
Kjære	brødre	og	søstre,	
2.	søndag	i	advent,	C	

Liten	 katekese	 og	 repetisjon	 fra	 forrige	 søndag	 i	 adventtid.	 	 Forrige	 søndag	 lærte	 vi	
betydningen	av	advent,	og	at	advent	betyr	Jesu	første	komme	og	hans	andre	komme.	Vi	hørte	
om	hva	som	er	karakteristisk	i	advent	med	sine	liturgiske	farger	og	sanger	som	kan	brukes,	og	
det	som	ikke	er	lov	til	å	bruke.	I	adventkransen	har	vi	4	lys,	hvert	lys	har	stor	betydning.		

Den	første	lys	heter	profetslyset	som	ga	håp	til	den	utvalgte	nasjonen	som	ventet	på	Messias	i	
mange	tusen	år.	Kort	sagt	handlet	liturgien	på	den	første	søndag	i	advent	om	håpet	at	Messias	
skal	komme.	Mens	i	dag	lærer	vi	om	det	andre	lys	som	ble	tent	i	søndagsmessen	i	går	kveld.	Og	
det	heter:	Betlehemslys	(eller	lys	om	fred:	det	symboliserer	hvor	Jesus	ble	født).	Det	betyr	at	
dagens	 liturgi	 handler	 om	 fred.	 Ordet	 Betlehem	 betyr	 «fredsbyen».	 Bayt	 Lahm	 på	 hebraisk	
betyr	«mathus»	og	på	gresk	«bet	´leXem»	betyr	«brødet	hus»	-	det	forstår	vi,	med	en	gang	at	
han	gir	oss	seg	selv	i	nattverden.	Betlehem	er	en	palestinsk	by,	sør	for	Jerusalem,	og	det	er	Jesu	
bibelske	 fødested.	Kanskje	noen	av	dere	har	allerede	vært	på	pilegrimsreise	dit.	Det	 er	min	
drøm	å	reise	dit	en	gang	i	mitt	liv.	Gud	som	ga	oss	måne	og	sol	for	å	hjelpe	oss	om	dagen	og	om	
natta,	til	slutt	kommer	til	oss	som	Betlehemsslys	i	Jesus,	fordi	han	er	det	evige	lys	som	er	Alfa	
og	Omega.	Han	er	det	lyset	som	er	det	eneste	håp	til	å	hjelpe	i	mørke	dager	i	vårt	liv.			

Etter	at	engler	snakket	med	gjeterne	sang	de,	«Ære	være	Gud	i	det	høyeste,	og	fred	på	jorden	
blant	 mennesker	 Gud	 har	 glede	 i»	 (Luk	 2,14).	 De	 sang	 om	 Jesus	 som	 akkurat	 ble	 født	 i	
Betlehem.	Om	den	profet	Jesia	sa	for	mange	års	siden,	«For	et	barn	er	oss	født,	en	sønn	er	oss	
gitt.	Herreveldet	er	 lagt	på	hans	skulder.	Han	har	 fått	navnet	Underfull	 rådgiver,	Veldig	Gud,	
Evig	Far,	Fredsfyrste...»	(9,6).		

I	dagens	evangelium	hørte	vi	hvordan	Johannes	Døperen	forberedt	mange	folk	til	den	første	
komme	 av	 Jesus	 Messias.	 Han	 forkynte	 en	 omvendelsesdåp	 som	 ga	 tilgivelse	 for	 syndene.	
Derfor	vår	forberedelse	til	jul	kan	bli	mye	bedre	hvis	vi	tar	skriftemål	litt	mer	seriøs	i	god	tid	
før	 vi	 skal	 synge	 og	 danse	 rundt	 juletreet.	 Ikke	 vent	 til	 sist	 stund.	 Gud	 sendte	 sin	 Sønn	 til	
verden	for	å	helbrede	våre	hjerter	fra	synder.	

Vi	pynter	vårt	hus	med	julepynt.	I	noen	familier	kan	vi	se	julekrybben	også.	For	å	ha	Betlehem	
i	vårt	hus	bør	vi	rydde	for	å	få	plass	til	krybben,	det	samme	bør	vi	gjøre	i	vårt	hjerte.	For	å	ha	
fred	i	våre	hjerter	må	vi	støvsuge	hjerte	med	skriftemålet.	«Rydd	Herrens	vei,	gjør	hans	stier	
rette!»	(Luk	3,4).	Han	sier	at	et	rent	hjerte	er	nøkkelen	for	at	mennesker	skal	se	Guds	frelse.	
For	å	se	Guds	frelse	er	vi	kalt	til	å	forberede	oss	gjennom	sakramentene.	Dette	er	en	alvorlig	
formaning	fra	Johannes	Døperen.	Derfor	la	oss	ønske	hverandre	et	hjerte		fylt	av	fred.	Vi	kan	ta	
hans	budskap	til	alle	våre	brødre	og	søstre	som	har	et	lett	hjerte	etter	dåpen.		

Vi	 vet	 veldig	 godt	 hva	 som	 skjer	 i	 Betlehem	 de	 siste	 årene.	 La	 oss	 be	 for	 fred	 der	 og	 i	 Det	
Hellige	Land.	La	de	alle	som	reiser	dit,	ha	en	velsignet	opplevelse	av	Jesu	fottrinn.	La	oss	vente	
på	ham,	liksom	den	utvalgte	nasjonen,	fordi	bare	han	kan	gi	oss	denne	freden	som	våre	hjerter	
ønsker.	 Juleshopping	 er	 viktig,	 men	 enda	 viktigere	 er	 ditt	 hjerte.	 Derfor	 er	 spørsmålet:	
hvordan	du	venter	på	ham?	Venter	vi	å	hente	noe	fra	ham	eller	ønsker	vi	Han	selv	som	en	gave	
til	oss?!	Amen.	

	 	
P.	Anthony	Erragudi	SVD		
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Søndagsmesser:	
Lørdag	kl.	18.00	messe	på	polsk.	
Søndag	Kl.	09.00	messe	på	polsk;	kl.	11.00	høymesse;	kl.	14.00	messe	på	polsk;	

	 	
Denne	uken:	

Mandag:			kl.	10.30	Bible	study	(på	engelsk)	
Torsdag:		kl.1700-20.00	Pizza-	og	kinokveld	for	koniirmanter	og	koniirmert.	
Lørdag:				kl.	10.00	Katekese	på	norsk	og	juleverksted	for	alle	barna	i	menigheten	

Senere	katekeser:		
06.	januar:			kl.	17.00	Koniirmasjonsundervisning.		
08.	januar:			kl.	10.00	Katekese	på	norsk	og	juletrefest	for	alle	menighets	barn		 	
15.	januar:			kl.	10.00	Katekese	på	polsk.	
20.	januar:			kl.	17.00	Koniirmasjonsundervisning.		

Kunngjøringer:	
•Det	er	nå	pålagt	med	registrering	for	messer	for	å	kunne	varsle	ved	smitteeksponering.	
Derfor	åpner	vi	appen/billettsystemet	igjen	https://billett.katolsk.no	for	påmelding.		
•Torsdag	9.	desember	(kl.17.00-20.00)	inviterer	vi	menighetens	ungdommer,	koniirmanter	
og	koniirmert	til	en	kinokveld	med	pizza	og	popkorn.	Vi	møtes	kl.	17.00	i	kirkerommet.		
•Lørdag	11.	desember,	har	vi	juleverksted	etter	katekesemessen	som	i	år	er	kl.	12.00.	Det	
trengs	fremdeles	voksene	for	å	hjelpe	til.	Meld	deg	som	frivillig	ved	å	sende	e-post	til	
stabekk@katolsk.no.		
•Søndag	12.	desember,	inviterer	Katolsk	Forum	Wolfgang	Plagge	for	å	holde	et	
adventforedrag	med	tema	"Kirkemusikk	i	krisetid».	Det	blir	etter	høymessen	under	
kirkekaffen	i	menighetssalen.	Møtet	avsluttes	rundt	kl	13.45.	
•Lørdag	8.	januar	har	vi	juletrefest	for	barn	fra	12.00	til	14.00	og	vi	starter	med	en	felles	
messe	kl.	11.00.	Det	blir	noen	overraskelser	for	barn.	Kl.	19.00	har	vi	juletrefest	for	voksne	i	
menigheten,	mer	informasjon	kommer.		
•Dzisiaj	dodatkowa	msza	święta	w	języku	polskim	o	godz.	16:00,	dla	dzieci	
przygotowujących	się	do	Pierwszej	Komunii	Świętej.		
•W	przyszłą	niedzielę,	12	–	ego	grudnia,	dodatkowa	msza	w	języku	polskim	o	godz.	17:00	
dla	dzieci,	które	w	tym	roku	przyjęły	Pierwszą	Komunię	Świętą.		
•W	zakrystii	dostępne	są	opłatki.	

Kollekten	på	28.	november	ble	på	5025	NOK,	pluss	2082,87	NOK	i	VIPPS	:	Vi	takker	alle	
givere.	Kollekten	fra	den	5.	desember	går	til	å	hjelpe	Munkeby	Mariakloster.	

Nettside:		 www.mariakirken.com	 	 	 Facebook:	Mariakirken	menighet,	Stabekk

Hverdagsmesser:	
Mandag Hl.	Nikolas	av	Myra	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30

Tirsdag Den	hellige	Ambrosius	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	10.00	og	kl.	19.00	(polsk)	med	
«Nowenna	do	MBN	Pomocy»	fra	18.30

Onsdag Den	salige	Jomfru	Marias	uplettede	unnfangelse	(høyfest) Messe	kl.	18.30

Torsdag Den	hellige	Juan	Diego	Cuauhtlatoatzin	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30

Fredag Vår	Frue	av	Loreto	(valgfri	minnedag) Messe	kl.	18.30	med	tilbedelse	og	fra	kl.	
18.00.	

Lørdag Den	hellige	Damasus	I	(valgfri	minnedag) Katekesemesse	kl.	12.00
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