
26.	søndag,	år	C								

Som	forrige	søndag	er	dagens	første	lesning	fra	profeten	Amos	bok.	Det	tar	ikke	mer	enn	
en	time	for	å	lese	hele	boka	med	ni	kapiteler,	men	å	forstå	bør	man	gå	tilbake	til	omtrent	800	
år	før	Kristus.	Han	så	stor	diskriminering	i	sin	tid.	Han	var	en	profesjonell	gjeter,	men	takket	
være	 hans	 utdanning	 skrevet	 han	 på	 hvilken	 måte	 diskriminering	 skjedde.	 De	 rike	
menneskene	misbrukte	de	fattige	og	systemet.	De	hadde	ingen	respekt	verken	for	Gud	eller	
for	andre	mennesker.	Situasjonen	for	de	små	og	fattige	var	hjelpeløshet.	Profeten	hadde	håp	
bare	på	Gud	og	derfor	ønsker	han	rettferdighet	fra	Ham	på	vegne	av	de	fattige.		
Den	 hellige	 Paulus	 trøster	 og	 motiverer	 alle	 på	 deres	 livsvei	 til	 det	 himmelske	 liv.	 Han	

presiserer	at	vi	er	kalt	til	det	evige	liv.	 	Ved	å	høre	dette	bør	vi	gå	til	vår	dåpsdag	da	foreldre	
og	 faddere	 sa	 «ja»	 til	 at	 vi	 skulle	 bli	 oppdratt	 i	 troen.	 Det	 skjedde	 gjennom	 fornyelse	 av	
dåpspakten.	Derfor	er	dåpssamtalen	veldig	viktig	for	å	vite	hva	som	skjer	i	dåpen.	Den	hellige	
apostel	 Paulus	 sin	 setning	 passer	 godt	 til	 dåpen	 da	 han	 sa,	 «den	 gang	 du	 i	mange	 vitners	
nærvær	avla	den	store	bekjennelse.»	
Lukas	blir	 en	 evangelister	 for	 alle	 som	 ikke	kjenner	Messias	nok.	Han	presenterer	 Jesus	

som	verdens	frelser.	Dagens	evangelietekst	gir	oss	himmelsk	glimt.		
Verden	gir	stor	prioritet	til	de	rike.	Vi	kjenner	dem	fra	media	og	hva	de	driver	med.	Det	er	

fattige	land	og	fattige	mennesker	i	verden.	Hvem	tenker	om	de	fattige	eller	hvem	gir	sin	tid	til	
å	snakke	med	dem?	Bare	få	mennesker	hjelper	dem	gratis	og	bruker	tid	for	dem.	 	Vi	hørte	i	
dagens	 evangelium	 hvordan	 en	 rik	mann	 ignorerte	 den	 fattige	mannen	 som	 satte	 seg	 ned	
foran	bordet	hans.	Vi	ser	mange	kontraster	i	teksten.	Bibelen	gir	oss	mer	informasjon	om	den	
fattige	 enn	 om	 den	 rike	 personen,	 noe	 som	 er	 motsatt	 til	 hva	 verden	 lærer.	 Fra	 teksten	
kjenner	vi	den	fattige	mannens	navn,	men	ikke	den	andres	navn.		
Vi	forstår	veldig	godt	hvordan	begge	mennene	levde	sine	liv	i	verden.	Men	rett	etter	de	var	

ferdige	med	livet	ble	alt	snudd	180	grader.	Selvfølgelig	var	begravelse	av	den	rike	en	stor	ting,	
mens	den	fattige	hadde	mest	sannsynlig	ingen	som	fulgte	ham.	Da	den	fattige	døde,	var	det	
englene	som	hentet	ham	og	la	ham	i	Abrahams	fang,	men	da	den	rike	døde	vet	vi	bare	at	han	
ble	 begravet	 og	 vi	 får	 ikke	 Olere	 detaljer.	 Det	 ser	 ut	 fra	 det	 øyeblikket	 de	 dør	 	 skjedde	 alt	
omvendt.	Rik	man	kjente	igjen	Abraham	og	Lasarus,	og	han	kunne	se	veldig	godt	selv	om	det	
var	dypt	svelg	mellom	dem.	Han	hadde	et	ønske	at	Lasarus	drar	 til	ham	med	vann	til	 ilden	
hvor	han	var.	Abraham	med	stort	miskunn	svarte	ham,	«Min	sønn,	husk	at	du	hadde	det	godt	
mens	du	levet,	og	Lasarus	led	vondt;	så	nå	blir	han	trøstet	her,	mens	du	lider.»	Den	rik	man	ga	
ikke	opp.	Han	kom	med	et	annet	ønske	og	det	var	å	redde	hans	søsken	fordi	de	også	var	som	
ham.	Dette	ble	heller	ikke	hørt.		
Alle	kan	tenke	seg,	hva	var	egentlig	hans	feil?	Han	ignorerte	den	fattige	mannens	behov	i	

verden.	Det	handler	om	de	gode	gjerninger	som	han	skulle	ha	gjort.	Det	åpner	våre	øyer	mot	
de	 fattige	 og	 bli	miskunnsrike	 til	 de	 hjelpeløse.	 Teksten	 viser	 at	 det	 er	 bedre	 for	 oss	 å	 bli	
anonyme	 og	 fattige	 her	 i	 verden	 for	 å	 bli	 kjent	 og	 rike	 i	 himmelen.	 La	 oss	 bruke	 alle	
muligheter	til	å	Oinne	en	plass	i	himmelen.	Amen.		

P.	Anthony	Erragudi	SVD	

SØNDAGSBLADET
Mariakirken	menighet	Stabekk	
Nyveien	17	A,	Stabekk		
	Tlf.:	67	49	47	30		
E-post:	stabekk@katolsk.no	

25. september 2022  



Senere	katekeser:	

29.	sept:					kl.	17.00	konOirmasjonsundervisning	-	gruppe	1	og	gruppe	2		
15.	okt:							kl.	10.00	Katekese	på	polsk,	ingen	messe	
22.	okt:							kl.	10.00	Katekese	på	norsk,	katekesemesse	kl.	13.00	

											Søndagsmesser:	
												Lørdag:	Søndagsmesse	kl.	18.00	på	polsk	

Søndag:	Kl.	09.00	og	kl.	14.00	messe	på	polsk;	kl.	11.00	familiemesse	på	norsk;	

Kunngjøringer:			
•Ingen	messe	fra	mandag	26.	t.o.m.	torsdag	29.	oktober	på	grunn	av	prestemøte	på	Mariaholm.	
•Vi	skal	rydde	og	tømme	det	gule	huset,	og	før	vi	begynner	å	kaste	ting,	ønsker	vi	å	gi	mulighet	
til	våre	trofaste	medlemer	til	sjekke	om	de	ønsker	seg	noe	fra	loftet	(det	inkluderer	møbler).	
Ta	kontakt	innen	9.	oktober	med	en	av	prestene	eller	til	menighetssekretær	dersom	du	er	
interessert.		
•Etter	siste	ungebesøk	på	orgelgaleriet	Oikk	vi	en	faktura	på	kr	7700	for	orgelreparasjonen.	
•Siste	sjanse	for	påmelding	av	barn	i	katekese!	Gå	til	mariakirken.com	til	registrering.	
•	Kinokveld	for	ungdom	29.	september,	kl.	17.00	-19.00.	Snacks	inkludert!	

	APPELL	CARITAS-SØNDAG	-	Søndag	25.	september	2022		
I	dag	feires	Caritas-søndag	i	alle	katolske	menigheter	i	Norge.		

Dette	er	dagen	da	Den	katolske	kirke	i	Norge	viser	solidaritet	med	de	som	har	minst	og	som	er	rammet	
av	fattigdom	og	sult.	I	dag	går	all	kollekt	til	Caritas’	sitt	arbeid	for	å	bekjempe	sult.		

Krig,	pandemi,	klimaendringer	og	stigende	matpriser	har	ført	til	en	matkrise	verden	ikke	har	sett	på	
mange	år.		

Millioner	av	mennesker	i	verdens	fattigste	land	risikerer	å	dø	av	sult,	hvis	de	ikke	får	hjelp	snart.		
Det	Oinnes	håp,	men	nå	haster	det.	Ved	å	støtte	småbønder	slik	at	de	blir	mer	effektive,	kan	man	lykkes	

med	å	produsere	nok	mat	i	de	mest	sårbare	lokalsamfunnene.		
Derfor	jobber	Caritas	sammen	med	småbønder	på	landsbygda	i	verdens	fattigste	land.	Sammen	med	
dem	bidrar	vi	til	at	bøndene	kan	produsere	mer	mat.	Da	kan	de	både	mette	seg	selv	og	sine	barn.	

Oftest	går	det	så	bra	at	de	også	kan	selge	et	overskudd.	Med	inntekten	fra	salget,	kan	de	også	la	barna	
gå	på	skolen	og	fortsette	å	investere	i	sin	egen	gårdsdrift.	Sammen	med	bøndene,	bekjemper	vi	derfor	

sult	og	bygger	bærekraftige	lokalsamfunn.		
For	det	Oinnes	en	kur	mot	sult,	og	det	er	mat.		

Ditt	bidrag	bidrar	til	at	Caritas	kan	fortsette	dette	arbeidet.	Vi	står	derfor	sammen	med	verdens	
fattigste	i	kampen	mot	sult,	og	vi	viser	dem	at	vi	ikke	vil	la	dem	være	uskyldige	ofre	for	krigens	

grusomheter.	Takk	for	deres	støtte	og	tillit!		
			

Kollekten	på	18.	september	ble	på	5262	NOK,	pluss	2073,05	NOK	i	VIPPS.	Vi	takker	alle	givere.	

Nettside:	www.mariakirken.com		|	Facebook:	Mariakirken	menighet,	Stabekk		|		VIPPS:	562154		|	
Bankgiro:	3000.	39.56365

Hverdagsmesser:	

Mandag Den	hel.	Kosmas	og	den	hellige	Damian	(valgfri	minnedag)	 Ingen	messe

Tirsdag Den	hellige	Vincent	av	Paul	(minnedag)	 Ingen	messe

Onsdag Den	hellige	Lorenzo	Ruiz	og	hans	ledsagere	(minnedag) Ingen	messe

Torsdag De	hellige	erkeengler	Mikael,	Gabriel	og	Rafael	(fest) Ingen	messe

Fredag Den	hellige	Hieronymus	(minnedag) Messe	kl.	18.30	med	tilbedelse	fra	kl.	18.00.	

Lørdag Den	hellige	Terese	av	Jesusbarnet	(minnedag) Messe	kl.	10.00	

http://mariakirken.com
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