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

Vi	begynner	sivilt	år	den	1.	januar	og	skoleåret	begynner	vi	i	september,	mens	liturgisk	nyttår	
begynner	med	advent,	og	det	er	 i	dag.	 I	dag	kan	vi	ønske	hverandre	et	velsignet	nyttår	med	
Gud.	Hva	 er	 advent?	Advent	 er	 en	 ventetid,	 en	 ventetid	 for	 framtid.	 Ventende	 for	Ham	 som	
allerede	kom	en	gang,	og	som	skal	komme	igjen.		
Vi	venter	med	å	synge	Gloria	til	den	dagen	han	kommer,	og	fra	i	dag	av	synger	vi	ikke	Gloria.	
Liturgisk	fargen	er	Eiolett	som	symboliserer	ventetid	og	bot.		

Symbolismen	 er	 enda	 mer	 synlig	 i	 adventspynten.	 Vi	 har	 i	 kirken	 adventskrans,	 som	 ble	
velsignet	i	går	kveld	på	søndagsmessen,	og	den	har	stor	liturgisk	betydning.	Først	og	fremst,	
den	runde	formen	av	adventskransen	symboliserer	at	 livet	er	evig.	For	den	andre,	kvister	av	
en	 eviggrønn,	 barskog	 er	 et	 symbol	 på	 liv	 og	 fellesskap.	 For	 den	 tredje,	 rødt	 bånd	 på	
adventkransen	symboliserer	Guds	kjærlighet,	og	sist,	men	ikke	minst,	lilla	bånd	som	er	et	tegn	
på	anger	og	omvendelse	i	påvente	av	Messias`	komme.	

I	 adventskransen	 har	 vi	 4	 lys:	 1.	Profetslys,	 2.	Betlehemslys,	 3.	 Lyset	 av	 gjeterne	 og	 	 4.	
Englenes	lys.	Hvert	lys	har	stor	liturgisk	betydning.		
Profetslys	som	ga	håp	til	den	utvalgte	nasjonen	som	ventet	på	Messias	 i	mange	tusen	år,	og	
jeg	skal	forklare	betydning	på	de	andre	lysene	litt	etter	litt	neste	adventsøndager.			

Dagens	 liturgi	handler	om	håpet	om	at	Messias	kommer.	Vi	venter	på	mange	ting	hver	dag	 i	
vårt	liv.	Etter	messen	skal	noen	vente	på	toget	og	andre	på	bussen.	Syke	venter	på	legebesøk,	
barna	venter	på	ferie,	voksne	venter	på	weekend	og	jeg	venter	på	å	reise	til	mine	foreldre.	Det	
er	en	uendelig	liste	av	å	vente	på	noen	eller	noe.	Vi	venter	på	julekrybbe,	julebord,	julesanger	
og	juleferie	og	på	denne	måte	er	vårt	liv	en	ventetid	for	det	evige	liv.	I	hver	messe	når	presten	
sier	 «Troens	 mysterium»,	 svarer	 vi,	 «Din	 død	 forkynner	 vi,	 Herre,	 og	 din	 oppstandelse	
lovpriser	vi,	 inntil	du	kommer».	La	disse	ordene	ikke	være	tomme	ord	fra	våre	munner,	men	
fra	våre	hjerter.	Maranata	–	Kom	Jesus	kom.	Når	vi	sier	eller	synger	Maranata,	bør	vi	vite	at	alt	
er	ordnet	for	Han	kommer.		

Dagens	liturgi	handler	om	Jesu	andre	komme	til	verden	og	det	feiret	vi	den	siste	søndag	som	
Kristi	kongefest	at	han	skal	dømme	alle	med	rette.	I	dag	hørte	vi	i	evangeliet	hva	skal	skje	før	
han	kommer.	Noen	kan	være	redde	ved	å	høre	på	alt	dette.	I	adventstiden	forbereder	vi	oss	til	
å	 feire	 hans	 første	 komme	 til	 verden	 og	 også	 til	 hans	 andre	 komme,	 og	 det	 heter	 «Herrens	
dag»,	også	om	det	hørte	vi	i	dag,	at	Herren	skal	komme	som	uventet.	Evangelisten	holder	oss	
oppmerksomme	på	hva	som	skjer	imellom	den	1.	og	den	2.	advent.	Vær	årvåken	for	å	unngå	
panikk.	Hold	deg	våken!	Vær	forsiktig!	

Advent	 er	 en	 velsignet	 tid.	 Det	 er	 tid	 mellom	 vår	 fortid	 og	 det	 evige	 livet.	 La	 oss	 bruke	
adventstiden	 til	 å	 rydde	og	 støvsuge	våre	hjerter	 før	han	skal	 til	oss.	Årvåkne	 i	bønn,	 la	oss	
vente	på	ham.	La	oss	vente	på	ham	i	spenning,	men	med	tro	og	kjærlighet.	Han	kommer	til	oss	
ikke	med	gaver	fordi	han	selv	er	gaven	som	våre	hjerter	trenger.	Han	kommer	ikke	for	å	leke	
med	oss,	men	for	å	frelse	oss	alle.	Bare	vi	som	tror	på	Jesus	kan	si	at	framtiden	tilhører	meg	og	
at	det	evige	livet	venter	på	meg.		Amen.		

	 	
P.	Anthony	Erragudi	SVD		
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28. november 2021  



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;		
	 	
Denne	uken:	

Mandag:			kl.	10.30	Bible	study	(på	engelsk)	
Lørdag:				Katekese	på	polsk.	

Senere	katekeser:		
09.	desember			kl.	17.00	Pizza-	og	kinokveld	for	konEirmanter	og	konEirmert.	
11.	desember			kl.	10.00	Katekese	på	norsk	og	juleverksted.	
16.	desember				kl.	17.00	KonEirmasjonsundervisning.		

Kunngjøringer:	
• I	dag	startet	årets	adventsaksjon	og	i	år	går	pengene	til	bærekraftig	jordbruksopplæring	i	DR	
Kongo.	Bli	med	og	støtt	våre	ungdommer	i	årets	adventsaksjon.	Send	en	donasjon	til	
3000.16.91410	eller	VIPPS	til	93083.		

• Neste	søndag,	5.desember	har	vi	familiemesse	og	etter	messen	er	familier	invitert	til	å	bli	
med	til	utendørs	julemarkedet	i	St.	Olav	Domkirke.	De	har	en	levende	julekrybben,	bål	og	
masse	kos.		

• Torsdag	9.	desember	(kl.17.00-20.00)	inviterer	vi	menighetens	ungdommer,	konEirmanter	
og	konEirmert	til	en	kinokveld	med	pizza	og	popkorn.	Messen	den	dagen	skal	være	kl.	
17.00!	

• 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.	

• 4	–	ego	grudnia	kolejne	katechezy	w	języku	polskim.	Początek	o	godz.	10:00.		
Przypominamy,	że	w	ramach	katechezy	odbywa	się	również	spotkanie	młodzieży	(13	lat	i	
starsi),	serdecznie	zapraszamy.		

• W	następną	niedzielę	5	–	ego	grudnia	dodatkowa	msza	święta	w	języku	polskim	o	godz.	
16:00,	dla	dzieci	przygotowujących	się	do	Pierwszej	Komunii	Świętej.		

Kollekten	på	21.	november	ble	på	5982	NOK,	pluss	2279,37	NOK	i	VIPPS	:	Vi	takker	alle	
givere.	Neste	søndag,	5.	desember,	skal	kollekten	gå	til	å	hjelpe	Munkeby	Mariakloster.	

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

Hverdagsmesser:	
Mandag 1.	uke	i	advent Messe	kl.	18.30

Tirsdag Hl.	Apostelen	Andreas	(fest) Messe	kl.	10.00	og	kl.	19.00	(polsk)

Onsdag 1.	uke	i	advent Messe	kl.	18.30

Torsdag 1.	uke	i	advent Messe	kl.	18.30

Fredag Hl.	Frans	Xavier	(obligatorisk	minnedag,) Messe	kl.	18.30	med	tilbedelse	og	fra	kl.	
18.00.	Messe	kl.	19.00	(polsk)

Lørdag Hl.	Barbara	av	Nikomedia	(valgfri	minnedag) Ingen	ukemesse	(polsk	katekese)
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