
25.	søndag,	år	C								

Kjære	brødre	og	søstre	i	Kristus,			
I	verden	ser	vi	mennesker	som	er	friske	eller	syke,	og	på	samme	måte	noen	med	god	

samvittighet	 og	 andre	med	 dårlig	 samvittighet.	 Så	 er	 det	 også	 de	 rike	 og	 de	 fattige.		
Selv	om	Gud	skapte	én	verden,	er	det	 stor	 forskjell	 fra	kontinent	 til	kontinent	og	 fra	
land	til	land	og	fra	mennesker	til	mennesker.	Hvorfor	har	vi	den	ubalanse?	

Dagens	 første	 lesning	 er	 fra	 profeten	 Amos	 bok.	 Han	 var	 en	 gjeter.	 Han	 så	
diskriminering	og	korrupsjon	som	hersket	der	på	hans	 tid	og	 reagerte	på	dette	 som	
skjedde	for	ca.	800	år	før	Kristus.	Veldig	ofte	har	de	fattige	ingen	å	gå	til	for	å	få	hjelp.	
	 Bare	 Gud	 kan	 være	 den	 eneste	 hjelp	 for	 de	 hjelpeløse.	 Vi	 hørte	 i	 dag,	 «Herren	 har	
sverget	ved	Jakobs	ære:	Aldri	mer	vil	jeg	glemme	noe	av	det	de	har	gjort!»	Vi	bør	huske	
saligprisninger,	«Salige	er	de	som	hungrer	og	tørster	etter	rettferdigheten,	for	de	skal	
mettes»	og	«Salige	er	de	som	blir	 forfulgt	for	rettferdighets	skyld,	 for	himmelriket	er	
deres»	(Mat	5,6.10).	

Den	hellige	Paulus	ønsker	at	våre	bønner	og	påkallelser,	 forbønner	og	takksigelser	
skal	være	for	alle	mennesker,	for	landsstyrene	og	for	alle	øvrighetspersoner,	så	vi	kan	
leve	vårt	liv	i	fred	og	trygghet,	på	en	from	og	verdig	måte.	Målet	for	dette	er	at	alle	blir	
frelst	og	erkjenner	sannheten.	 	Det	viser	oss	Guds	hellige	hjerte	fordi	alle	er	skapte	i	
hans	bilde.	Han	liker	ikke	at	noen	blir	fortapt.	Den	hellige	apostel	Paulus	sier	at	dette	
er	grunnen	til	hvorfor	han	ble	kalt	til	å	bli	 læreren	for	hedningene.	La	oss	be	at	hans	
tjeneste	ikke	vil	være	forgjeves	og	at	den	hjelper	mange	å	Winne	veien	til	Sannheten.			
		
I	evangeliet	hørte	vi	om	en	bedragersk	forvalter	og	på	hvilken	måte	han	oppførte	seg	

rett	 før	han	ble	sparket	 fra	 jobben.	Han	visste	veldig	godt	hva	han	kan	og	 ikke	kan.	 I	
hans	 ord,	 «Hva	 skal	 jeg	 gjøre	 nå,	 når	min	 herre	 tar	 stillingen	min	 fra	meg?	 Grave	 i	
jorden	klarer	jeg	ikke,	og	tigge	skammer	jeg	meg	for.	Jo,	nå	vet	jeg	hva	jeg	vil	gjøre,	for	
at	folk	skal	ta	imot	meg	når	jeg	blir	avsatt.»	Han	plutselig	Wikk	en	idé	om	å	kombinere	
kvitteringene	for	å	Winne	venner	blant	sin	herres	skyldnere.	Feil	er	feil,	og	synd	er	synd.	
Noen	kan	mistenke	Jesu	ord,	«Herren	roste	den	bedragerske	forvalteren	for	å	ha	båret	
seg	 klokt	 ad»,	 men	 viktig	 er	 den	 andre	 del	 av	 denne	 setning,	 «blant	 sine	 egne	 vet	
verdens	barn	å	opptre	klokere	enn	lysets	barn.»	

Jesus	 ønsker	 at	 vi	 passer	 på	 vårt	 liv	 i	 verden	 og	 at	 vi	 bruker	 alle	 talenter	 han	
skjenket	oss	med.	Derfor	ta	ikke	ditt	eneste	liv	i	verden	for	gitt	fordi	det	er	en	gave	fra	
Gud.	Gjør	alt	du	kan	med	god	samvittighet	så	at	du	en	dag	får	det	evige	liv.	Amen.		

P.	Anthony	Erragudi	SVD	

SØNDAGSBLADET
Mariakirken	menighet	Stabekk	
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18. september 2022  



Senere	katekeser:	

22.	sept:					kl.	17.00	konWirmasjonsundervisning	-	gruppe	1	
29.	sept:					kl.	17.00	konWirmasjonsundervisning	-	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	høymesse	på	norsk;	
16.00	messe	på	vietnamesisk		

Kunngjøringer:	

•	Katekese	og	konWirmasjonsundervisning	har	allerede	startet	hos	oss.	Har	du	ikke	
meldt	på	barnet	ditt	ennå?	Gå	til	mariakirken.com	til	elektronisk	registrering.	

• 	Neste	søndag,	25.	september	er	Caritassøndag	og	kollekten	går	til	Caritas.		

• 	Kinokveld	for	ungdom	29.	september,	kl.	17.00	-19.00.	Snacks	inkludert!	

•Vi	trenger	frivillige	til	konWirmasjons	mini-leir	den	29.	oktober.	På	3.	gang	på	rad	
organiserer	vi	en	mini-leir	til	våre	konWirmanter,	den	er	fra	kl	10.00	til	kl.	18.00	her	i	
Mariakirken.	Det	er	en	dag	fylt	med	åndelig	påfyll	og	konWirmanter	får	mulighet	til	å	bli	
bedre	kjente	med	andre	konWirmanter.	For	å	få	gjennomført	dagen,	trenger	vi	hjelp	fra	
dere	i	menigheten	og	søker	2	personer	(både	unge	og	voksne	er	velkommen)	som	kan	
stille	opp	som	kokk	og	lage	lunsj	for	ca.	35	personer.		Vurderer	du	å	være	med?	Ta	en	
uforpliktende	samtale	med	vår	menighetssekretær:	send	en	e-post	til	
stabekk@katolsk.no	eller	ring	oss	(kontortid	er	08.00-16.00).	
			

Kollekten	på	11.	september	ble	på	4438	NOK,	pluss	3192,86	NOK	i	VIPPS.	Vi	takker	alle	
givere.	

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

Hverdagsmesser:	

Mandag Den	hellige	Januarius	(valgfri	minnedag)	 Messe	kl.	18.30

Tirsdag Den	hellige	Kim	Taegon	og	hans	ledsagere	(minnedag)	 Messe	kl.	10.00	/18.30	Nowenna	do	MBN	
Pomocy	og	messe	på	polsk

Onsdag Den	hellige	Matteus	(fest) Messe	kl.	18.30	

Torsdag Den	hellige	Mauritius	av	Agaunum	(valgfri	minnedag)	 Ungdomsesse	kl.	18.30	

Fredag Den	hellige	Pius	av	Pietrelcina	(minnedag) Messe	kl.	18.30	med	tilbedelse	fra	kl.	18.00.	

Lørdag Den	salige	jomfru	Maria Messe	kl.	10.00	
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