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  Da forrige nummer av menighetsbladet ble 
utgitt ved påsketider, ventet vi spent på hvem 
den nye paven skulle bli. Litt ulike forventninger 
kom fram.  Nå etter et drøyt halvår begynner 
vi å bli litt mer kjent med vår pave Frans. Hans 
stil og væremåte er definitivt forskjellig fra sin 
forgjenger. Om han teologisk skiller seg mye fra 
pave Benedikt, ser det ut til at de ulike kommen-
tatorer bedømmer litt forskjellig.  
  Slik jeg oppfatter ham utfordrer han på mange 
måter spesielt de kristne i vår rike del av verden. 
Man kan ikke være en troverdig kristen uten per-
sonlig å åpne seg for de syke, fattige og utstøtte, 
ikke bare i ord, men i praksis og i møte med 
mennesker. Ganske sterkt var det i så måte å 
oppleve pave Frans på Petersplassen under den 
nasjonale valfarten til Roma, da han tok seg lang 
tid til inderlige møter med syke og funksjons-
hemmede, mens biskoper, kardinaler, diploma-
ter osv pent måtte vente på tur.
  Dette er jo unektelig kjernen i Jesu budskap, 
men det ser ut til at pave Frans har en egen evne 
til å gjøre dette troverdig med sin væremåte og 
sine meget direkte, og for oss alle, utfordrende 
ord.
  Andre som har fått oppleve paven på nært hold 
var de av våre ungdommer som deltok på

 
Ver-

densungdomsdagene i Rio de Janeiro i sommer.  
Mer om det kan du lese inne i bladet.
  Vi bringer også et intervju med den nybakte 
stortingsrepresentanten Bengt Morten Wenstøb. 
Ikke mange menigheter i Norge (og ingen av de 
katolske) kan skilte med en stortingsrepresen-
tant i sin midte.
  De siste ukene har det i vår menighet vært mye 
fokus på naturkatastrofen på Filippinene.  Dette 
har gitt seg utslag både i forbønner, rekviem-
messe, og et betydelig beløp har blitt samlet inn.     
  La oss nå i denne advents – og juletiden ikke      
glemme dem eller andre medmennesker som 
lider, både som følge av naturkatastrofer, krig 
og vanstyre. Med en stor gruppe kristne fra Irak i 
vår menighet, tenker jeg spesielt på de forfulgte 
kristne i Midt-Østen.

  Jeg håper alle får en fin adventstid med rikelig 
rom for ettertanke og forventning, og ikke bare 
stress og ”julefeiring på forhånd”.  

God jul og
 
godt nytt år!

Arve Vøllo
redaktør

Forsidebildet:
Da stavkirken i Ål i Hallingdal ble revet i 1880 ble 
heldigvis det storartede taket med billedmotiver 
fra Bibelen bevart. Taket er malt omkring år 1300 
og kan i dag beundres i 
Kulturhistorisk museum i Oslo. Kristi fødsel er et 
av motivene.

Bruk vår nettside:

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

Kjære leser,
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Kjære menighet,

Med Kristi Kongefest, siste søndag i kirke-
året, avsluttet Kirken TROENS ÅR som ble 
innledet 11. oktober 2012 av daværende 
Pave Benedikt XVI. Gjennom Troens År ble vi 
invitert til en inderlig, dyp omvendelse ved 
å gjøre tre viktige ting: forstå vår hellige tro, 
leve vår tro og dele vår tro. Vi hadde mange 
åndelige aktiviteter i vår menighet under 
Troens År, som tok sikte på å styrke vår tro. 
Mange deltok i disse åndelige øvelsene, men 
ikke alle.

Mot slutten av Troens År, ble verden igjen 
rystet, av omfanget av den naturkatastrofe 
som førte til tragedien 
på Filippinene. Og ikke 
bare verden ble sjokkert 
av ulykken, men også 
vår tro og håp. Derfor 
hørte vi fra de etterlatte 
på Filippinene som rop-
te til Gud i sin sjelekval, 
elendighet, smerte og 
sorg: «Hvorfor, Herre, lar 
du slike ting skje?» Men 
tross dette: Herren er god 
mot dem som venter på ham og søker ham. 
Herrens miskunn er ikke forbi, Hans barm-
hjertighet tar ikke slutt.

Denne katastrofale tragedien oppmuntret 
oss igjen til å vise solidaritet med de etter-
late. Det har vært oppløftende og varmende 
å finne og lytte til folk som kanskje har lidd 
mest av denne katastrofale hendelsen, og 
som forsetter å tro og tjene andre. Håp 
utnytter den enorme energien og åpner 
fengselsdører til egoistiske hjerter og skaper 
virkefelt for den menneskelige ånd. Gene-
røsitet fra millioner av mennesker, inkludert 
St. Birgitta menighet, som svar på appell om 
hjelp, har åpenbart en felles menneskelig 
solidaritet. Hjelpen til de rammede har ikke 
bare gitt dem materiell bistand, men også 
visshet om solidaritet, at menneskeheten er 
med dem i deres nød og sorg, og gjør sitt 

beste for å dele deres byrder.

Denne tragiske hendelse blir innledningen 
til det nye liturgiske år i adventstiden. Tiden 
for å forberede oss åndelig til å ønske vår 
Frelser Jesus Kristus velkommen i våre hjer-
ter. Ventetiden som gir hver enkelt av oss 
mulighet å reflektere over hva vi kan gjøre 
for å støtte opp om de etterlatte, ikke bare 
i dag, men i årene som kommer. Hva vi gjør 
mot andre, gjør vi mot Gud. Hva vi gjør mot 
andre, gjør vi mot Jesus.

Jesusbarnet tente et lys fra krybben i Betle-
hem som fortsatt skinner i hele den mørke 
verden. For den har ikke sluknet. Det skinner 
midt i katastrofer, krig, opprør, omveltnin-

ger. Det skinner for alle 
som tror på Gud og følger 
ham. Vi er kalt til å være 
Kristi lys for å skinne i vår 
mørke verden. La oss tenke 
litt igjennom vårt ansvar 
for å virke som Kristi lys i 
mørket. La oss være lys til 
lidende, fattige og sør-
gende. Det er en stor glede 
i å være i lyset. Men det er 

en enda større glede i å være 
en kilde til lys for andre.

Jesusbarnet i krybben, gir oss håp. I den 
mørke verden skinner hans lys. Han kom-
mer i mildhet, oppfordrer oss til å rekke ut 
hånden til forsoning, for å hjelpe hverandre 
med å skape fred.
Så i denne juletiden, la lyset av håp og 
kjærlighet skinne gjennom våre ord og 
gjerninger.

Gode, glade nyheter som skal være for alle 
mennesker på jord.

Jeg ønsker dere alle en velsignet, god jule-
høytid, og et lovende, helsebringende og 
lykkelig nytt år!

Deres sogneadministrator
pater Jagath OMI
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Preken for 24. søndag i kirkeåret
2. Mos 32,7-11.13-14 1.Tim 1,12-17 Luk 15,1-32

Pater Jagath P. Gunapala, OMI, holdt denne prekenen ved høymessen 
15.09.13. Denne søndagens evangelium handler om den bortkomne 
sønnen.

Temaet for alle tre lesningene i dag er Guds 
nåde til syndere. Dagens lesninger fra De 
hellige skriftene lærer oss at Jesus kom til 
verden for å frelse syndere. Hans budskap fra 
sin himmelske Far var av ren kjærlighet og 
barmhjertighet.

I dagens annen lesning hørte vi om hvordan 
Guds nåde helliget Paulus, fordi han hadde 
et oppriktig hjerte.  Saulus, en tidligere blas-
femiker, kristenforfølger og en mann av vold, 
ble ved Guds nåde av med sitt gamle jeg, og 
ble et eksempel for dem som vil komme til 
troen på Jesus, for å få et 
evig liv. Det er ikke bare 
får og mynter som vil gå 
tapt. Folk i den moderne 
verden går tapt også.

Stadig strev etter lykke 
og tilfredsstillelse preger 
manges liv i dag. Nytel-
sen av det lystbetonte 
blir vektlagt av stadig flere som søker etter 
lykke og selvrealisering. Dette er symbolisert 
i lignelsen i dagens evangelium ved den for-
tapte sønn som gikk på leting etter lykken. 
Hans store villfarelse var at han søkte å finne 
lykken i hva lignelsen kaller et liv i utskeiel-
ser. Med andre ord prøvde han å finne lykken 
ved å tilfredsstille alle sine lyster, moralske 
eller umoralske. Dette førte til at han til slutt 
måtte leve med svinene i grisehuset.

Kjære troende! Sann lykke finner vi ikke 
utenfor, men i oss selv.  I våre egne hjerter. 
Jeg er sikker på at om den fortapte sønnens 
far, eller noen andre, hadde prøvd å advare 
sønnen mot å dra hjemmefra og å kaste bort 
sitt liv og penger, ville han ikke ha hørt på 
dem. Han måtte betale en dyr lærepenge for 

sine egne feil, siden det var uråd å resonnere 
med ham. Han måtte også selv bestemme 
seg for å komme hjem. Hadde noen forsøkt å 
hente ham hjem, ville han ha mislikt det.
Lignelsen minner meg på mange måter om 
vårt eget samfunn  i dag. Vi har en blom-
strende økonomi, vi har alt for vårt materielle 
liv, men på mange måter befinner vi oss i 
en åndelig hungersnød. På grunn av denne 
åndelige hungersnøden er vi på mange 
måter i ferd med å ende opp som den yngste 
sønnen: dele bolig med grisene i grisehus. 
Tenk bare på mengder av  narkotika- og al-

koholmisbruk, all svindel og 
tyveri i arbeidsforhold, ran, 
mord og vold, ekteskapelig 
utroskap, prestelig utroskap, 
all fiendtlighet og kriger 
mellom mennesker. På bak-
grunn av all denne og meget 
mer forferdelighet, kan vi 
si at vi er som den yngste 
sønnen: bor sammen med 

grisene, og har sårt behov for å komme til-
bake til vår Fader. Så la oss gjøre vendereis, vi 
vil ikke søke etter lykken blant griser. Lykken 
må vi finne innenfor, ikke utenfor oss selv.

I lignelsen får vi en vakker beskrivelse av 
vår himmelske Far. Han står utenfor huset 
ventende på at den yngste sønnen kommer 
hjem igjen. Da sønnen så kommer til syne, 
går faren ham i møte, slår armene om ham, 
kysser ham, ber ham inn og bekoster et fest-
måltid på ham. Når vi finner tilbake til Gud, 
holder han en fest for oss. Ikke bare kommer 
han ut av huset én gang, men nok én gang: 
for å prøve å overtale den eldste sønnen til å 
komme inn. Vår himmelske Far ønsker hver 
og en av oss velkommen til sin fest. Den 
vakreste linjen for meg i lignelsen er hva

”Alt mitt er ditt. Dette er 
et enestående løfte og 
invitasjon.
La oss gå inn i huset og 
nyte Guds fest.” 
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faren sier til den eldste sønnen : ”Alt mitt 
er ditt.” Vår himmelske Far sier til oss: ”Alt 
mitt er ditt”. Dette er et enestående løfte og 

invitasjon. Vi blir ikke fortalt på slutten av 
lignelsen om den eldste sønnen gikk inn til 
festen. Etter å ha lest denne lignelsen har vi 
også et valg å gjøre: vil vi bo utenfor eller vil 
vi gå inn for å nyte Faderens fest?

Langt borte er åsene grønne og forlok-
kende. Det er mange fristelser i livet, mange 
røster som sier til oss: ”Følg meg”, ”Kjøp 
meg”, eller: ”Følg dine lyster og du vil finne 
lykken.” Men det beste tilbudet på lykke er 
fra Gud, vår Far , ”Alt mitt er ditt.” Gud vår 
himmelske Far står i døren med åpne armer 
og venter på at vi skal komme til ham. Når 
vi vender tilbake, kommer han til oss, tar oss 
i armene sine og inviterer oss inn til festen 
han har beredt for oss. I og med vårt dag-
lige liv kan vi gjøre en innsats for å svare på 
denne invitasjon fra vår himmelske Far, ”alt 
mitt er ditt.” Under hver Hellige messe får vi 
den samme invitasjonen fra Jesus : «Dette er 
mitt legeme, som blir gitt for dere ... dette er 
mitt blods kalk, som skal utgydes for dere.” 
La oss gå inn i huset og nyte Guds fest.  
Amen.

Ditt bidrag kan hjelpe mange i DR Kongo 
til et bedre liv. 
Caritasprosjektet vi støtter i år handler om 
fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i 
DR Kongo. 

Du kan gi ditt bidrag ved en av NUKs
innsamlinger,  f eks ved utgangskollekten, 
eller ved å bruke  kontonummer
8200.01.93433
Les mer på www.adventsaksjonen.no eller 
www.caritas.no

Støtt Adventsaksjonen 2013 !
”Gi oss i dag vårt daglige brød”. 

Rembrandt: Den bortkomne sønns hjemkomst 
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Birgittavandringer
Generøs kunstgave til menigheten
I 2011 mottok St. Birgitta menighet en gave 
i form av fem malerier fra kunstneren Berit 
Dahl Soltvedt i Lier. 
På grunn av noe usikkerhet om hvor bildene 
kom best til sin rett, har de vært lagret frem 
til nå, men er i høst blitt hengt opp i første 
etasje i prestegården.
Det er en serie på fem acrylmalerier, 46x92 
cm, med tittelen Birgittavandringer. 

Kunstneren forteller at serien ble unnfanget 
under en en byvandring i Vadstena i 2001. 
Hun hadde en drøm om å male Vadstena by 
under fire årstider, og det er nettopp det som 

er tema for fire av bildene. Det siste har hun 
kalt ”Veien videre”
Bildene ble fullført i 2002. Som bakgrunns-
materiale ble brukt: detaljer fra egne foto-
grafier, kort og bilder fra Vadstena, indre 
hukommelsesbilder og inspirasjon fra boken 
Birgittinska Textilier.

Berit Dahl Soltvedt er født i 1939, er utdan-
net psykolog og har i mange år jobbet som 
billedkunstner og kulturarbeider.

Menigheten takker henne for den generøse 
gaven.

Vinter Vår

Sommer Høst Veien videre



St. Birgitta menighetsblad - Nr. 2 - 2013

7

Hilsen fra leder i menighetsrådet
Anne Grethe Leguina
Så er snart enda et år gått, med de gleder og 
sorgen det har medført for de fleste av oss.
Dersom jeg skal skrive noen ord i en etter-
tankens tid, må det først og fremst bli ordet 
TAKKNEMLIGHET!  Når jeg setter meg ned og 
tenker over alle de velsignelser jeg er blitt til 
del - og nok mange med meg - har vi mye å 
takke for.

Det er lett å ta mye som en selvfølge, men 
i disse siste ukene, er vi blitt minnet om, på 
ganske brutalt vis, hvor lite selvfølgelig det 
er å ha det vi trenger av det vi regner som 
”vårt daglige brød”.  
Spesielt tenker vel mange av oss på det 
filippinske folk, og det er jo mange av dere 
i menigheten som har slektninger, venner, 
hus og/eller barndomstiden deres fra Filipi-
nene. Det må føles tungt, og vi vil fortsatt ta 
dere med i våre bønner i messen, og i vårt 
daglige bønneliv. 

Ellers har vi jo hatt flere begivenheter i me-
nigheten dette året også. 
Vi har feiret Troens År med arrangement 
siste søndag i november. Vi hadde en fin 
og nyttig samling i juni for de i menigheten 

som har spesielle oppgaver. Pater hadde 
delt ut spørreskjema, hvor han ba om 
kommentarer til livet i menigheten og til 
hans funksjon, og vi fikk mange ærlige og 
konstruktive tilbakemeldinger.
Så vidt jeg kan registrere hadde vi også 
flere  1.kommunikanter og ungdommer til 
ferming enn noen gang tidligere. Det er 
gledelig!
Vi har videre hatt spesielle uker med korsvei-
andakter på ulike språk før påske, og det 
samme med rosenkransandakter. Egen tid 
for Maria-tilbedelse har også mange satt pris 
på. 

Som dere ser, vi har en aktiv og initiativrik 
prest, som vi kan være takknemlige for, samt 
mange svært aktive og villige medarbeidere 
i menigheten. Håper vi klarer å formidle at 
det settes stor pris på.
 
Så når vi nå skal avslutte et kirkeår og kalen-
deråret 2013, vil jeg på vegne av menighets-
rådet få takke for all velvilje og innsats og 
ønske en velsignet julehøytid og et rikt nytt 
år til dere alle!
Må Guds velsignelse være med oss alle!  

St. Birgitta unge har valgt nytt styre.
Ny leder er Elisabeth Amalie Bjerkedal (bil-
det) Øvrige medlemmer av styret er: Lucia 
Trieu (nestleder), Tony Vu (sekretær), Nicolai 
Vu (økonimiansvarlig), Michael Lindquist 
(styremedlem), Linh-Angelica Pham (styre-
medlem). Leder har møterett i menighets-
rådet.

Nytt styre i St. Birgitta unge

Kontakt:
Tel 981 335 41
E-post: 
eli-ilu@hotmail.com

Biskop Bernt Eidsvig har 17.10.13 gjenutnevnt 
Henri Maatje som kirkelig assistent og Bente 
Heiseldal som ekstraordinær kommunionsut-
deler for en periode på tre år.

Konfirmasjon og 
førstekommunion i 2014
Konfirmasjon blir søndag 27.april ved biskop 
Bernt Eidsvig, mens førstekommunion blir 
søndag 4.mai.

Mange nye medlemmer
Pr 29.11.13 var vi 3102 medlemmer i vår me-
nighet. Dette er en økning på vel 500 med-
lemmer, eller 19 %, fra årsskiftet.

Utnevnelser fra OKB
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Gå ut, vær ikke redd og tjen!
Verdensungdomsdagene 2013

Av Agnes og Birgitta Vøllo

Verdensungdomsdagene (World Youth Days 
– WYD) er et stort arrangement der ungdom-
mer fra hele verden møtes. De ble innstiftet 
i 1984 av pave Johannes Paul II, for å styrke 
ungdommenes forhold til kirken. De har de 
siste gangene vært arrangert hvert tredje år, 
men denne gang var det bare to år siden sist, 
dette pga at arrangementet ellers ville ha 
kollidert med fotball-VM i Brasil neste år.

13 juli 2013 la 120 norske ungdommer og le-
dere ut på en lang reise. Fra vår menighet var 
vi fire deltagere; Michael Lindquist, Kristin 
Nguyen, Agnes og Birgitta Vøllo. Det var ikke 
bare en reise for opplevelser men også en 
åndelig reise, en 
reise med Gud.
 Vi startet reisen 
vår i Akersveien 
med utsendel-
sesmesse og bli 
kjent- leker, før 
vi startet den 
lange reisen mot 
hovedmålet vårt: 
Rio de Janeiro og 
verdens ung-
domsdagene.  De 
første fire dagene 
I Brasil ble tilbrakt 
i Juiz de Fora, en 
landsby ca to timer unna Rio. Dagene her 
gikk til åndelige forberedelser, katekeser, 
messer, lek og moro.

Vårt neste stopp på pilegrimsreisen vår var 
byen Vicosa. Byen er på ca 73 120 innbyg-
gere, nesten som vår egen hjemby. Vi ble 
tatt imot med åpne armer og åpne hjerter av 
lokale familier, prester og diakoner. Alle fikk 
hver sin vertsfamilie som vi skulle tilbringe 
den neste uken med. Vi fikk med en gang 
en utfordring da vi skjønte at de fleste ikke 
snakket noe annet enn portugisisk, men litt 

etter litt lærte vi oss å forstå hverandre. Vi 
lærte oss blant annet fort det portugisiske 
ordet «Obrigada», som betyr ”takk” og dette 
ble brukt mye. Hver dag var det nye aktivi-
teter i nærmiljøet som vi fikk være med på. 
Vi lærte mye om brasiliansk kultur, levemåte 
og deres måte å praktisere den katolske tro. 
Hver kveld var vi i messe i de forskjellige 
kirkene, etterfulgt av store fester med sang, 
dans og utrolig god mat. De lærte oss hva 

troen er for dem, 
og at selv om 
man ikke har så 
mye, kan man 
være vel så lyk-
kelig. 

Etter 
en opplevelsesrik 
uke i Vicosa satte 
vi oss på bussen 
igjen, mot selve 
verdensung-
domsdagene i 
Rio de Janeiro.
Etter en seks 

timer lang busstur fra Vicosa var vi fremme 
ved vår endelige destinasjon, Rio. Vi fikk nye 
vertsfamilier, like åpne og imøtekommende 
som de forrige. De fleste av oss fikk bo i utro-
lig fine hus og leiligheter. 
De første dagene ble brukt til forberedelse 
og sightseeing. Vi fikk se de tre fantastiske 
strendene som Brasil er kjent for: Copaca-
bana, Ipanema og Leblon.  
Vi besøkte Brasils mest kjente attraksjon, 
Kristusstatuen på Corcovado. 

Torsdagen den tredje uken startet de 
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offisielle WYD-dagene. Temaet for WYD 2013 
var «gjør alle folkeslag til disipler» som er 
et kjent sitat fra Bibelen. Det hele startet 
med pavens ankomst. Ankomsten var ikke 
hvor som helst, men faktisk på Copacabana 
beach. Han avsluttet kvelden med en veldig 
fin aftenbønn der det var vakker sang og 
kulturelle innslag. Fredag var vi så heldige 
å få sett paven i det han kjørte forbi oss, 
på veien til korsveien som fant sted på 
stranden senere på kvelden.  Lørdag kveld 
var det sakraments- andakt og korsvei. Pave 
Frans holdt en veldig fin  preken hvor hans 
hovedbudskap til ungdommen var: «Gå ut, 

vær ikke redd og tjen!» . 

Tidlig søndag morgen var det 
avslutningsmesse på Copacabana. Hele tre 
millioner mennesker var samlet og med 
sang, bønn og bølgesus var stemningen 
på topp. Den ble heller ikke dårligere da de 
annonserte at neste WYD skal være i Krakow.  
De tre siste dagene ble brukt til bønn, 
sightseeing, bading  og annet gøy. 
Så var pilegrimsreisen over. Den åndelige 
reisen er ikke slutt, den fortsetter med 
bønn, minner, nye venner og er beriket av 
opplevelser og en sterkere tro.
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Fra St. Birgitta til Løvebakken

Du uttalte jo da du ble valgt inn på Stortin-
get at «jeg må klype meg i armen, dette er 
helt sprøtt».Hva mente du egentlig med det?
Denne replikken kom nok spontant fra 
hjertet, og handler om at jeg synes det var en 
veldig stor ære å bli valgt inn på Stortinget , 
men samtidig hadde det ikke helt gått opp 
for meg at jeg faktisk hadde blitt valgt.

Har den grå hverdagen med store doku-
menthauger nådd deg ennå?
Vel, jeg er nok en av de som har arbeidet 
med offentlige dokumenter i mange år og 
synes det er spennende. Selv om det finnes 
unntak. Men mengden av dokumenter med-
fører at jeg må være streng i prioriteringen av 
hva jeg skal lese.

Har du rukket å debutere på Stortingets 
talerstol ennå?
Ja det har jeg og første innlegget omhandlet 
forskning, utdanning og barns hverdag Det 
blir nok flere innlegg før jul når statsbudsjet-
tet skal behandles.

Hva brakte deg inn i politikken og når var 
det?
Jeg ble med i Høyre da jeg bodde i Stavanger 
på 90-tallet.  Hovedgrunnen til mitt enga-
sjement var og er nok en genuin interesse 
for menneskerettighetene og internasjonal 
solidaritet med de som ikke har det så bra 
som oss. Lokalt har jeg spesielt vært interes-
sert i barn- og unges oppvekstvillkår.

Alle politikere har vel noen saker de brenner 
spesielt for. Hvilke er dine?
Jeg brenner veldig for å kjempe mot all 
urettferdighet som barn og ungdom utset-
tes for som seksuelle krenkende handlinger, 
men også bekjempelse av barnefattigdom. Vi 
er et velstående land, men ikke alle familier i 
Norge nyter godt av det. Vi bør gjøre mer for 

de som bor på asylmottak.

På hvilken måte har din kristne katolske tro 
influert på dine politiske oppfatninger?
Min katolske tro er en trygg grunnmur i mitt 
politiske virke og gir meg styrke i medgang 
og motgang.

Tenker du at din lojalitet til partiet kan kom-
me i konflikt med din samvittighet i spørsmål 
der tro- og livssyn kan spille en rolle?
Høyre er et parti med stort rom for ulike tro- 
og livssyn. Jo Benkow var et levende eksem-
pel på det. Men jeg skal ikke legge skjul på at 
noen ganger er det vanskelig.

Vet du om det er andre katolikker enn deg på 
Stortinget?
Jeg har ikke hørt om andre på Stortinget som 
er katolikker.

Du er jo småbarnsfar. Hvordan greier du å 
kombinere dette med å være heltidspoliti-
ker?
Jeg bruker ofte å si at jeg er pappa først og 
deretter politiker. Med to barn under fem år

Bengt Morten Maximilian Wenstøb
Alder:  50, født i Fredrikstad.
Gift med Kristin, har barna
Noah 2 år og Josephine 4 år
Utdannelse og arbeid:
Sosionom, Universitetet i Lund.
Cand.Socion.  NTNU, Trondheim. 
Diploma in Public Health, NHV, Göteborg
Permisjon fra jobben som høgskolelektor ved 
Høgskolen i Østfold.
Stortingsrepresentant for Høyre. Sitter i 
Arbeids- og sosialkomiteen.
Medlem av St. Birgitta menighet siden 2003. 
Flyttet da fra Stavanger, der han var medlem av 
St. Svithun menighet.

Bengt Morten Wenstøb, et kjent ansikt i menigheten, ble innvalgt 
på Stortinget ved valget i høst. Vi fikk en prat med ham i en tra-
vel hverdag.
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så er det utfordringer. Jeg har først og fremst 
støtte i min kone, men også foreldre og 
svigerforeldre som stiller opp. Jeg forsøker å 
reise hjem hver dag når det er mulig. Eller fa-
milien er i Oslo og vi gjør ting sammen. Det 
var stor stas da Noah og Josephine fikk reise 
med trikk for første gang. 
Som andre pappaer leser jeg eventyr for 
barna når de skal legge seg og akkurat nå 
liker de å høre om Haien Hugo, Pannekaka 
og katten med støvlene.

Du har tatt navnet Maximilian. Jeg antar at 
det er etter den hellige Maximilian Kolbe. 
Hvilken betydning har han for deg?
Maximilian Kolbe har betydd svært mye for 
meg og representerer noe av det viktigste 
ved å være menneske. Han satte hensynet til 
andre fremfor seg selv, hadde stor integritet 
og arbeidet for menneskeverdet i en svært 

vanskelig tid. I mitt poli-
tiske virke forsøker jeg etter 
beste evne å etterleve dette 
gjennom å kjempe for at 
menneskerettighetserklæ-
ringen etterleves.  Derfor er 
Caritas så utrolig viktig for å 
bekjempe nød i andre land.

Hvordan skal du feire julen 
i år?
I år skal julen feires hos mine 
svigerforeldre og jeg håper 
å få med meg midnattsmes-
sen i St Birgitta. De siste 

årene har jeg ikke klart det. 

Som tidlligere medarbeider i menighetsbla-
det, har du mer på hjertet til leserne?
En gang var det en som sa at det er for-
skjell på et hus og et hjem. Vi bør være 
mer opptatt av å bygge hjem der gode 
familieverdier og troen får vokse enn å eie 
det største huset. Vi har alle en forpliktelse 
som troende til å ta vare på de som ikke har 
verken hus eller hjem. I dag bør vi spesielt ta 
vare på våre brødre og søstre i Asia som har 
blitt utsatt for enorme naturkatastrofer, men 
også barna i Syria som utsettes for ufattelige 
lidelser.

Vi ønsker Bengt Morten lykke til i arbeidet 
på Stortinget!

                                                            Arve Vøllo

18. juni 2013 hadde pater Jagath invitert 
til møte med de frivillige medarbeiderne i 
menigheten. Temaer som ble tatt opp var 
hvordan vi kan vokse videre i troen og det 
åndelige liv og hvordan dette kan komme til 
uttrykk  i våre ulike oppgaver i menigheten, 
slik at menighetn i enda større grad fremstår 
som et vitne om evanegeliet. Videre var det 
diskusjoner om hvordan vi kunne få med 
flere i frivillig arbeid og hvordan vi kan sam-

arbeide bedre. og hvordan vi i enda større 
grad kan framstå som vitner for evangeliet 
der. Det var appell ved pater, gruppearbeid 
og gode diskusjoner og samtaler.  Ca 30 per-
soner hadde møtt frem. Kvelden ble avslut-
tet med et felles måltid som vanlig utmerket 
tilberedet av Peter Isenegger og Martin Frei-
berger. Det var et arrangement som mange 
fant nyttig og mente burde gjentas.

Vellykket menighetsseminar
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Henri og jeg reiste med Porsgrunn menig-
hets arrangerte busstur. Pater Arne Fjeld OP 
var med oss som prest underveis. Været var 
godt og varmt, og slik ble det på hele turen.
Ellen Wergeland, som hadde arrangert turen, 
var flink til å fortelle om stort og smått under-
veis.   Vår første stopp var i Gubrandsdalen på 
Dale Gudbrands gård, hvor Snorre forteller 
at Olav Haraldson kom i 1021, og den store 
trestatuen av guden Tor ble slått i stykker. 
Vi overnattet på Hjerkinn fjellstue, og mange 
av oss gikk neste morgen derfra til Kongs-
vold. En fantastisk tur over fjellet på ca. 15 
km.
Framme i Trondheim ble vi møtt av Egil Mog-
stad, som viste oss rundt i Nidarosdomen. 
Han hadde mye å fortelle. Messen ble feiret 
med biskop Bernt i St. Olav kirke. Vi bodde på 
hotell like i nærheten, men både lørdag og 
søndag kjørte vi til Stiklestad. 
Lørdag besøkte vi Munkeby kloster (messe) 
og Tautra kloster (vesper), før vi på kvelden kl 
23 så  «Spelet om Heilag Olav», som handler 

om Olavs død. Det var ved kong Olavs død 
Norge ble et kristent land.  Det var en flott og 
dramatisk forestilling. 
Søndag formiddag var vi tilbake på Stikle-
stad, hvor vi gikk i prosesjon til Stiklestad 

kirke (bildet). Her feiret vi pontifikalmesse 
med biskop Bernt, biskop Berislav og nuntius, 
og Egil Mogstad ble vigslet til diakon. 
På Olsokdagen, 29. juli, feiret vi pontifikal-
messe i Nidarosdomen, etter at vi hadde vært 
på «Vandring med Olav til Kristus – gjennom 
byen» ledet av Egil Mogstad, og hørt fore-
draget «Hellige Olav som lovgiver» av p. Olav 
Müller. Dagen ble avsluttet med vesper og 
middag i St. Olav menighet. Neste morgen 
kjørte vi hjem. 
En veldig flott tur både for kropp og sjel.

Vigdis Maatje

Syd for Hovin kirke fra 1720 i Spydeberg fører 
en bratt skråning ned til Mariakilden, en drik-
kevannskilde som har vært kjent av befolk-
ningen i mange århundrer. Hovedveien, også 
kalt Kongeveien, fra Sverige til Oslo gikk forbi 
muren til Hovin kirke. Mange pilegrimer på 
vei til hellige steder drakk av Mariakilden. Det 
blir fortalt at syke mennesker ble friske ved 
å drikke vann fra kilden. Mariakilden ligger 
stadig der i skogen sør for kirken og bringer 
ustanselig nytt vann opp i dagen. En liten, 
hvit Maria-statue er plassert på en fjellhylle 
rett over kilden.
I august hvert år siden 1984 har en stor 
gruppe polske katolikker bosatt i Østfold, 
Oslo og omkringliggende områder arrangert 
en pilegrimsvandring fra St. Maria kirke i As-
kim via  Mariakilden til det katolske leirstedet 
Mariaholm.
Pilegrimsvandringen er blitt en årlig 
tradisjon,lagt til siste eller nest siste lørdag i 
august.
Ikke bare polakker, men nordmenn, filippi-
nere og enkelte andre pleier å delta i vandrin-
gen. Vandringslengden er ca 20 km.
24. august i år deltok ca 300 mennesker på 

På pilegrimsferd
Flere av menighetens medlemmer har vært på pilegrimsturer i sommer og 
høst. Vi bringer her noen korte glimt fra disse.

 Olsok 2013

 Polsk valfart til Mariaholm
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den 29. valfarten til Mariaholm.
P. Piotr Pisarek OMI og P. Gerhard Filak SSCC 
feiret messer og andakter.
Til stede var også pater Marek Zur og pater 
Vivo.
Pilegrimsvandringen startet med messe 
kl.10:00 i St.Maria kirke i Askim .Ved Maria-
kilden  ved Hovin kirke i Spydeberg var det 
andakt. Etter bespising pausen fortsatte 
vandringen med bønn. Ved ankomst til Ma-
riaholm var det andakt ved pater Popie-
luszko-minesmerket og deretter avsluttende 
messe i kapellet på Mariaholm.

I 2014 vil denne pilegrimsvandring finne 
sted for 30. gang lørdag 23 august.
Alle er hjertelig velkomne.

Danuta Ptasinska
(som i år deltok for sjuende gang)

En av de største nasjonale norske valfarter 
til Roma noen gang ble arrangert i midten 
av oktober. Foranledningen var å skape en 
samlende begivenhet i Troens år i tilknyt-
ning til festen for Olav den helliges omven-
delse og dåp som markeres 16.oktober.
Rundt 250 norske deltok med våre to bisko-
per Bernt Eidsvig og Berislav Grgic og en 
rekke prester i spissen. Et helt ungdomskor 
fra St. Olav menighet i Oslo deltok også. 
Noen reiste i grupper fra enkelte menighe-
ter. Andre reiste på egen hånd. Fra vår me-
nighet deltok sju personer. Det var lagt opp 
til et rikholdig program med flere messer, 
foredrag, guidede byvandringer i Roma og 

ikke minst paveaudiens på Petersplassen.
I tillegg var det hyggelige middagssammen-
komster både ved innledningen og avslut-
ningen av valfarten.
Av høydepunkter må nevnes messene i 
Peterskirken og på Olavsfestdagen i kirken 
San Carlo al Corso. I denne kirken ligger 
som kjent Olavsalteret, som er vårt nasjo-
nale alter i Roma. Her holdes det messe 
hver 16.oktober, denne gang med større 
deltagelse enn noensinne. Nevnes skal også 
biskop Bernts foredrag  ”Tro i en brytnings-
tid” der han tok opp ulike aspekter ved det 
å tro, hvilke utfordringer vi møter og hvilke 
muligheter og gleder troen gir.
Audiensen med paven på Petersplassen ble 
naturlig nok et spesielt høydepunkt for de 
fleste. Våre arrangører hadde fått skaffet den 
norske gruppen fremragende plasser. Det 
gjorde et stort inntrykk å se hvor lang tid 
paven brukte på å hilse på og samtale med 
funksjonshemmede og syke, mens diploma-
ter og dignitærer pent måtte finne seg i å 
vente på tur.

For oss fra 
St. Birgitta 
menighet var 
det ekstra 
hyggelig med 
et gjensyn 
med pater 
Van, vår for-
henværende 
sogneadmi-
nistrator, som 
for tiden bor 
i Roma i forbindelse med sitt studieår. Han  
koncelebrerte blant annet ved Olavsmessen. 
For oss deltagere ble det noen berikende og 
uforglemmelige dager med åndelig påfyll, 
nye bekjentskaper med trosfeller fra hele 
landet og ellers alt hva Roma har å by på.
Det vil for øvrig bli enn ny felles norsk valfart 
til samme tid neste år, denne gang til Rouen 
i Frankrike, for å markere 1000-års minnet 
for Olavs omvendelse og dåp som skjedde 
nettopp der. 

Arve Vøllo

Nasjonal valfart til Roma
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Et trofast og markant medlem 
av vår menighet har forlatt 
oss i begynnelsen av 2013.
Gábor Száva var praktise-
rende katolikk og aktiv, 
allsidig støttespiller i St. 
Birgitta menighet i over femti 
år. Sammen med sin kone 
Babi Száva, har de nedlagt en 
imponerende innsats for og i 
vår kirke og menighet.

Han ble født i Budapest 
26.6.1928 og døde 20.03.2013 i Sarpsborg, nær 85 
år gammel. Han ble far til tre døtre og bestefar til 
seks barnebarn
Han var utdannet maskiningeniør fra universitetet 
i Budapest og ansatt i et farmasøytisk forsknings-
institutt der, fram til oppstanden i Ungarn i 1956. 
Som aktiv motstandsmann måtte han forlate 
landet etter den russiske invasjon og okkupa-
sjon av landet. Han kom til Norge vinteren 1957 
sammen med sin kone, og fikk kort etter stilling 
på Borregaard i Sarpsborg. Han ble en nøkkelper-
son i teknisk salg av selskapets kjemiske produkter 
til det europeiske og kinesiske marked, også etter 
oppnådd pensjonsalder i 1995.
Samme år ble han utnevnt til ungarsk honorær 
konsul i Sarpsborg. Han innehar flere utmerkelser 
for sin samlede innsats for Ungarn i inn og utland. 

Gábor Száva var medlem av menighetsrådet i flere 
omganger og formann i 1981-84.
Hans kunnskaper og kreativitet på en rekke om-
råder kom til nytte som medlem i byggekomiteen 
for nytt menighetssenter, der han deltok aktivt fra 
planleggingsarbeidet til fullførelse, i 1981-89.
Vi som er eldre vil også huske ham som mangeå-
rig lektor og endog ministrant ved behov. 
Hans sans for verdig og vakker liturgi og kirkemu-
sikk kom gjerne til uttrykk i disse tjenestene.

For meg var Gábor en helstøpt, kultivert og fore-
kommende landsmann, medmenneske og venn, 
alltid parat til å tre støttende til der det behøvdes. 
I godt selskap, med eller uten årgangsvin, var han 
et oppkomme av anekdoter og historier fremført 
på en mesterlig måte: alltid fargerikt, spitituelt, 
men kresent. De gode minnene om ham vil alltid 
være der.

Han hvile i fred!                                    Istvan Talos

Født 28. mars 1918 i Halden
Død 18. mars 2013 på Fjeldberg 
aldershjem i Fredrikstad.

Hun ble nesten 95 år gammel 
og var inntil for noen få år siden 
trofast hver eneste søndag i St. 
Birgitta kirke og fulgte meget 
engasjert med i alt som skjedde 
i menigheten.  Hun var ugift og 
etterlot i tråd med sine foreldres 
ønske alt hun eide og hadde tatt 
vare på til St. Birgitta menighet. 

Astris mor, sangerinnen og pianistinnen Ellen Borg 
var datter av den kjente komponisten og dirigen-
ten, Oscar Borg i Halden. Astris far, Leo Müller, var 
katolikk, født i Skudeneshavn på Karmøy, utdan-
net som møbelsnekker/interiørarkitekt, grunnla 
og ledet ”Fredrikstad Blikk- &Metalvarefabrik”.  
Astri var eldst av ekteparet Müllers tre barn. Astris 
foreldre var meget aktive i den lille katolske me-
nigheten i mellomkrigsårene og de ga menighe-
ten mange store gaver.  

Hun fortalte at det foregikk mye i menigheten da 
hun var barn/ung. Det ble oppført tablåer på sko-
len og fremført syngespill og komedier på fester 
i menigheten. Hun fikk være med og opptrådte i 
forskjellige roller. Astri hadde sunget fra hun var 
ganske liten og hennes mor begynte å lære henne 
å synge og Astri fikk være med når moren opp-
trådte. Hun ble tidlig scenevant. Etter Handelssko-
len begynte hun på Musikk-konservatoriet i Oslo 
og gikk samtidig på Teaterskolen. 

Astri gikk fire år på Musikk-konservatoriet og 
hadde sin debutkonsert i Fredrikstad i oktober 
1941. Men på grunn av krigen ble det ikke noen 
debutkonsert i Oslo før i november 1945. 
Etter krigen bodde hun to år i Danmark, vant 1. 
pris i Kunstnerforum National Scala, opptrådte i 
en revy, medvirket i mange kirkekonserter, sang i 
Dansk radio og NRK. 
Men så kom det brått til et vendepunkt. Astris 
yngste bror døde bare 25 år gammel og hennes 
mor døde året etter (1950). Da valgte Astri å flytte 
hjem til faren, som var blitt syk, for å stelle for ham 
til han døde i 1962. Hun fortsatte å synge, gjerne 
sanger hennes morfar hadde komponert, tok imot 
elever, var med på å starte koret Cecilia-forenin-
gen m.m..                                                        Iver Lykke

Gábor Száva til minne Astri Maria Borg Müller til minne
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Balthasar
Betlehem
engler
gjetere
Gloria
gull
Hallelua
Herodus
inkarnasjon
Jesus
Josef
juletre
Kaspar
krybbe
Lukas
Maria
marken
myrra
Nasaret
nattmesse
pynt
ribbe
sauer
stall
stjerne
tre konger
verdens frelser
vinternatt
visemenn

Send løsningen til redaktøren per post,sms 916 40 615, eller 
e-post arve.vollo@gmail.com
En heldig vinner av en liten premie trekkes ut. 

Løsning i forrige nummer: Vi feirer troens aar.
Vinner : Katrine Heiseldal

Finn en setning om julen!

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. 

Ved Hen r i  M
aa t j e

     Julenøt 

Kjære pater Jagath og hans menighet!
Varme hilsener fra St. Anthony’s church i 
Thalayady på Sri Lanka. Jeg vil få uttrykke 
min takknemlighet for at dere har adoptert 
vår kirke. Denne omsorgen for oss setter  jeg 
meget  stor pris på. Vårt folk og vår kirke har 
vært igjennom store påkjenninger i forbin-
delse med tsunamien og med borgerkrigen. 
Nå er folk i ferd med å etablere seg på nytt 
der de hører hjemme. Deres hjelp er spesielt 
viktig i den forbindelse.
Vi har fått oversendt over 400 000 rupees fra 
p. Jagath (tilsvarer ca NOK 18.000). Takket 
være dette har vi vært i stand til å bygge en 
mur rundt hele eiendommen og sette opp 
to porter.
Nok en gang vil jeg takke pater Jagath og 
menigheten for deres verdfulle bidrag. Vi vil 

være takknemlig for fortsatt støtte i tiden 
fremover.
Vi forener oss åndelig med dere alle og tar 
dere alle med i våre daglige bønner
Måtte den gode Gud  velsigne deres  menig-
het og sogneprest
Deres i Kristus 
Rev. Fr. Jesuratnam
Sogneprest St. Anthony’s church

Nytt fra vår vennskapsmenighet på Sri Lanka 
Fra vår vennskapsmenighet, St: Anthony på Sri Lanka har vi mottatt dette brevet
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Livets gang

Dåp
MARSEL FIRAS TARNO (27/01) 
St. Ansgar, Södertälje, Sverige
ELIZA ANDREA BOGUSZ (10/03)
PER ROBIN JENSEN (18/05)
SOFIA BIDOL SEVCIK (18/05)
NATALIA DROZDZ (18/05)
LEON ALEKSANDER WLODEK 
LANGVATN (25/05)
JAN MAGNUS JULIN (02/06)
MADELEN SYPULA STARBORG 
(08/06)
FREDRIK SYPULA NORDLIE (08/06)
SEBASTIAN JAMOUS THOMPSON 
(22/06)
DIANA ALEXIA ILONA OLAJ 
(20/07)
NIKOLA KINGA HRYN (15/08)
CATRINE ISABELLA TANGEN 
(31/08)
ISABELLA MONTEIRO 
HERMANSEN, Tilhører St. Olav 
menighet, Oslo, (07/09)
JULIE MARIE LIBRADILLA JENSEN 
(22/09)
HERMINE MARIA KURAN (26/10)
PHILIP EMILIAN HENRIK KURAN 
(26/10)
GABRIELLE EUNICE ALAMBATANG 
DREYER (27/10)

VOKSENDåP  30. mars
KELLY ROCIO CASTRO ESCOBAR

1.KOMMUNION  28. MARS  
JACKELLINE FRANCO CASTRO

1.KOMMUNION  30. MARS 
KELLY ROCIO CASTRO ESCOBAR
LISSET MILAGROS BARRIENTOS 
CASTRO
NADIA ROSA DE LA FUENTE 
GALVEZ
ANDREA MARIA DE LA FUENTE

1.KOMMUNION  5. MAI 
LOUISA  ALSAFAR        
GRACJAN  DOMINIK DZIEKAN
LEANDER FREDH     
KACPER TOMASZ GAJDZIK
CHRISTIANO SANTINO 
RODRIGUEZ-MUSÆUS
SUNNIVA GRELL                    
LORIN RAFED HANNA
ALEXANDRA  CONNIE  HANSEN           
HUBERT JAGODZINSKI
PATRICK JEMIELJANCZYK                
MAXMILLIAN JOHANSEN
NICOLAI KJELSAAS LEGUINA
JAKUB LYCZKO  
SANDRA JOANNA NOGA
DOMINIK KRYSTAN NOWAK    
MERELLA SALIBA
CICILEA SALIBA
ANTONI ADAM SZPAK  
MIZA NGOC BICH VU
OLIWIA ZIELINSKA   
BARTOSZ ZIELONKA 

1.KOMMUNION 11. JUNI 
RUNE ANICITO MABERA 
LIVENDAHL
IVER BERNAND MABERA 
LIVENDAHL

KONFIRMASJON   30. MARS 
KELLY ROCIO CASTRO 
ESCOBAR
ERIK ØGREY PETTERSEN
NADIA ROSA DE LA FUENTE 
GALVEZ
ANDREA MARIA DE LA FUENTE

KONFIRMAsjon 14. APRIL
V/ Biskop 
Gerhard Schwenzer

ELISABETH AMALIE BJERKEDAL
JACKELLINE FRANCO CASTRO
LISSET CASTRO
PETTER MINH THANG DANG
REBECKA VESLEMØY JONSDATTER 
FREDH
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 Julenøt 

 Julenøt 

ALEKSANDER BUQUID FRISVOLD
ADRIAN GALICKI
MILENA GARBARCZYK
THOMAS HÖNL HAGEN
KARINA ELISABETH HANSEN
JONAS PHERO HUYNH
KJELL OVE JOHANNESSEN
ADRIANNA KINGA KADZIOLKA
PATRYK KARGOL
FRANK JOACHIM KRISTIANSEN
VU KHANH LE
OLIWIA SANDRA MIELCZAREK
ANDRE UBALDE NGUYEN
MARCIN NIEDZWIECKI
TOMASZ MICHAEL 
NIEWIADOMSKI
EMILIA PAWLOWSKA
KAMIL SZWEDZINSKI  

KALDEISK 1. KOMMUNION 
OG konfirmasjon 
24. AUGUST 
YOUSIF AMER AL-SAFAR
FADI BASHAR YOUHANA
WAEL BASHAR YOUHANA
LYDYA GHASSAN JALAL ZORA 
(ST. HALLVARD/HOLMLIA)
SANDRA KHALID CHIKA  
(LILLESTRØM) 

Tatt opp i kirkens fulle 
fellesskap
ERIK ØGREY PETTERSEN(30/03)
PÅL SVENDSEN (08/09)

EKTESKAP:
ANNA DZWONNIK OG 
ZBIGNEW JERZY WASIVTYNSKI 
(18/05 I POLEN)
MILENA GARBARCZYK OG 
MAREK KARGOL (20/07 I POLEN)
CATHRINE AHLBOM OG 
FILIP GORSKI ( 17/08 I POLEN)
INGA PLIUSKYTE OG TOMAS 
MARKSAITIS ( 24/08 I LITAUEN)
MARIA ELISABETH THERESA 
SAND OG SIMON HOLT (14/09)
THERESA LOAN THI PHUONG 
DANG OG 
TOMMY NYGREN (27/09 I ITALIA)

RIP
ASTRI MARIA BORG MÜLLER 
(18/03)
GÁBOR JANOS SZÁVA (20/03)
FRANTISEK DUBEC (14/04)
JOSÉ BERNABÉ (21/05)
Bronislawa Grzybowska (05/11)
Edward gregers Arntzen 
(08/11)

Konfirmantene fra 14. april samlet med biskop Schwenzer, pater Jagath og ministranter
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 Messetider i julen                 

 * Julaften 24. des. 2013 kl .21:00 Polsk messe
                                  kl .23:00  Midnattsmesse

 * 1. Juledag 25. des. 2013 kl .11:00  Høymesse
                                     kl .18:00  Juledagens kveldsmesse

 * 2. Juledag 26. des. 2013 kl .11:00  Den hellige Stefan . Fest
                                     kl .16:00  Polsk messe

 * Fredag 27. des.2013 kl .11:00  Den hellige evangelisten 
                                             Johannes. Fest                                            
 
 * Lørdag 28.des.2013 kl .17:30  Rosenkransandakt
                              kl .18:00  De uskyldige barn i Betlehem.         
                                             Fest  

 * Søndag 29.des.2013 kl .10:00  Høymesse: Den hellige Familie .     
                                              Fest
                               kl .18:00  Kveldsmesse

 * Tirsdag 31.des.2013 kl .18:00  Nyttårsaften . Takksigelses-       
                                               messe       
                                kl .19:00 Sakramentsandakt.

 * Onsdag 1.jan .2014 kl .11:00 Nyttårsdag. Guds hellige Mor 
                                            Maria. Høymesse      
                                                           
 * Søndag 5.jan 2014 kl .11:00  Høymesse. Herrens Åpenbaring                                 
                              kl .16:00  Polsk messe
                              kl .18:00  Kveldsmesse

 * Lørdag 11.jan .2014 kl .12:30  Familiemesse - juletrefest 
                                             kl . 13:30                                             
                               kl .18:00  Kveldsmesse

 * Søndag 12. jan .2014 kl .10:00  Høymesse: Herrens Dåp. 
                                 kl .13:00  Vietnamesisk messe
                                 kl .16:00  Polsk messe (Sarpsborg)
                                 kl .18:00  Kveldsmesse

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. 
Messen på polsk 2. søndag i 
måneden er i Sarpsborg kirke

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                
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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: Rosália 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
 elisabeth@golding.no

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

St. Birgitta Unge: Elisabeth Bjerkedal 981 335 41 
eli-ilu@hotmail.com

Medvandrerne: Karin Waage  69 33 79 94, 
 karin.waage@gmail.com

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

Filippinsk gruppe: Raquel Gaba Smith
47 31 98 65 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: : Karoline Kim Pham   
45 46 14 72  karoline@flexi.no

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  

Repr. Fredrikstad kirkeakademi: Elisabeth Golding  
69 31 52 96 elisabeth@golding.no

Barne- og ungdomskontakt: Rosália Bjerkedal 
906 71 836 rosalia.bjerkedal@katolsk.no

Webredaktør: Freddy Kristiansen

 

918 34 142 
freddyk@live.no  

Menigheten trenger din støtte!
   Kirkebidrag kan gis til konto
             0530 22 52930             
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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 (16)
Alterlys og votivlys

Vokslyset har vært et kristent symbol minst fra det 
fjerde århundre og har også vært et viktig religiøst 
eller liturgisk symbol  i før-kristne religioner og i 
andre verdensreligioner i dag.
Lys brukes blant annet på alteret under messen og 
tennes ellers som bønnelys på steder i kirken der 

de troende ber.
Mange bibelsteder 
referer til Jesus som 
lys. Det mest  kjente 
er: ”Jeg er verdens 
lys. Den som følger 
meg,skal ikke van-
dre i mørket, men 
ha livets lys” (Joh 
8,12). Vokslysene 
(og oljelampene ) 

var nok, før elektri-
sisiteten kom, enda tydeligere  symboler for ”lyset  
skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet 
det” (Joh1,5)
Teologen Romano Guardini sa det slik: ”Flammen 
utstråler lys og glød. Slik flammen sender ut lys, 

sender Gud sannhet. Slik flammen utstråler glød, 
slik utstråler Gud varmende godhet”.
Messeforskriftene sier at det skal stå minst to tente 
lys på eller rett ved siden av alteret, men gjerne 
også fire eller seks på søndager, og sju lys hvis bi-
skopen feirer messen. Alterlysene kan sees på som 
tegn på tilbedelse eller æresbevisning og betoner 
messefeiringens festlige karakter.

Bønnelys eller votivlys tennes gjerne ved statuer/
bilder/altere for Jesus, Maria eller en helgen. Ly-

sene tennes for en 
bønneintensjon. 
Lyset symbolise-
rer at vi kommer 
inn i Kristi lys, lar 
vår sjel bli fylt av 
hans lys og lar 
dette lyset brenne 
i våre sjeler også 
etter at vi har gått 
videre.
I vår kirke tennes 
lys foran Mariasta-
tuen i kapellet.            
                Arve Vøllo                                                             

God jul!
Godt nytt år!


