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Hver gang vi hører om kall i Kirken, tenker vi at det er tema som bare gjelder
prestene, munkene og nonnene. Alle kristne ble kalt allerede fra dåpsdagen av. Alle har
forskjellige typer kall i Kirken og i verden. Prestekall er intet yrke, men en stemme
mellom Gud og hans folk. Det er veldig radikalt. Jesus sa selv, «mange er kalt, men få er
utvalgt» (Mt 22,14).
Dagens første lesning snakker om Elija som følger Herrens instruksjoner og gikk for
å salve Elisja etter ham til en profet. Det skjedde da Elisja jobbet med oksene på jordet.
Ved salving forsto Elisja hans fremtidige verk med en gang. Han aksepterte dette, men
han hadde bare et ønske, at han skulle hjem for å si farvel - bye bye til hans foreldre.
Elisja Mikk ikke tillatelse til å besøke sine foreldre. Det ser ut som at profet Elija var en
streng mann, men Guds kall krever dette. Elisija aksepterte dette og slaktet sine okser
der og da og spiste med alle folk og etter dette fulgte han profeten Elija. Vi kan forstå at
Elisija kjente Elija allerede og derfor trodde ham. Iallfall kan vi si at det var mer
radikalt enn det vi kan tenke på.
I disse dager har nesten alle mobiltelefoner med internett. Men Elisija uten å spørre
noen om sin misjon bare fulgte Elija. Vi leser i Johannes evangeliet, «Jeg er den gode
gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg» (10,14). Da Jesus kalte sine apostler,
Simon, Andreas, Johannes, Jakob og Mattias, leser vi i evangeliet at det forlot sine jobb
og fulgte ham med en gang.
Den Mjerde søndag i påsketiden feiret vi som den gode hyrdes søndag. Jesus sa selv
at ved å høre hans stemme skulle alle sauer følge ham. Disse disiplene ble kalt av Jesus,
selv om de aldri har sett ham før. Hørende hans stemme fulgte de ham uten å spørre
hvor de skulle og hva de skulle få for dette. De kunne si «nei» men de trodde på ham
med hele sitt hjerte, og gikk ikke tilbake til sitt tidligere liv, de forlot alt og alle. Om det
hørte vi i den andre lesning, «For det er til frihet dere er kalt», og det betyr at Gud
respekterer den frie vilje han ga oss. Det er opp til oss å si «ja» eller «nei». Husk at
Maria sa «Miat» i sin frihet. Elisija og apostler sa også «ja» i frihet.
I dagens evangelium presenterer Jesus forhold knyttet til Guds kall med tre
forskjellige eksempler. Når en mann spurte Jesus: «Jeg vil følge deg, hvorhen du så
går!», svarte Jesus, «Revene har sine hi, og himmelens fugler har reder, men
Menneskesønnen har ikke det han kan lene sitt hode til». Vi kan forstå at den mannen
ønsket rikdom og prestisje, og at Jesus kjente hans hjerte og svarte på denne måten.
Jesus sa til en annen, «Følg meg», og han Mikk svar, «La meg først gå og begrave min far»
og Jesus svarte, «La de døde begrave sine døde, men gå du ut og forkynn Guds rike!» og
det sier om hastverk å forkynne Guds rike. En mann kom til Jesus og sa «Jeg vil følge
deg, Herre, men la meg først gå og si farvel til dem hjemme.», og det er liksom det vi
hørte i dagens første lesning. Jesus svarte ham, «Ingen som først legger hånden på
plogen og siden ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Vi feiret på forrige fredag
Jesu hjertefest. La oss be for prestekall i Kirken og for de som allerede er blitt kalt, så
at de tjener Gud og hans folk verdige etter Jesu hellige hjerte. Amen.
P. Anthony Erragudi SVD

Hverdagsmesser:
Mandag

Den hellige Kyrillos av Alexandria ( minnedag)

Messe kl. 18.30

Tirsdag

Den hellige Ireneus (minnedag)

Onsdag

De hellige apostler Peter og Paulus (fest)

Messe kl. 10.00 /18:30 Nowenna do MBN Pomocy
og messe på polsk
Messe kl. 18.30

Torsdag

Kirkens første martyrer i Roma (valgfri minnedag)

Messe kl. 18.30

Fredag

1. fredag i måneden

Messe kl. 18.30 med tilbedelse fra kl. 18.00. Messe
på polsk kl. 19.00

Lørdag

Den salige jomfru Maria - 1. lørdag i måneden

Messe kl. 10.00

Denne uken:
Mandag: kl. 18:00 Grupy Rodzinnej Al.-Anon (polsk)
Onsdag: kl. 19.00 Neokatekumenat (norsk)
Senere katekeser (mer informasjon kommer):
01.sept:
kl. 17.00 infomøte med konMirmanter og foreldre
3. sept:
kl. 10.00 Katekese på polsk, ingen ukemesse
10. sept:
kl. 10.00 Katekese på norsk, med katekesemesse 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:

• Utnevnelser og forMlytninger i Mariakirken menighet:
- Mgr. dr.iur.can. Torbjørn Olsen er med virkning fra 1.november 2022 løst fra stillingen som
sogneprest i St. Teresia menighet på Hønefoss, og fra samme dato utnevnt som sogneprest i
Mariakirken menighet.
- Pater Anthony Erragudi SVD er med virkning fra 1.november 2022 løst fra stillingen som kapellan i
hos oss, og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.
- Pater Piotr Sledz SVD er med virkning fra 1.november 2022 løst fra stillingen som kapellan hos oss,
og sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Teresia menighet på Hønefoss og St. Elisabeth
menighet på Eikeli (50%), og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i
Oslo (50%) og kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo (50%).
- Pastor Krzysztof Przanowski er med virkning fra 1.november 2022 løst fra stillingen som kapellan i
St. Olav domkirkemenighet i Oslo, og fra samme dato utnevnt som kapellan i Mariakirken menighet
(50%) og sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Teresia menighet på Hønefoss og St. Elisabeth
menighet på Eikeli (50%).
- Pastor Eystein Freuchens tjeneste kommer til å bli utvidet til 50 %.
• Familieleir, en langhelg der familier kommer sammen på Mariaholm for å bli kjent med andre
familier som en del av Den katolske Kirken. Det er fokus på å stryke fellesskapet blant barn i alle
aldersgrupper, og styrke den åndelige tilværelsen i familien. Foreldre vil få mulighet til å bli kjent
med andre foreldre, og få mulighet til bønn og kvalitetstid sammen med barn sine. Ta kontakt med
menigheten dersom din familie trenger støtte til å være med! Tid: 14.-17.juli 2022 - Sted: Mariaholm,
Spydeberg. Påmelding: https://www.nuk.no/aktiviteter/. Påmeldingsfrist: 03.07.2022 23:00. Mer
informasjon bak i kirken - ta med deg et informasjonsark.
Kollekten på 19. juni ble på 4457 NOK, pluss 1984,6 NOK i VIPPS. Vi takker alle givere.
Nettside: www.mariakirken.com | Facebook: Mariakirken menighet, Stabekk | VIPPS: 562154 | Bankgiro: 3000. 39.56365

