
Kjære	menighet,	

LATERANKIRKEN	
Søndag	8.	november	samler	vi	i	år	inn	«peterspengene»	(i	stedet	for	vanlig	kollekt).	Det	
er	 penger	 som	 videresendes	 fra	 hele	 verden	 til	 Vatikanet,	 for	 så	 å	 gis	 videre	 der	
behovene	er	mest	påtrengende.	Derfor	kan	vi	gjerne	kalle	det	en	verdensomspennende	
solidaritetsaksjon.	
Tidligere	 var	 innsamlingen	 av	 peterspengene	 knyttet	 til	 29.	 juni	 (Peters-	 og	 Paulus-
festen).	Vi	er	nok	en	del	som	undrer	oss	over	Hlyttingen	til	nærheten	av	Laterankirkens	
vigselsfest	(9.	november).	Vi	lar	Hlytteproblemaikken	ligge.	
Det	fullstendige	navn	på	italiensk	er	Papale	arcibasilica	maggiore	cattedrale	arcipretale	
del	 Santissimo	 Salvatore	 e	 dei	 Santi	 Giovanni	 Battista	 ed	 Evangelista	 in	 Laterano,	 dvs.	
«Vår	 Frelsers,	 Johannes	 Døperens	 og	 evangelisten	 Johannes’	 pavelige	 erkebasilika	 og	
stordomkirke	 i	 Latean.	 Det	 er	 denne	 kirke	 (og	 ikke	 Peterskirken!)	 som	 er	 Romas	
domkirke.	
Lateran	er	et	område	litt	i	utkanten	av	de	mest	sentrale	strøk	i	Roma.	Allerede	på	keiser	
Konstantins	tid	(begynnelsen	av	300-tallet)	ble	området	av	keiseren	gitt	til	byens	biskop	
(paven)	og	den	første	kirke	ble	bygd.	Dette	var	umiddelbart	etter	at	kristendommen	ble	
en	 tillatt	 religion,	 og	 fremdeles	 dominerte	 det	 hedenske	 presteskap	 helt	 i	 sentrum	 av	
Roma	(Forum	Romanum).	
Laterankirken	er	ikke	bare	Romas	domkirke,	men	også	stedet	der	pavene	holdt	til	fra	de	
tidligste	tider	og	frem	til	tiden	i	Avignon	i	Frankrike	(1300-tallet).	Etter	tilbakekomsten	
havnet	pavene	i	stedet	i	Vatikanet,	dvs.	ved	det	enormt	viktige	pilegrimsmål,	Peters	grav	
og	 Peterskirken.	 1.	 –	 5	 laterankonsil	 foregikk	 i	 middelalderen	 i	 Lateran.	 1.	 og	 2.	
vatikankonsil	 foregikk	derimot	 i	 nyere	 tid	 i	Vatikanet.	 Pavens	 embetsovertagelse	 etter	
pavevalg	får	alltid	et	viktig	uttrykk	der.	Da	jeg	begynte	å	studere	i	Roma	(1992),	husker	
jeg	 at	 det	 (med	 paven	 i	 spissen)	 ble	 holdt	 en	 diøcesansynode	 (bispedømmemøte)	 for	
Roma	 bispedømme	 i	 Laterankirken.	 Utenpå	 kirken	 står	 det	 SACROSANCTA	
LATERANENSIS	ECCLESIA	OMNIUM	URBIS	ET	ORBIS	ECCLESIARUM	MATER	ET	CAPUT,	
dvs.	 «Den	helligste	Laterankirken,	mor	og	hode	 for	alle	kirker	 i	byen	og	verden».	Med	
byen	menes	Roma.	
Tre	 kirker	 har	 alltid	 symbolsk	 verdi	 for	 katolikker:	 1)	 Sognekirken	 der	 vi	 ordinært	
feirer	 gudstjeneste	 osv.;	 2)	 Domkirken	 som	 markerer	 at	 vi	 hører	 til	 Guds	 folk	 i	 et	
bispedømme,	 ledet	 av	 en	 biskop;	 3)	 Laterankirken	 som	 marker	 at	 vi	 hører	 til	 et	
verdensfellesskap,	ledet	av	paven.	Hvert	år	feires	over	alt	vigselsfestene	for	disse	kirker.	

Msgr. Torbjørn Olsen, sogneadministrator

I.	lesning:	Visdommen	er	som	et	strålende	lys,	den	forgår	aldri.	
II.	lesning:	For	like	visst	som	vi	tror	at	Jesus	er	død	og	oppstanden,	så	skal	også	Gud	

føre	dem	som	er	sovnet	inn	i	troen	på	Jesus,	sammen	med	ham.		
Evangelium:	Brudgommen	kommer!	Ut	og	gå	ham	i	møte!	

Dagens	lesning	oppmuntrer	oss	til	å	bli	et	vist	og	troende	menneske.	Vi	hører	i	messen:	
«Se	Guds	Lam,	se	ham	som	tar	bort	verdens	synder.	Salige	er	de	som	er	kalt	til	Lammets	
bord».	I	hver	messe	går	vi	mot	Brudgommen	i	nattverden.	Salige	er	vi	som	har	denne	

muligheten.	La	oss	be	til	Gud	for	dem	som	ikke	har	det.	
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32.	Søndag	i	kirkeåret.										Vis	6,12-16	 							1	Tess	3,13-18	 								Matt	25,1-13	
Lektortjeneste:	Gunnar	Markussen		/	Olav	Markussen	
Liturgisk	kalender:	Søndager:	år	A,	hverdager	år	2.	Tidebønnene	for	uke	4,	vol.	4	

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

33.	Søndag	i	kirkeåret		 Ords	31,10-13.19-20.30-31	 1	Tess	5,1-6	 Matt	25,14-30	

Kunngjøringer:	
Vi	har	faste	sitteplasser	både	i	kirkerommet	og	i	menighetssalen,	slik	at	vi	kan	være	opptil	50	
personer.	Presten	går	med	Kommunion	til	hver	sitteplass.		
Bruk	Antibac,	bli	på	din	sitteplass	under	hele	messen	og	hold	minst	én	meters	avstand!	Hjelp	
oss	med	å	holde	kirken	åpnet!	
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:				09.	november	kl.	10.30	Bible	study	(på	engelsk)	
Onsdag:		 11.	november	kl.	16.00-18.00:	Kirketreff	ble	utsatt.		
Lørdag:						14.	november	kl.	10.00	katekese	på	polsk	(endringer	kan	forekomme)	

Senere	katekeser:		
	 19.	november	kl.	17.00	KonHirmasjonsundervisning	(endringer	kan	forekomme)	
	 	
Kollekt:	Kollekten	den	01.11	ble	på	5412	NOK.	I	tillegg	kommer	det	inn	kollekt	på	Vipps.		Vi	
takker	alle	givere.	

Vipps:	562154	

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

Mandag Laterankirkens	fest Esek	47,1-2.8-9.12 Joh	2,13-22

Tirsdag Hl.Leo	den	Store Tit	2,1-8.11-14 Luk	17,7-10

Onsdag Hl.Martin	av	Tours Tit	3,1-7 Luk	17,11-19

Torsdag HL	Josafat Filem	7-20 Luk	17,20-25

Fredag Ferialdag 2	Joh	4-9 Luk	17,	26-37

Lørdag Den	Salige	Jomfru	M 3	Joh	5-8 Luk	18,1-8
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