
27.	søndag,	år	C			
						

Kjære	brødre	og	søstre	i	Kristus,		

Alle	 ønsker	 rettferdighet	 i	 verden,	 men	 det	 9innes	 ikke	 nok	 på	 9lere	 steder.	 Verden	
forandrer	 seg	 veldig	 raskt.	 Alle	 ønsker	 et	 svar	 for	 deres	 spørsmål	med	 en	 gang.	 Vi	 har	 24	
timer	per	dag,	men	Gud	er	ikke	avgrenset	av	tid.	Han	skapte	for	oss	dager	og	årstider	så	at	det	
ikke	blir	kaos	i	verden.		

Dagens	første	lesning	er	fra	profeten	Habakkuk.	Hele	boken	inneholder	bare	tre	kapiteler	
og	tar	kanskje	ikke	mer	enn	halv	time	til	å	lese.	Det	handler	om	profetens	bønn	på	vegne	av	
de	fattige	i	Israel	som	er	trofaste	til	Gud.	Profeten	er	frustrert	og	klager	til	Gud	på	grunn	av	
urettferdighet	som	eksisterte	iblant	israelittene.	Gud	hørte	hans	bønn	og	svarte	ham	med	en	
profeti	 som	 skulle	 skje	 snart	 under	 babylonskfangenskap,	 men	 at	 det	 kreves	 tålmodighet	
inntil	dette	skjer.	Derfra	kommer	dagens	tekst,	«Se,	 i	ham	er	det	en	oppblåst	og	uærlig	sjel.	
Men	den	rettferdige	skal	leve	ved	sin	troskap.»	Gud	er	tålmodig	mot	oss	og	vi	bør	også	være	
det.	Tålmodighet	er	en	av	de	ni	av	den	Hellige	ånds	frukter	i	tillegg	til	kjærlighet,	glede,	fred,	
vennlighet,	godhet,	trofasthet,	ydmykhet	og	selvbeherskelse	(Gal	5,22).	

Det	skjer	iblant	annet	at	man	gir	opp	sin	tro	hvis	hans	bønner	ikke	ble	hørt.	Man	setter	av	
en	 tid	 for	Gud	 for	å	 fortelle	om	sine	problemer.	Til	 slike	mennesker	underviser	Den	hellige	
apostel	Pauls	i	dagens	andre	lesning,	«Hold	alltid	for	øynene	det	du	har	hørt	av	meg,	for	det	
er	den	sunne	lære,	og	la	deg	veilede	av	det,	i	den	tro	og	kjærlighet	som	er	vår	gjennom	Jesus	
Kristus.	Og	bevar	den	skatt	som	er	blitt	oss	betrodd,	med	hjelp	av	Den	Hellige	Ånd	som	bor	i	
oss.»	Det	betyr	at	troen	er	en	skatt	som	vi	bør	passe	på	i	hele	vårt	liv.	Foreldre,	fadderne	og	
Kirken	tar	ansvar	 for	vår	tro	helt	 fra	vår	dåp,	noe	som	betyr	at	vi	er	knyttet	 til	hverandre	 i	
bønnen.	 På	 denne	 måte	 forstår	 vi	 pavens	 intensjon	 for	 denne	 måned	 som	 er,	 «Vi	 ber	 for	
Kirken;	 alltid	 tro	 mot,	 og	 modig	 i	 å	 forkynne	 evangeliet,	 må	 kirken	 være	 et	 felleskap	 av	
solidaritet,	brorskap	og	gjestfrihet,	som	alltid	lever	i	en	atmosfære	av	synodalitet.»	

I	evangeliet	sa	apostlene	til	Jesus,	«Gi	oss	større	tro.»	Jesus	svarte,	«Hvis	dere	hadde	tro...»	
kunne	 de	 gjøre	mange	 umulig	 ting	mulig.	 Jesus	 ønsker	 at	 hans	 disipler	 er	 trofaste	 i	 deres	
tjeneste	 selv	 om	av	 og	 til	 det	 var	 så	 liten.	 Jesus	 gir	 prioritet	 til	 kvalitet	 i	 tjenesten	 framfor	
mengde.	 Det	 gjorde	 den	 hellige	 Terese	 av	 Jesubarnet	 som	 vi	 minnet	 i	 går.	 Hun	 er	 en	
skytshelgen	for	alle	misjonærer	og	Kirkens	misjon.	Hennes	kort	liv	er	et	eksempel	for	oss	alle.	
Hennes	«lille	vei»	er	veien	til	det	evige	herlighet.	Hun	ofret	sitt	liv	for	Kristus	og	hans	Kirke	
fordi	kjærligheten	drev	henne	til	å	vie	seg	til	Gud.	La	hun	gå	i	forbønn	for	oss	alle	så	at	vi	er	
trofaste	til	Gud	og	Kirken	selv	om	det	kommer	mange	fristelser.	Amen.		

P.	Anthony	Erragudi	SVD	
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Senere	katekeser:	

13.okt:								kl.	17.00	kon9irmasjonsundervisning	-	gruppe	2		

15.	okt:							kl.	10.00	Katekese	på	polsk,	ingen	messe	

22.	okt:							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	messe	på	polsk;	kl.	11.00	høymesse	på	norsk;	

Kunngjøringer:			
•	Neste	familiemesse	er	6.	november	og	barn	er	inviterte	til	å	feire	Allehelgensdag	den	dagen.	
Barna	er	oppmuntret	til	å	komme	med	en	helgens	kostyme	til	messen.	Etter	messen	har	vi	en	
liten	feiring	med	godteri,	og	under	kirkekaffe	skal	vi	stemme	på	beste	kostyme.	Det	blir	en	
premie	for	vinneren.		
		
•Vi	rydder	og	tømmer	det	gule	huset,	og	før	vi	begynner	å	kaste	ting,	ønsker	vi	å	gi	mulighet	til	
våre	trofaste	medlemmer	for	å	sjekke	om	de	ønsker	seg	noe	fra	loftet	(det	inkluderer	møbler).	
Ta	kontakt	innen	9.	oktober	med	en	av	prestene	eller	med		menighetssekretær	dersom	du	er	
interessert.		

•Siste	sjanse	for	påmelding	av	barn	i	katekese	(fra	2.	til	8.	klasse)!	Gå	til	mariakirken.com	til	
registrering.	Påmelding	for	kon9irmanter	er	nå	stengt.		

•Vi	trenger	frivillige	til	kon9irmasjons	mini-leir	den	29.	oktober.	På	3.	gang	på	rad	
organiserer	vi	en	mini-leir	til	våre	kon9irmanter,	den	er	fra	kl	10.00	til	kl.	18.00	her	i	
Mariakirken.	Det	er	en	dag	fylt	med	åndelig	påfyll	og	kon9irmanter	får	mulighet	til	å	bli	
bedre	kjente	med	andre	kon9irmanter.	For	å	få	gjennomført	dagen,	trenger	vi	hjelp	fra	
dere	i	menigheten	og	søker	2	personer	(både	unge	og	voksne	er	velkommen)	som	kan	
stille	opp	som	kokk	og	lage	lunsj	for	ca.	35	personer.		Vurderer	du	å	være	med?	Ta	en	
uforpliktende	samtale	med	vår	menighetssekretær:	send	en	e-post	til	
stabekk@katolsk.no	eller	ring	oss	(kontortid	er	08.00-16.00).	

Kollekten	til	Caritas	på	25.	september	ble	på	9065,50	(4772	NOK	i	kontant,		pluss	4293,50	NOK	i	
VIPPS).	Vi	takker	alle	givere.	

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

Hverdagsmesser:	

Mandag De	hel.	Evald	den	Lyse	og	Evald	den	Mørke	(valgfri	minnedag)	 Messe	kl.	18.30

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

Onsdag Den	hellige	Faustina	Kowalska	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30	

Torsdag Den	hellige	Bruno	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30	

Fredag Vår	Frue	av	Rosenkransen	(minnedag) Messe	kl.	18.30	med	tilbedelse	fra	kl.	18.00.	

Lørdag Den	salige	jomfru	Maria	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	10.00

http://mariakirken.com
mailto:stabekk@katolsk.no
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