
    3. søndag i påsketiden, år C	
			Forfølgelse av kristne skjer hver eneste dag i mange land og på forskjellige måter. Kristus selv ble behandlet så 
umenneskelig og det samme skjedde med kristendommen fra begynnelsen av. Ingen liker kors eller lidelse, men 
uten dette er det ikke mulig å følge Jesus, som selv sa, «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv, ta sitt 
kors opp og følge meg», fordi trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. 
Vi hørte i dagens første lesning hva de yppersteprestene sa til apostlene, «Vi hadde gitt dere et strengt forbud mot 
å undervise i Jesu navn», og alle svarte, «En må adlyde Gud fremfor mennesker». Peter som nektet at han kjente 
Jesus sier nå på vegne av alle apostlene foran yppersteprestene at «Våre fedres Gud har oppvakt Jesus, han som 
dere drepte ved å henge ham på marterpælen». Forrige søndag hørte vi at apostlene stengte dørene der hvor de 
holdt til av frykt for jødene, men etter at de traff den oppstandne Kristus og fikk nok mot til å gå ut og snakke 
foran alle. De som var innendørs for noen dager, kunne ikke lenger ble stoppet i å snakke offentlig om sin 
Mester. Siste setning fra dagens første lesning er, «Apostlene forlot Sanhedrin, lykkelige over å være funnet 
verdige til å bli vanæret for Navnets skyld». De som var først redde for at de vil bli forfulgte, var nå glade at de 
ledet for deres tro.  De hadde sikkert endelig forstått Bergprekenen. En av de åtte saligprisninger er, «Salige er 
dere når menneskene hater dere, når de bannlyser dere og spotter dere, når de skyr dere som frafalne for 
Menneskesønnens skyld». De som var vanlige fiskere, begynte å bli lærerne i deres tro på Kristus. De som var 
redde for sitt liv, ble nå klare for å gi sitt liv. Alt på grunn av Jesu oppstandelse. Vi ser den oppstandne Kristus i 
hver messe, hvor Han sier: fred være med dere, messen er til ende og gå med fred. Husk at fred er en gave fra 
den oppstandne Kristus. Alle hjerter trenger det. 
  Dagens liturgi setter den hellige Peter i fokus. Han hadde sine opp-og nedturer som en Jesu disippel. Men endelig 
sluttet han seg til sitt kall som en apostel og ble en viktig søyle for alle kristner. Han ble korsfestet som Jesus, 
men opp ned. Veldig ofte er vi også som Peter i vår tro, slik som ham, ønsker vi også at Gud hører på oss. Vi 
ønsker å dirigere Gud. Vi behandler med Gud som en businessmann. Jeg gir deg dette og du gir meg den andre. 
Vi også nekter Kristus i vårt liv og mer enn tre ganger. Vi også tar for gitt Jesu lære. Av og til skammer vi oss til å 
gi vitnesbyrd om Ham. Peter ønsket ikke at Jesus snakker om sin egen og død på korset. Jesus irettesatt Peter 
fordi han var impulsiv.  
  Apostlene forsto ikke godt nok hvordan de kunne fungere i verden uten sin Mester. Derfor gikk de tilbake til 
sjøen for å fiske. På en måte til deres gamle yrke. Derfor vist Jesus seg noen ganger for dem for å gi motivasjon 
og styrke. Han kunne bare ha håp i dem. I evangelium hørte vi at Kristus gjentar det samme som han har gjort på 
skjærtorsdag med sine disipler, altså nattverden. Han inviterer dem til å spise, og det betyr til å komme til bords 
og bygge felleskap for å ha enhet i misjonen. Han deler ut brødet og fiskene til dem. Etter at de hadde spist, 
delegerte Kristus misjonen til Simon Peter. Den som nektet Jesus tre ganger ble spurt tre ganger om han klarer 
seg nå til å bli Kristi disippel. Peters svar bør gi oss lignende motivasjon i vårt liv. På denne måten blir Peter 
veiviser for alle troende i Kristus.   

Peter og Paulus døde som martyrer omtrent i år 66 i Roma under keiser Nero. Peter ble korsfestet. Paulus etter 
sin omvendelse, ble til slutt halshugget. Andreas ble korsfestet i Hellas. Thomas ble gjennomboret med spydene 
til fire soldater i India. Filip fikk martyrdød i Asia Minor. Matteus ble knivstukket i Etiopia. Bartolomeus fikk 
martyrdød i Arabia. Jakob ble steinet og deretter klubbet i hjel i Syria. Simon ble drept etter å ha nektet å ofre til 
solguden i Persia. Mattias, som ble apostel i stedet for Judas Iskariot. ble brent i Syria. Judas Tadeus ble 
gjennomboret med et spyd. Johannes var den eneste som døde naturlig som en gammel mann. 
  I det minst var fire apostler fiskere. Det kunne være grunnen til at de første kristne hadde fisk som et kristent 
symbol. Gresk ord for fisk er ichthus og det betyr Iesous Christos Theou Uios Soter, som betyr Jesus Kristus er 
Guds sønn og frelser. Takket være apostlenes vitnesbyrd har vi kristendom i hele verden. Europa bør huske sine 
røtter. La oss be for Norge og for alle våre brødre og søstre som er døpt, så at de husker hvem de er i verden. 
«Martyrenes blod er Kirkens såkorn» sa Tertulian allerede i 200-tallet. La oss be for alle kristne i hele verden 
som er forfulgte på grunn av sin tro. La den barmhjertige Gud velsigne dem og deres familier. Amen.   

	P. Anthony Erragudi SVD 
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            Denne	uken:	
Mandag:			kl.	10.30	Bible	study	(engelsk)	
	 											kl.	18:00	Grupy	Rodzinnej	Al.-Anon	(polsk)	
Onsdag:				kl.	19.00	Neokatekumenat	(norsk)	

Senere	katekeser:		
5.	mai:													kl.	17.00	KonPirmasjonsundervisning	
7.	mai:													kl.	10.00	Katekese	på	polsk,	ingen	ukemesse	
21.	mai:											kl.	10.00	Katekese	på	norsk,	den	gangen	starter	vi	med	messe	kl.	10.00	
	 																									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	

Kunngjøringer:	
• Familiedag	lørdag		11.	juni:	avslutningsfest	for	polsk	&	norsk	katekese	Vi	starter	med	messe	kl.	11.00	etterfulgt	av	grilling/	
spleiselunsj		og	mange	morsomme	aktiviteter	for	hele	familien,	blant	andre:	ansiktsmaling,	sekkeløp	og	piñata.	Vi	ønsker	at	den	blir	til	
en	fest	for	alle	barnefamilier	i	menigheten	-	bli	med!			

• 11-ego	czerwca	natomiast	będzie	miało	miejsce	pożegnanie	katechetycznego	roku	szkolnego	przy	naszej	paraPii.	Rozpocznie	się	o	
godz.	11:00.	Planowane	są	rozmaite	atrakcje	dla	dzieci	i	ich	rodziców.	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	z	naszej	paraPii	(również	te,	które	
w	tym	toku	nie	uczestniczyły	w	katechezach)	oraz	ich	rodziców.	

• W	poniedziałek	2–ego	maja	na	cmentarzu	Vestre	Gravlund	w	Oslo,	o	godz.	10:00	odbędzie	się,	organizowana	przez	Polską	ambasadę	w	
Norwegii,	uroczystość	złożenia	kwiatów	przy	pomniku	Polskich	Lotników	i	Cichociemnych,	celem	upamiętnienia	poległych	Bohaterów,	
którym	zawdzięczmy	wolną		i	niepodległą	Polskę.	Serdecznie	zapraszamy.	

Kollekten		på	24.	april	ble	på	5250	NOK,	pluss	1424,61	NOK	i	VIPPS.	Vi	takker	alle	givere.		

Nettside:		 www.mariakirken.com	 	 	 Facebook:	Mariakirken	menighet,	Stabekk	

Hverdagsmesser:	

Mandag Den	hellige	Athanasius	(minnedag) Messe	kl.	18.30	

Tirsdag De	hellige	apostler	Filip	og	Jakob	(fest) Messe	kl.	10.00	/18:30	Nowenna	do	MBN	Pomocy	
og	messe	på	polsk	

Onsdag Den	hl.	Florian	av	Lorch	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30	

Torsdag Den	hl.	Godehard	(Gotthard)	av	Hildesheim	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30	

Fredag Den	hl.	Petronax	av	Monte	Cassino	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30	/	kl.	19.00	Messe	på	polsk,	1.	
Fredag	i	måneden	

Lørdag Den	hl.	John	av	Beverley	(valgfri	minnedag) Ingen	messe	(polsk	katekese)	1.	lørdag	i	måneden

Kommunionsutdelere		
Noen	har	stusset	over	at	det	enkelte	ganger	ikke	bare	er	presten	eller	en	diakon	som	deler	ut	kommunionen,	men	også	andre.	
Kommunionen	er	nær	knyttet	til	feiringen	av	Eukaristien.	Derfor	er	det	naturlig	at	den	som	leder	messen	(og	det	må	alltid	være	
en	 ordinert	 prest),	 deler	 ut	 kommunionen.	Men	 helt	 fra	 kristendommens	 første	 århundrer	 kjenner	 vi	 til	 at	 også	 andre	 ikke-
ordinerte	har	hjulpet	til	med	det	praktiske	som	å	bringe	kommunionen	fra	eukaristifeiringen	og	hjem	til	 f.eks.	syke.	Alle	døpte	
som	deltar	i	messen	utfører	en	form	for	prestetjeneste	i	kraft	av	«det	alminnelige	prestedømme»,	og	det	gjør	at	de	også	kan	utføre	
visse	oppgaver	knyttet	til	messen.	I	Kirkens	lovbok	heter	det	om	disse	ting:	
		«Ordinær	kommunionsutdeler	er	biskopen,	presten	og	diakonen.»	(Kan.	910,	§	1)	
«Ekstraordinær	kommunionsutdeler	er	akolytten	foruten	en	annen	kristustroende	uttatt	i	samsvar	med	det	som	er	bestemt	i	kan.	
230,	§	3.»	(Kan.	910,	§	2)	
«Hvor	Kirkens	behov	tilsier	det	og	 i	mangel	av	dem	som	skal	gjøre	tjeneste,	kan	også	 legfolk,	selv	om	de	 ikke	er	 lektorer	eller	
akolytter,	 supplere	 en	 del	 av	 deres	 embetsutøvelse	 i	 henhold	 til	 det	 som	 er	 foreskrevet	 i	 gjeldende	 rett,	 nemlig	 utøve	 ordets	
tjeneste,	lede	liturgiske	bønner,	meddele	dåp	og	dele	ut	den	hellige	kommunion.»	(Kan.	230,	§	3)	
		I	de	liturgiske	forskrifter	(som	Pinnes	i	Missale	Romanum)	heter	det:	
		«Under	utdelingen	av	kommunionen	kan	andre	prester	som	eventuelt	er	til	stede,	assistere	forrettende	prest.	Dersom	det	ikke	er	
noen	til	stede	og	det	er	svært	mange	som	går	til	kommunion,	kan	presten	tilkalle	ekstraordinære	kommunionsutdelere,	det	vil	si	
en	rettelig	beskikket	akolytt	eller	andre	troende	som	rettelig	er	uttatt	til	dette.	 	I	nødstilfelle	kan	presten	utta	skikkede	troende	
for	enkelttilfelle.		
Disse	medhjelperne	går	ikke	til	alteret	før	presten	selv	har	mottatt	kommunionen,	og	skal	alltid	motta	karet	som	inneholder	den	
hellige	Eukaristi	som	skal	utdeles	til	de	troende,	fra	den	celebrerende	prests	hånd.»	(Nr.	162)	
		Når	 biskopen	 uttar	 troende	 til	 oppgaven	 som	 ekstraordinære	 kommunionsutdelere,	 skjer	 det	 for	 et	 bestemt	 tidsrom.	 I	 vår	
menighet	skjedde	det	siste	gang	for	perioden	2016-19.	Så	for	tiden	har	vi	ingen	som	slik	er	uttatt.	
		Ved	uttakelse	av	en	skikket	troende	for	enkelttilfelle	sier	presten	til	ham	(henne):	
		«Herren	+	velsigne	deg	til	nå	å	gi	dine	brødre	Kristi	legeme.»	Svar:	«Amen.»	
		

Mgr.	Torbjørn	Olsen,	sogneadministrator
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