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34. søndag, år C // Kristi Kongefest
Kjære brødre og søstre i Kristus,
Dette er siste søndag i det alminnelige kirkeåret. Som Norge er noen land i verden
monarki. Men i dag konsentrerer vi oss på verdens Konge som er vår Herre Jesus Kristus.
I første lesning hørte vi om David som var den mest viktigste kongen av Israel. Han som
var en hyrde, ble valgt av Gud selv og ble den salvede Kongen som skulle herske over Israel i
mange år. Det viktigste for meg er at før han ble salvet sluttet han en pakt med Israel for
Herrens åsyn. Det betyr at han ga første prioritering til Gud før han tok makt over den
utvalgte nasjonen Israel. Vi vet alle at Jesus Messias kom fra hans ætt etter mange
generasjoner og som alle profetene fortalte om i det gamle testament.
I den andre lesningen proklamerte den hellige Paulus om Jesus, «Han er den usynlige Guds
bilde, all skapningens Førstefødte; for i ham var det alt ble skapt, i himmelen og på jorden, de
synlige som de usynlige ting – om det så er «tronende vesener» eller «herskere», «makter»
eller «myndigheter» – ved ham og for ham er alt blitt til. Han er før alt, og alt består ved
ham.» I denne setning forteller Apostel Paulus om Jesu rolle i vår frelses historie, altså det
betyr at Jesus er sentrum av verdens tid fordi alt ble regnet som før Kristus og etter Kristus.
Dagens evangelium tar oss gjennom Jesus sin lidelse på korset på Golgata. Vi hørte:
«Soldatene drev også gjøn med ham, de gikk frem og rakte ham sur vin og sa: «Hvis du er
jødenes konge, så får du nå frelse deg selv!» Det var også satt en plakat over ham hvor det
stod: «Denne mannen er jødenes konge.» Pontius Pilatus bestilte denne plakaten basert på
hvor mye han forsto om Jesus. Det beste kom rett etter dette. En av de to forbryterne ba ham,
«Jesus, husk på meg når du kommer med ditt rike!» Tradisjon sier at han het Dyzma. Denne
mannen trodde på Jesus og det kunne ha skjedd at han hørte om Messias i fengselet. Jesus
svarte ham, «Sannelig, det lover jeg deg: Ennå i dag skal du være med meg i Paradis!». Vi alle
ønsker å høre det samme fra Jesus i slutning av vårt liv som Dyzma.
Vi leser ofte i evangeliene at mange folk fulgte Jesus fordi de ble mettet eller helbredet.
Bare få forsto at han var Guds sønn og verdens frelser. Hans liv stod i motsetning til det folket
forventet av Messias. Han ble født ikke i et slott, men i krybben, han eide ingenting, men bare
noen mennesker som fulgte ham. Han hadde intet militær, men ble het Kongen. Han hadde
intet septer i hånden, men Sikk kors og tornekrans. Da han døde hadde han ingen kongelig
grav, men en lånt. Alt dette beviser oss at han ønsket ingenting fra verden, men bare en liten
plass i våre hjerter. La oss prise ham i dag som er vår Konge med bønn og sanger.
Han som kom første gang fra himmelen som et nyfødte barn skal komme igjen som en
rettferdig dommer over hele verden. La oss ønske hverandre hans miskunn og vente på ham
med glede. Før vi skal si Maranata, la oss minne oss selv at vi tilhører ham, og derfor har vi
ingen grunn til å bli redde eller bekymret. Amen.

P. Anthony Erragudi SVD

Hverdagsmesser:
Mandag

Jomfru Marias fremstilling i templet (minnedag)

Messe kl. 18.30

Tirsdag

Den hellige Cecilia (minnedag)

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

Onsdag

Den hellige Klemens I (valgfri minnedag)

Messe kl. 18.30

Torsdag

Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsageren (m.)

Messe kl. 18.30 ungdomsmesse

Fredag

Den salige Niels Steensen (minnedag)

Messe kl. 18.30 med tilbedelse fra kl. 18.00

Lørdag

Den salige jomfru Maria

Messe kl. 10.00

Senere katekeser:
24. nov:

kl. 17.00 konSirmasjonsundervisning

3. des:

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

10. des:

kl. 10.00 Katekese på norsk, familiemesse kl. 12.00 for alle familier i menigheten

etterfulgte av juleverksted. Yngre søsken og foreldre er også velkomne (se plakaten).
Søndagsmesser - 1. søndag i advent
Lørdag: Søndagsmesse kl. 18.00 på polsk;
Søndag: Kl. 09.00 og kl. 14.00 på polsk; kl. 11.00 høymesse på norsk;
Kunngjøringer:
• Den 27. november skal vi ha innsettelse av Mgr. Torbjørn Olsen som sogneprest i Mariakirken. Det
blir også mulighet til å ønske Mgr. Torbjørn Olsen velkommen under kirkekaffen.
• 1. W Niedzielę 27 Listopada na mszy św. o godz. 11.00 Mgr P. Torbjørn Olsen zostanie uroczyście
wprowadzony przez Delegata Biskupa – Wikariusza Generalnego Kurii w Oslo jako nowo
mianowany proboszcz naszej ParaSii – Mariakirken, Stabekk.
• Etter norsk katekese den 10. desember skal vi ha vårt populære juleverksted for alle barna i
menigheten. Vi starter med messe kl. 12.00 etterfulgte av aktiviteter til ca. kl.15.00. Det blir også
julemat og Sin julestemning. Vi trenger at foreldre stiller opp som frivillige.
• 10 grudnia zapraszamy wszystkie dzieci na Warsztaty Bożonarodzeniowe. O godzinie 12:00 będzie
msza świętą dla dzieci i po niej zajęcia do ok.15:00. Nie zabraknie również świątecznego jedzenia i
miłej świątecznej atmosfery. Zapraszamy chętnych rodziców do współpracy.
• I år skal julenattmessen være kl. 24.00 (på norsk og polsk), med julesanger på ulike språk fra kl.
23.30. Vi kan ha ca. 5 språk, men det er viktig at vi får en som tar ansvar for hvert språks kor. Det
ønskes også at forbønnene skal være på forskjellige språk, her kan det være opptil 10. For de som
måtte ha nasjonaldrakter, vil det være Slott om disse brukes av den som sier forbønnen på
vedkommende språk. Ta kontakt med prestene eller Gunnar Markusen dersom du ønsker å bidra.
Kollekten på 13. november ble på 4519 NOK, pluss 1900 NOK i VIPPS.
Den kollekten går til Bonifatius Werk (Tyskland) Vi takker alle givere.
Nettside: www.mariakirken.com | Facebook: Mariakirken menighet, Stabekk | VIPPS: 562154 |
Bankgiro: 3000. 39.56365

