
Kjære	menighet,		
Kon$irmasjon	

Nå er vi i gang med forsinket konfirmasjon, ved en gudstjeneste denne lørdag og ved tre 
gudstjenester neste lørdag. Det som gleder meg mest er at forsinkelsen ikke ser ut til å gjøre 
at vi har «mistet» konfirmanter, hverken her eller i min menighet på Hønefoss. På forhånd 
hadde jeg fryktet det motsatte.

Selve ordene når konfirmasjonens sakrament meddeles, lyder: Ta imot Guds gave, Den 
Hellige Ånds innsegl. Det som ergrer meg, er vi slik bruker en formulering som knapt en 
eneste konfirmant er i stand til å forstå, og neppe mange andre for den saks skyld – uten en 
inngående forklaring. For så vidt kunne man med samme effekt brukt den latinske 
formulering: Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti. Eller man kunne for den sags skyld 
grepet tilbake til de greske ordene for «Guds gave, Den Hellige Ånds innsegl»: Σφραγὶς 
δωρεᾶς Πνεύματoς ἁγίoυ (Sfargis dåreas Pnevmatos hagiou). Alt er omtrent like 
uforståelig, til tross for at vi finner ordet «innsegl» i Gunnes oversettelse av Det nye 
testamente som vi har brukt siden 1968.

Jeg er med i liturgikommisjonen og har der antydet at vi må finne en bedre oversettelse, 
f.eks.: Ta imot seglet på Den Hellige Ånds gaver. Det er kanskje mindre poetisk og også 
vanskelig å forstå, men da er man i hvert fall litt nærmere meningen med ordene, og kanskje 
litt nærmere en forståelig formulering?

For «segl» (innsegl) betyr et slags varig garantimerke, noe som man setter på en ting for å 
sikre for all fremtid hvem den tilhører, hvor det kommer fra, at den er ekte. Vi ser det nederst 
på mange gamle dokumenter. Vi finner det også i en rekke andre sammenhenger. Det sitter 
like fast som en tatovering.

Gud gir oss noen løfter som han aldri vil eller kan løpe fra. De er spesielt knyttet til 
sakramentene. Den døpte kan aldri slutte å være døpt. Den konfirmerte kan aldri slutte å være 
konfirmert. Man kan selvfølgelig snu ryggen til Gud og hans gaver. Men Gud står fortsatt ved 
sine løfter, om vi vender oss til ham. Konfirmasjonen er et slikt løfte fra Guds side om alt han 
har å gi oss som kristne, og som omfattes av ordene «Den Hellige Ånds gave». Dette løfte 
eller denne garanti er hva vi gir våre ungdommen med på veien når de er i ferd med å bli 
voksne.

Det er med på å gjøre konfirmasjonen i vår menighet i disse dager viktig.

Msgr. Torbjørn Olsen, sogneadministrator

I.	lesning:	Jeg	er	Herren,	det	er	ingen	annen,	foruten	meg	er	det	ingen	Gud.	
II.	lesning:	Vi	takker	stadig	Gud	for	dere	alle,	og	minnes	dere	atter	og	atter	i	våre	
bønner.	
Evangelium:	Gi	Caesar	hva	Caesars	er,	og	Gud	hva	Guds	er.	

Misjonssøndag	er	misjonærsøndag.		
Alle	er	misjonærer	på	grunn	av	Den	hellige	dåpen.		

Alle	blir	sendt	til	folket	for	å	vitne.		
Las	oss	be	til	Gud,	slik	at	vi	frimodig	kan	bekjenne	vår	tro.			
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18. oktober 2020



29.	Søndag	i	kirkeåret	 Jes	45,1.4-6	 	 1	Tess	1,1-5b	 	 Matt	22,15-21	
Lektortjeneste:	Anne	Margrethe	Hagen	/	Dag	Albert	Bårnes	
Liturgisk	kalender:	Søndager:	år	A,	hverdager	år	2.	Tidebønnene	for	uke	1,	vol.	4	

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

30.	Søndag	i	kirkeåret		 2	Mos	22,20-26	 	 1	Tess	1,5c-10	 Matt	22,34-40	

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):	
Søndag:					kl.	16.00	messe	på	vietnamesisk.	
Mandag:				kl.	10.30	Bible	study	(på	engelsk)	
Torsdag:				kl.	17.00	Kon]irmasjonsundervisning.	
Lørdag:	 kl.	10.00,	12.00,	14.00	Kon]irmasjonssakrament	

Senere	katekeser:		
	 05.	november	kl.	17.00	Kon]irmasjonsundervisning.	
	 07.	november	kl.	10.00		Katekese	på	norsk.		
	 14.	november	kl.	10.00	Katekese	på	polsk.	
	 19.	november	kl.	17.00	Kon]irmasjonsundervisning.		

Kollekt:	Kollekten	den	11.10	ble	på	4999	NOK.	I	tillegg	kommer	det	inn	kollekt	på	Vipps.	Vi	
takker	alle	givere.	

Vipps:	562154	

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

Mandag Hl.Paul	av	korset Ef	6,21-10 Luk	12,13-21

Tirsdag Ferialdag Ef	2,12-22 Luk	12,35-38

Onsdag Ferialdag Ef	3,2-12 Luk	12,39-48

Torsdag Hl.Johannes	Paul	II Ef	3,14-21 Luk	12,49-53

Fredag Hl.Johannes	av	Capest Ef	4,1-6 Luk	12,54-59

Lørdag Hl.Antonius	M.Claret Ef	4,7-16 Luk	13,1-9
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