
Kjære	menighet,	

Bibeltekster	
Å	 arbeide	med	 bibeltekster	 er	 spennende;	 det	 gjør	 det	 ekstra	 artig	 ukentlig	 å	 få	 lov	 til	 å	
forberede	en	preken.	

Siden	 1970	 har	 vi	 i	 Den	 katolske	 kirke	 operert	 med	 en	 treårssyklus	 når	 det	 gjelder	
lesningene	i	søndagsmessene,	og	da	slik	at	vi	et	år	stort	sett	hører	fra	Matteus,	det	neste	år	
fra	Markus	 og	 det	 tredje	 år	 fra	 Lukas.	 Om	 noen	 uker	 er	 vi	 for	 denne	 gang	 «ferdig»	med	
Matteus.	

Evangeliene	 er	 ikke	 bar	 «gjengivelse»	 av	 hva	 Jesus	 sa	 og	 gjorde.	 De	 er	 i	 seg	 selv	
«forkynnelse»	 av	 den	 kristne	 tro	 slik	 evangelisten	 oppfattet	 den,	 og	 til	 det	 formål	 brukes	
budskapet	som	gikk	tilbake	til	Jesus.	Hver	av	evangelistene	har	sitt	eget	fokus,	og	det	preger	
hvordan	han	velger	ut	det	stoff	han	vil	ha	med,	og	hvordan	han	presenterer	det.	Dersom	vi	
«legger	evangeliene	ved	siden	av»	hverandre,	blir	dette	mye	tydeligere.	Ordningen	med	en	
treårssyklus	legger	godt	til	rette	for	å	fordype	seg	i	hver	av	evangelistene,	og	derved	også	bli	
mer	klar	over	hva	nettopp	han	vil	ha	frem.	

Det	Kinnes	en	slags	felles	grunnstruktur	i	de	tre	første	evangelier.	Blant	forskerne	er	det	en	
svært	vanlig	og	akseptert	oppfatning	at	Markus	var	 først	ute,	 og	 så	har	Matteus	og	Lukas	
stort	sett	skrevet	av	Markus.	I	tillegg	har	Matteus	og	Lukas	en	stor	mengde	«særstoff»,	som	i	
mange	tilfeller	dog	er	det	samme	hos	begge	to.	

Men	denne	søndag	har	vi	«fellesstoff»	som	går	igjen	hos	alle	tre,	nemlig	Jesu	utsagn	om	de	
to	store	bud,	budet	om	å	elske	Gud	og	budet	om	å	elske	sin	neste.	Det	sier	noe	om	hvor	basic	
dette	må	ha	vært	for	de	første	kristne.	

Men	så	kommer	et	par	artigheter.	Mens	Matteus	og	Markus	forteller	at	dette	skjedde	etter	at	
Jesu	på	sin	ferd	var	kommet	til	Jerusalem,	altså	kort	før	hans	lidelse	og	død,	forteller	Lukas	
at	dette	skjedde	mye	tidligere,	for	deretter	å	komme	med	fortellingen	om	den	barmhjertige	
samaritan.	 Matteus	 kan	 derimot	 fortelle	 at	 foranledningen	 var	 at	 Jesus	 hadde	 stoppet	
munnen	på	saddukeerne	(det	mektige	og	konservative	prestepartiet	i	Jerusalem).	Det	tente	
oppmerksomheten	 hos	motparten,	 fariseerne	 (det	 store	 legmannsparti)	 som	 nå	 plutselig	
ser	en	alliansepartner	i	Jesus.	

Og	så	har	vi	historien.	

Det	bør	alltid	være	god	grunn	til	å	glede	seg	til	søndagens	messe	og	preken.	
Msgr. Torbjørn Olsen, sogneadministrator

I.	lesning:	En	innKlytter	må	du	ikke	plage	eller	fare	hardt	med;	for	dere	har	selv	vært	
innKlyttere	i	Egypt.	
II.	lesning:	For	fra	dere	har	Herrens	ord	fått	lyge	utover,	ikke	bare	over	Makedonia	og	Akaia,	
men	overalt	er	den	tro	dere	har	til	Gud,	blitt	kjent,	slik	at	vi	ikke	mer	behøver	å	tale	om	det.	
Evangelium:	Mester,	hvilket	er	det	største	bud	i	Loven?	
Dagens	liturgi	forteller	oss	at	siden	alle	i	verden	er	inn8lyttere,	må	vi	ha	respekt	for	

hverandre.	Og	dette	er	fordi	alle	mennesker	er	brødre	og	søstre	i	Guds	øyene.		
Hl.	Augustin	sier,	«Vårt	hjerte	er	urolig	inntil	det	8inner	hvile	i	deg».	Derfor,	når	det	
kommer	til	Gud,	er	det	ikke	bare	nok	med	respekt,	men	også	med	kjærlighet	for	den	

Høyeste	som	vi	kaller	
Fader	Vår,	du	som	er	i	himmelen…	
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30.	Søndag	i	kirkeåret	2	Mos	22,20-26	 1	Tess	1,5c-10	 	 Matt	22,34-40	
Lektortjeneste:	Dag	Albert	Bårnes		/	Eva	Borka	
Liturgisk	kalender:	Søndager:	år	A,	hverdager	år	2.	Tidebønnene	for	uke	2,	vol.	4	

(Xxx)	=	valgfri	minnedag,	Xxx	=	obligatorisk	minnedag,	XXX	=	fest,	XXX	=	høytid	

31.	Søndag	i	kirkeåret		(ALLEHELGENSDAG)	 Åp	7,2-4.9-14	 1	Joh	3,1-3	 Matt	5,1-12a	

Søndagsmesser:	
	 Lørdag	kl.	18.00	Messe	på	polsk.	
	 Søndag	Kl.	9.00	messe	på	polsk;	kl.	11.00	høymesse;	kl.	14.00	messe	på	polsk;		
	 3.	søndag	i	måneden:	kl.	16.00	messe	på	vietnamesisk.	

	 Hverdagsmesser:		
	 Mandag,	onsdag,	torsdag	og	fredag	messe	kl.	18.30.		
	 På	tirsdag	og	på	lørdag	er	messen	kl	10.00.			
	 På	tirsdag	er	det	rosenkrans	på	polsk	kl.	19.00,	etterfulgt	av	messe	kl.	19.30.	
	 På	fredag	er	det	tilbedelse	kl.	18.00.	
	 De	lørdager	det	er	katekese	på	norsk,	er	messen	kl.	13.00.			
	 De	lørdager	det	er	katekese	på	polsk,	er	det	ingen	messe.	

Denne	uken	(i	tillegg	til	det	vanlige	programmet):	
Mandag:	kl.	10.30	Bible	study	(på	engelsk)	

Senere	katekeser:		
	 05.	november	kl.	17.00	KonKirmasjonsundervisning.	
	 07.	november	kl.	10.00		katekese	på	norsk.		
	 14.	november	kl.	10.00	katekese	på	polsk.	
	 19.	november	kl.	17.00	KonKirmasjonsundervisning.		
	 	
Senere	arrangementer:		
11.	november	kl.	16.00-18.00:	Kirketreff	(mer	informasjon	Kinner	dere	på	plakaten	hengt	opp	
på	vår	kirkes	tavle	eller	på	vår	nettside).	Alle	er	velkomne!	

Kollekt:	Kollekten	den	11.10	ble	på	5683	NOK.	I	tillegg	kommer	det	inn	kollekt	på	Vipps.		Den	
kollekten	gikk	til	Kirkes	misjon.	Vi	takker	alle	givere.	

Vipps:	562154	

Nettside:		 www.mariakirken.com	 	 	 Facebook:	Asker	og	Bærum	katolske	menighet

Mandag Ferialdag Ef	4,32-5,8 Luk	13,10-17

Tirsdag Ferialdag Ef	5,21-33 Luk	13,18-21

Onsdag Hl.Simon	og	Judas Ef	2,19-22 Luk	6,12-19

Torsdag Ferialdag Ef	6,10-20 Luk	13,31-35

Fredag Ferialdag Fil	1,1-11 Luk	14,1-6

Lørdag Den	Salige	Jomfru	M Fil	1,18b-26 Luk	14,7-11
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