
«Lectio	continua»	
For	 en	 uke	 siden	 skrev	 jeg	 noe	 om	 kirkeåret	 og	 antydet	 at	 siden	 1969	 har	 vi	 hatt	 et	 helt	 annet	
tekstlesningssytem	 enn	 det	 gamle	 som	 var	 i	 bruk	 til	 da.	 Noe	 av	 det	 mest	 inngripende	 ved	
liturgireformen	den	gang	var	at	ordningene	av	de	bibelske	 lesninger	 samtidig	ble	 totalt	omlagt.	Før	
reformen	hadde	vi	et	slags	«hopp	og	sprett»-system,	som	det	ikke	lenger	Cinnes	rester	igjen	av	hos	oss.	
Også	her	må	man	gå	til	Den	norske	kirke	for	å	Cinne	noe	som	til	en	viss	grad	har	tatt	vare	på	det	gamle	
system.	
Personlig	er	jeg	stort	sett	godt	fornøyd	med	at	vi	kvittet	oss	med	det	gamle	system	og	innførte	et	nytt	
system	som	på	fagspråket	kalles	«lectio	continua»,	dvs.	forløpende	lesning.	Søndager	og	hverdager	har	
hvert	sitt	lese-ordninger.	
Går	man	 i	kirken	hver	søndag,	 får	man	med	seg	den	ene	ordning	på	en	god	måte,	og	dessuten	bred	
innføring	i	Den	hellige	skrift.	Går	man	også	i	kirke	på	hverdager,	får	man	dette	med	seg	i	enda	større	
mon.	Og	for	de	som	ber	«tidebønner»,	 inklusiv	det	såkalte	«lesningsofCiciet»	(også	kalt	«matutin»	og	
«lesningsgudstjenesten»),	øker	dette	enda	mer.	
For	søndagenes	vedkommende	er	kirkeåret	inndelt	i	«tre	år»,	år	A,	år	B	og	år	C.	Nå	er	vi	inne	i	år	A.	
På	de	alminnelige	søndag	i	år	B	 leses	Markus-evangeliet	stort	sett	 fortløpende.	Derved	kan	man	ved	
prekener	og	ved	å	lytte	få	med	seg	hva	Markus	ville	fortelle	sine	lesere,	og	i	den	rekkefølge	og	på	den	
måte	som	han	gjorde	det.	Som	predikant	synes	jeg	det	er	spennende.	
De	Cleste	teologer	er	enige	om	at	Markus-evangeliet	er	det	eldste	Evangelium,	og	at	Matteus	og	Lukas	
har	 skrevet	 det	 av	mer	 eller	mindre	 ordrett	 (men	 kanskje	 fra	 et	 annet	 språk	 enn	 gresk	 og	 så	 selv	
oversatt	til	gresk.	Deretter	har	begge	to	føyd	inn	annen	stoff	som	de	kjente	til,	men	som	Markus	ikke	
hadde	fått	med	seg.	I	år	(altså	år	A)	hører	vi	fortløpende	mange	av	de	ting	som	spesielt	Mattes	er	har	
fått	med	seg.	Her	har	vi	f.eks.	den	lange	og	Cinne	«Bergprekenen».	
I	år	C	hører	vi	på	tilsvarene	vis	de	ting	som	spesielt	Lukas	har	fått	med	seg,	f.eks.	mye	om	Jesu	omgang	
med	samaritanene	og	med	de	fattige.	
Johannes	«puttes	inn»	på	spesielle	dager	og	tider,	spesielt	omkring	påske	og	i	år	B	på	ettersommeren.	
Sist	søndag	hørte	vi	dessuten	fra	ham.	
På	hverdager	hører	vi	«fortløpende»	gjennom	det	meste	av	alle	Evangeliene,	nå	mer	eller	mindre	etter	
hverandre,	 begynnende	 med	 Markus.	 (Også	 her	 kommer	 Johannes	 inn	 på	 en	 anne	 måte.)	 På	
hverdagene	får	vi	dessuten	over	to	år	(år	I	og	år	II)	fortløpende	høre	andre	viktige	deler	av	Bibelen,	
vekslende	mellom	Det	gamle	testamentet	og	Det	nye	testamentet.	
Knapt	i	noe	annet	trossamfunn	får	man	i	løpet	av	tre	år	«servert»	så	store	deler	av	Bibel	systematisk	
som	i	Den	katolske	kirke.	Lytt,	lær	og	gled	dere	over	alle	disse	spennende	og	Cine	tekster!	
		

Torbjørn	Olsen,	sogneprest	

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

22. januar 2023 - 3. søndag i det 
alminnelige kirkeår (år A) 



	 	Senere	katekeser:	

26.	jan					kl.	17.00	konCirmasjonsundervisning,	ungdomsmesse	kl.	18.30	

02.	feb					kl.	17.00	konCirmasjonsundervisning,	Kyndelsmesse	kl.	18.30	(med	velsignelse	av	

lysene	og	prosesjon)	

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

11.	feb					kl.	10.00	Katekese	på	norsk,	katekesemesse	kl.	13.00	

Senere	katekeser:	

													Lørdag:	søndagsmesse	kl.	18.00	på	polsk	

													Søndag:	kl.	09.00	og	kl.	14.00	på	polsk;	kl.	11.00	høymesse	

Kunngjøringer:			

• Klistremerket	20*C+M+B*23	kan	fremdeles	hentes	hos	prestene,	det	bes	om	kr	20	per	stk,	og	alt	som	
samles	inn	skal	til	Barnemissio,	som	har	barnehjem	og	andre	prosjekter	for	barn	i	nød	rundt	om	i	
verden.		Betaling	kun	med	VIPPS		innen	31.	januar	-	betaling	markeres	med	CMB/sedler.		

• Bønneuken	for	kristen	enhet	begynner	den	18.	januar	og	avsluttes	den	25.	januar,	på	festen	for	Den	
hellige	apostelen	Paulus'	omvendelse.	

• Familiedag	på		Katarinahjemmet	1.	april	2023,	tema	er	familie	i	Kristi	lys.	Arrangementet	passer	for	
familier	med	eller	uten	barn.	Også	par	som	forbereder	seg	til	ekteskap	kan	ha	glede	av	dagen.	For	
barna	blir	det	en	dag	med	lek	og	spenning	og	litt	katekese	rundt	påskefeiringen.	For	de	voksne	vil	
programmet	handle	om	familien	og	naturlig	familieplanlegging.	Se	mer	informasjon	på	plakaten	og	
på	katarinahjemmet.katolsk.no.	

• Norges	Unge	Katolikker	har	allerede	kommet	med	datoer	for	sine	årets	leirer.		Vi	ønsker	å	fremheve	
konCirmantleir	(2.	-	9.	april)	og	familieleir	(20-23.	juli)	-	hold	av	datoer!	Du	kan	sjekke	NUKs	2023	
aktivitetskalender	bak	i	kirken	og	i		www.nuk.no/kommende-aktiviteter/.	

• «Jesusbønn	retrett»	på	engelsk	fra	fredag	17.	mars	kl.	18.00	til	søndag	19.	mars	kl.	14.00.	Retretten	
ledes	av	fr.	Wojchiech	Nowak	SJ.	Sted:	Breisethytta,	Notodden.	Påmelding	og	mer	informasjon:	
vokseritroen@gmail.com	/	452	23	855.		

Kollekten	på	15.	januar	ble	på	4659	NOK,	pluss	1470	NOK	i	VIPPS.	Vi	takker	alle	givere.	
		

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

Hverdagsmesser:	
Mandag Den	salige	Henrik	Seuse		(valgfri	minnedag)(minnedag) Messe	kl.	18.30

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

Onsdag Apostelen	Paulus'	omvendelse	(festdag)	 Messe	kl.	18.30

Torsdag 	Den	hellige	Eystein		Erlendson	av	Nidaros(v.	minnedag) Ungdomsmesse	kl.	18.30

Fredag Den	hellige	Angela	Merici	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30.	Tilbedelse	fra	kl.	18.00	

Lørdag Den	hellige	Thomas	Aquinas	(minnedag) Messe	kl.	10.00

https://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/paulus
https://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/paulus
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