dåp av barn 30

Voksendåp 1
Døde 8

Pr. 31.12.12
Barn i katekese 144
Barn i 1. komm. underv. 32
Barn i konfirmasjonsunderv. 21

Litt statistikk for St. Birgitta menighet i 2012

Pr. 31. desember 2012 bestod menigheten av 2.601 medlemmer. Dette er en 
oppgang fra året før på 889 personer (fra 1712), dette er 51,9% flere inn i fjor.
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 Messetider i den stille uke                 

 * 24.mars  PALMESØNDAG
            kl . 10.00 Høymesse med palmevigsel
            kl . 16.00 Messe på engelsk
            kl . 18.00 Messe
 
 * 25.mars  MANDAG I DEN STILLE UKE
            kl . 18.00 Korsveiandakt - afrikansk gruppe
 
 * 26.mars  TIRSDAG I DEN STILLE UKE
            kl . 18.00 Korsveiandakt - irakisk gruppe

 * 27.mars  ONSDAG I DEN STILLE UKE
            kl . 18.00 Korsveiandakt
            kl . 18.45 Messe 

 * 28.mars  SKJÆRTORSDAG
            kl . 18.00 Messe
            kl . 20.00-20.30 Tilbedelse foran sakramentet på norsk
            kl . 20.30-21.00 - afrikansk gruppe
            kl . 21.00-21.30 - irakisk gruppe
            kl . 21.30-22.30 - polsk gruppe
            kl . 22.30-23.15 - filippinsk gruppe

 * 29.mars  LANGFREDAG
    kl . 16.00 Feiring av Herrens lidelseshistorie

 * 30.mars  PÅSKEAFTEN
    kl . 14.00 Matvelsignelser på polsk
    kl . 22.00 Påskevigilien 
  
 * 31.mars  FØRSTE PÅSKEDAG
    kl . 11.00 Høymesse (NB! Merk tiden)
    kl . 16.00 Messe på polsk
    kl . 18.00 Messe

 * 1. april  ANDRE  PÅSKEDAG
            kl . 11.00 Messe (NB! Merk tiden)

St. Birgitta Kirkekor
Vi ønsker nye sangglade medlemmer velkommen!

Ta kontakt med Liv Auberg Czynski
mob. 45 45 19 04

e-post: liv.a.czynski@gmail.com
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 St. Birgitta kirke

   St. Josephs gt. 17, 1606 Fredrikstad
    Tlf 69 30 15 20  faks 69 30 15 21
    Internett: fredrikstad.katolsk.no 
    E-post: fredrikstad@katolsk.no 

     Organisasjonsnummer: 871494452
________________________________

Sogneadministrator
P. Jagath Premanath Gunapala

            jagath.gunapala@katolsk.no     
Tel  69 30 15 22  Mob. 414 68 740

______________________________

Medarbeidere
Menighetssekretær: Rosalia Bjerkedal 
906 71 836 rosalia.bjerkedal@katolsk.no

Menighetsrådet: Anne Grethe Leguina (leder)  
452 58 550 anneleg@online.no,  Istvan Talos (sekretær),  
Jerzy Mitwicki, Hans Jørgen Smith, Geir Olav Stamnes, 
Conchita Torrejas, Martin Freiberger (vara), Thanh Trieu 
(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.a.czynski@gmail.com

Katekese: Vigdis Maatje,  69 37 94 34
 v.maatje@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: Elisabeth Golding  69 31 52 96

Kjøkkenkomité: Peter Isenegger 69 39 18 63 
 pet-isen@online.no

Kunstutvalg: Lise Marcussen 69 31 71 93

St. Birgitta Unge: Michael Lindquist 417 92 331 
linkimusiic@gmail.com

Medvandrerne: Karin Waage  69 33 79 94, 
 waage.k@online.no

Afrikansk gruppe: Patrice Andolo 967 35 515
andolopatric@yahoo.fr

Filippinsk gruppe: Rachel Gaba Smith
95 91 64 14 smith@online.no

Irakisk gruppe: Raja Toma Yonnan  416 66 527
raja_toma@hotmail.com

Polsk gruppe: Jerzy Mitwicki  69 36 40 33
jmitwicka@interia.pl

Vietnamesisk gruppe: Kim Thong Tran 
900 34 128 kimthontra@gmail.com

Pastoralrådsrepresentant: Anne Grethe Leguina  452 
58 550 anneleg@online.no  
Vara: Conchita Torres
 
Repr. Fredrikstad Kristne Råd: Anne Grethe Leguina  
452 58 550 anneleg@online.no  

Webredaktør: Freddy Kristiansen

 

918 34 142 
freddyk@live.no  

Menigheten trenger din støtte!
   Kirkebidrag kan gis til konto
             0530 22 52930             

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 (15)
Prosesjonskorset

Prosesjonskorset er et 
kors, vanligvis i form 
av et krusifiks, som 
bæres fremst i kirke-
lige prosesjoner, f eks 
av en ministrant ved 
inngangsprosesjonen 
i høymessen. Krusi-
fikset skal vende med 
fronten i prosesjonens 
bevegelsesretning. 
Dette kan sees som en 
invitasjon til menig-
heten/alle kristne til å 
følge Kristus. For at det 
skal kunne sees godt er 
det montert på en lang 
stang. Det kan brukes ved mange ulike liturgiske 
prosesjoner. 
Under messen skal korset plasseres i koret nær 
alteret. På den måten er det synlig for hele menig  

heten. Denne nærheten mellom korset og alteret 
minner om den nære tilknytningen mellom 
alteret og det som skjedde på korset. Det er det 
samme offer, den samme handling som skjer på 
alteret og på korset. ”Dette er mitt legeme, gitt 
for dere”.
Bruken av prosesjonskors er skriftlig dokumen-
tert brukt så langt tilbake som det sjette århun-
dre. I kirkekunsten fins det utallige eksempler på 
kostbare og rikt utsmykkede kors.
Korset i vår kirke er et relativt nyanskaf-
fet, masseprodusert kors i messing. På hvert 
av korsets armer er det en liten medaljong 
med symbolet for de fire evangelistene.                                                                                                                                   
                                                                                   Arve Vøllo

                                                     
  

Bruk vår nettside:

fredrikstad.katolsk.no
(ikke skriv www. foran adressen)

Vi ønsker våre lesere 
god påske!

Ørn med evangeliebok
- symbol for Johannes


