
«Vi	får	en	diakon!		

Mange	er	blitt	kjent	med	Torbjørn	Holt	som	i	tre	år	har	bodd	mer	eller	mindre	permanent	i	Villa	Maria.	Det	vil	
han	fortsatt	gjøre.	
Torbjørn	Holt	var	tidligere	prest	i	Den	norske	kirke,	i	ulike	stillinger,	lenge	sjømannsprest	i	London.	Etter	at	han	
25.	januar	2020	konvertert	(på	Lunden	kloster),	har	planen	vært	at	han	skal	bli	katolsk	prest,	noe	som	tar	tid,	
også	om	man	er	utdannet	teolog	og	har	vært	prest	i	et	annet	kirkesamfunn.	
Men	i	første	omgang	skal	han	bli	«diakon»,	og	diakonordinasjon	planlegge	i	St.	Olav	domkirke	i	Oslo	lørdag	18.	
februar	kl	11.00.	Dette	er	en	viktig	begivenhet	også	for	vår	menighet.	Derfor	faller	messen	på	Stabekk	bort	og	vi	
håper	å	se	Mlest	mulig	i	St.	Olav	domkirke.	
Hva	er	så	en	«diakon»?	
Ordet	er	gresk	og	betyr	kort	og	godt	«tjener».	Det	ble	brukt	om	tjenere	i	spesielle	funksjoner.	Da	Jesus	gjorde	
vann	til	vin	ved	bryllupet	i	Kana,	var	det	(ifølge	den	greske	tekst)	noen	«diakoner»	som	bar	inn	vannet	som	var	
blitt	til	vin.	Ordet	forekommer	også	mange	andre	steder	i	Det	nye	testamentet.	
I	 Apostlenes	 gjerninger	 (kap.	 6)	 fortelle	 det	 om	 syv	 menn	 som	 ble	 gitt	 en	 egen	 tjeneste	 «ved	 bordene»	 i	
Jerusalem	ved	siden	av	apostlene.	Ved	matfordelingen	(man	hadde	fellesmåltid	med	fellesmat)	skulle	de	bidra	
til	 at	 alle	 Mikk	 det	 de	 trengte,	 uten	 å	 bli	 diskriminert.	 Senere	 er	 disse	 syv	 blitt	 oppfattet	 som	Kirkens	 første	
«diakoner».	
Raskt	spredte	kristendommen	seg,	spesielt	 til	byene	 langs	Middelhavet.	Etter	mindre	enn	hundre	år	var	det	 i	
ferd	med	å	etablere	seg	en	ordning	der	Kirken	i	hver	by	hadde	et	«geistlig»	lederskap	bestående	av	en	biskop,	
en	gruppe	«presbytere»	(eldste),	derav	ordet	«prest»,	og	noen	diakoner.	Utviklingen	er	komplisert	og	ikke	helt	
klar.	Det	kan	se	ut	som	om	«biskop»	og	«presbyter»	i	nytestamentlig	tid	var	omtrent	det	samme.	Men	fort	Mikk	
presbyterkollegiet	 en	 leder,	 og	 tittelen	 «biskop»	 ble	 forbeholdt	 for	 ham.	 Han	 ble	 også	 oppfattet	 som	
«etterfølger»	 av	 apostlene,	 derav	begrepet	 «apostolisk	 suksesjon».	Mye	 senere	da	man	 Mikk	 Mlere	menigheter,	
Mikk	presbytere/prester	selvstendige	oppgaver,	slik	vi	kjenner	det	i	dag.	
Helt	fra	begynnelsen	av	var	derimot	diakonene	de	aktive	medarbeidere	med	selvstendige	oppgaver	i	Kirken	på	
et	sted.	Interessant	er	derfor	åpningsordene	i	apostelen	Paulus’	brev	til	Milipperne:	«Paulus	og	Timoteus,	Kristi	
Jesu	tjenere,	hilser	alle	de	hellige	i	Kristus	Jesus	som	bor	i	Filippi,	og	deres	biskoper	[oversatt	til	«tilsynsmenn»]	
og	diakoner.»	
Utviklingen	senere	ble	at	ingen	Mikk	et	«høyere»	embete	før	han	hadde	fått	et	lavere.	Slik	er	det	fremdeles.	Ingen	
blir	 biskop	uten	 først	 å	ha	vært	prest,	 og	 ingen	blir	prest	uten	 først	 å	ha	vært	diakon.	Vi	har	derfor	 to	 slags	
diakoner:	De	«permanente	diakoner»	(som	kan	være	gifte)	og	som	skal	være	diakoner	for	resten	av	livet,	og	de	
diakoner	som	etter	(tidligst)	seks	måneder	blir	prester.	For	dem	gjelder	i	alminnelighet	kravet	om	sølibat.	
Etter	hvert	utviklet	det	slik	at	alle	som	skulle	bli	prester	først	ved	«lavere»	vielser	gikk	gjennom	en	rekke	andre	
embeter:	 «ostiar»	 (dørvokter),	 «lektor»	 (tekstleser),	 «akolytt»	 (ministrant),	 «eksorsist»	 (djevelutdriver),	
«subdiakon»	 (underdiakon)	og	 «diakon».	Det	 skjedde	 i	 løpet	 av	presteutdannelsen.	Men	 i	 1972	ble	 systemet	
forenklet	slik	at	vi	før	diakonordinasjonen	nøyer	oss	med	å	beskikke	kandidatene	til	lektorer	og	akolytter.	
Torbjørn	Holt	ble	beskikket	til	lektor	21.	august	2022	og	til	akolytt	18.	desember	2022.	
Hva	en	diakon	gjør,	skal	jeg	komme	tilbake	til	om	en	uke.	

	Torbjørn	Olsen,	sogneprest	

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

29. januar 2023 - 4. søndag i det 
alminnelige kirkeår (år A) 



	 	Senere	katekeser:	

02.	feb					kl.	17.00	konMirmasjonsundervisning,	kyndelsmesse	og	prosesjon	kl.	18.30	

4.	feb								kl.	10.00	Katekese	på	polsk,	katekesemesse	kl.	10.00	

11.	feb					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	på	polsk;	kl.	11.00	familiemesse	etterfulgte	av	brettspill	for	barn.	

Kunngjøringer:			

• På	mandag	>lyttes	messe	kl.	18.30	til	kl.	10.00.	Våre	prester	skal	til	et	prestemøte	i	St	Olav.	
• På	torsdag	har	vi	lysmesse	kl.	18.30	med	velsignelse	av	lysene	og	prosesjon	fra	menighetssal.	

—	
Oslo	Katolske	tribunal	er	Det	kirkelige	tribunalet	for	Oslo	katolske	bispedømme	og	er	også	utpekt	som	det	
Kirkelig	tribunal	for	Trondheim	sitt	og	Tromsø	stift.	Blant	andre	saker	behandler	Oslo	katolske	tribunal	

søknader	om	annullering	av	ekteskap.	Dersom	du	tror	at	det	ekteskapet	du	har	inngått	eller	din	nåværende	
partners	tidligere	ekteskap	kan	være	ugyldig,	kan	du	eller	din	nåværende	partner	ønske	å	ta	kontakt	med	

Tribunalet	for	å	få	en	avgjørelse.	En	god	måte	å	ta	dette	opp	nå,	er	å	snakke	med	din	lokale	prest	eller	diakon,	
eller	å	kontakte	Tribunalet	direkte	til	Oslo	Tribunal,	Akersveien	5,	0177	Oslo,	email:	tribunalet@katolsk.no,	

tel.	23	21	95	15.	
Du	kan	være	sikker	på	at	Tribunalet	vil	gjøre	alt	de	kan	for	å	hjelpe	deg,	og	selv	om	de	ikke	kan	love	deg	en	

avgjørelse	i	din	favør,	kan	de	love	at	du	vil	bli	behandlet	med	respekt	og	omsorg.		
Gerard	Tartaglia,	Judicial	Vicar	

—	
The	Oslo	Catholic	tribunal	is	the	church	tribunal	of	the	diocese	of	Oslo	and	has	been	designated	as	the	church	
tribunal	for	the	prelature	of	Trondheim	and	de	prelature	of	Tromsø.	Among	other	things,	the	Oslo	Catholic	
tribunal		deals	with	marriage	nullity	requests.	Perhaps	you	believe	a	marriage	you	entered,	or	a	previous	

marriage	of	your	current	partner,	is	invalid.	You,	or	your	current	partner,	may	wish	to	approach	the	tribunal	for	
a	decision.	A	good	way	to	start	is	to	speak	to	your	local	priest	or	deacon,	or	to	contact	the	tribunal	directly	to	

Oslo	Tribunal,	Akersveien	5,	0177	Oslo,	email:	tribunalet@katolsk.no,	tel.	23	21	95	15.	
Please	be	assured,	the	tribunal	will	do	all	it	can	to	assist	you	and,	while	it	cannot	promise	you	a	favorable	

decision,	it	can	promise	you	will	be	treated	with	respect	and	care.	
Gerard	Tartaglia,	Judicial	Vicar	

Kollekten	på	22.	januar	ble	på	4357	NOK,	pluss	210	NOK	i	VIPPS.	Vi	takker	alle	givere.	

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

Hverdagsmesser:	

Mandag Den	hl.	Mucianus	Maria	Wiaux	(valgfri	minnedag) Messen	>lyttes	til	kl.	10.00.	Ingen	messe	kl.	
18.30

Tirsdag Den	hellige	Johannes	Bosco	(minnedag) Messe	kl.	10.00	/18.30	Nowenna	do	MBN	Pomocy	
og	messe	på	polsk	

Onsdag Den	hl.		Brigida	av	irland	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30

Torsdag Herrens	fremstilling	i	templet	(festdag) Kyndelsmesse	kl.	18.30	(med	velsignelse	av	
lysene	og	prosesjon).	Messe	på	polsk	kl.	19.30	

Fredag Den	hellige	Ansgar	(minnedag)	|	1.	fredag Messe	kl.	18.30.	Tilbedelse	fra	kl.	18.00	
Lørdag Den	hl.	Johannes	de	Britto	(valgfri	minnedag)	|	1.	lørdag Katekesemesse	på	polsk	kl.	10.00
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	Senere katekeser:
	02. feb     kl. 17.00 konfirmasjonsundervisning, kyndelsmesse og prosesjon kl. 18.30
	4. feb        kl. 10.00 Katekese på polsk, katekesemesse kl. 10.00
	11. feb     kl. 10.00 Katekese på norsk, katekesemesse kl. 13.00
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	Søndag: kl. 09.00 og kl. 14.00 på polsk; kl. 11.00 familiemesse etterfulgte av brettspill for barn.
	Kunngjøringer:
	På mandag flyttes messe kl. 18.30 til kl. 10.00. Våre prester skal til et prestemøte i St Olav.
	På torsdag har vi lysmesse kl. 18.30 med velsignelse av lysene og prosesjon fra menighetssal.
	—
	Oslo Katolske tribunal er Det kirkelige tribunalet for Oslo katolske bispedømme og er også utpekt som det Kirkelig tribunal for Trondheim sitt og Tromsø stift. Blant andre saker behandler Oslo katolske tribunal søknader om annullering av ekteskap. Dersom du tror at det ekteskapet du har inngått eller din nåværende partners tidligere ekteskap kan være ugyldig, kan du eller din nåværende partner ønske å ta kontakt med Tribunalet for å få en avgjørelse. En god måte å ta dette opp nå, er å snakke med din lokale prest eller diakon, eller å kontakte Tribunalet direkte til Oslo Tribunal, Akersveien 5, 0177 Oslo, email: tribunalet@katolsk.no, tel. 23 21 95 15.
	Du kan være sikker på at Tribunalet vil gjøre alt de kan for å hjelpe deg, og selv om de ikke kan love deg en avgjørelse i din favør, kan de love at du vil bli behandlet med respekt og omsorg.
	Gerard Tartaglia, Judicial Vicar
	—
	The Oslo Catholic tribunal is the church tribunal of the diocese of Oslo and has been designated as the church tribunal for the prelature of Trondheim and de prelature of Tromsø. Among other things, the Oslo Catholic tribunal  deals with marriage nullity requests. Perhaps you believe a marriage you entered, or a previous marriage of your current partner, is invalid. You, or your current partner, may wish to approach the tribunal for a decision. A good way to start is to speak to your local priest or deacon, or to contact the tribunal directly to Oslo Tribunal, Akersveien 5, 0177 Oslo, email: tribunalet@katolsk.no, tel. 23 21 95 15.
	Please be assured, the tribunal will do all it can to assist you and, while it cannot promise you a favorable decision, it can promise you will be treated with respect and care.
	Gerard Tartaglia, Judicial Vicar
	Kollekten på 22. januar ble på 4357 NOK, pluss 210 NOK i VIPPS. Vi takker alle givere.

