
Kjære	menighet,		
ALLEHELGEN	OG	ALLESJELER	

Noen	ganger	spør	jeg	folk	som	jeg	kommer	i	samtale	med,	hvor	mange	helgener	de	mener	at	
det	7innes?	Noen	gir	seg	i	kast	med	å	tippe.	
Spørsmålet	er	et	lurespørsmål.	For	uansett	hva	de	måtte	svare,	er	svaret	helt	sikkert	feil.	Det	
eneste	vi	kan	si,	er	at	ingen	mennesker	aner	hvor	mange	helgener	som	7innes.	Det	vet	kun	
Gud.	Men	mange	må	det	være.	
Det	 er	 ikke	 Kirken	 som	 gjør	 noen	 til	 helgener.	 Det	 er	 det	 Gud	 som	 gjør,	 ved	 at	 folk	
samarbeider	med	nåden.	Men	Kirken	avklarer	om	en	bestemt	personer	offentlig	kan	kalles	
en	helgen.	Det	skjer	i	dag	gjennom	kompliserte	og	omfattende	prosesser	kalt	«saligkåring»	
og	«kanonisering».	
Alltid	 var	 de	 ikke	 slik.	 Dessverre	 var	 det	 noen	 ganger	 politikk,	 kirkepolitikk,	 dynastiske	
ønsker	osv.,	heller	enn	liv	og	levnet,	som	gav	en	person	status	som	helgen.	Og	før	det	var	det	
folks	intuitive	oppfatning.	Mirakler	har	man	sett	på	som	bekreftende	tegn	fra	himmelen.	Og	
martyrium	har	helt	siden	St.	Stefanus	vært	et	viktig	indisium	på	at	det	måtte	handle	om	et	
hellig	menneske.	Alle	apostlene	unntatt	Johannes	led	martyrdøden.	De	ble	fort	regnet	som	
helgener,	og	Johannes	kom	nok	også	med.	Heller	ikke	skulle	det	være	noe	grunn	til	ikke	å	ta	
med	Jomfru	Maria.	Og	slik	kunne	vi	fortsatt.	
Spør	man	hvor	mange	helgener	som	står	i	kalenderen,	er	det	lettere	å	gi	et	korrekt	svar.	Men	
disse	–	med	sine	egne	feiringer	–	er	bare	et	 lite	fåtall	av	de	mange	helgener.	Og	her	er	det	
allehelgensdagen	 (1.	november)	kommer	 inn.	Det	 er	 først	og	 fremst	 en	 fest	 for	de	mange	
mer	eller	mindre	ukjente	helgener.	Hellighet	er	mulig,	og	vi	har	mange	hellige	forbedere	hos	
Gud	i	himmelen.	Feiringen	går	tilbake	til	600-tallet	etter	Kristus.	
Noen	hundre	år	senere	føyde	man	til	en	allesjelersdag	(2.	november).	Det	minner	oss	om	at	
helgenene	er	viktige	forbedere	for	alle	som	døde	i	troen	på	Jesus	Kristus.	Og	vi	 følger	opp	
ved	selv	å	be	for	våre	avdøde	kjære.	
I	vårt	land	er	dette	blitt	litt	komplisert	ved	at	protestantene	forkastet	bønn	for	de	døde	og	
allesjelersdagen.	Senere	7lyttet	de	allehelgensdagen	til	en	søndag.	I	praksis	kom	de	til	å	bry	
seg	om	de	kjente	og	kjære	døde.	Siden	de	ikke	likte	helgener,	men	beholdt	allehelgensdagen,	
ble	den	i	praksis	til	en	protestantisk	allesjelersdag.	Alt	dette	kan	skape	litt	forvirring	i	disse	
dager.	Men	saken	er	klar:	både	helgener	og	andre	sjeler	interesserer	oss	og	hører	sammen	
med	oss;	begge	dager	står	for	noe	viktig;	og	de	inntreffer	alltid	i	begynnelsen	av	november.	

Msgr. Torbjørn Olsen, sogneadministrator

I.	lesning:	Lov	og	pris	og	visdom,	takk	og	ære,	makt	og	velde	tilkommer	vår	Gud	i	
all	evighet.	Amen	
II.	lesning:	Se	hvilken	kjærlighet	Faderen	har	vist	oss:	Vi	får	kalles	Guds	barn	-	ja,	vi	
er	det!	
Evangelium:	Ja,	salige	er	dere,	når	dere	for	min	skyld	blir	spottet	og	forfulgt,	og	all	
slags	ondskap	blir	løyet	dere	på	-	gled	dere	og	fryd	dere	da!	For	en	stor	lønn	venter	
dere	i	himmelen.	
Guds	ord	i	dag	inviterer	oss	til	å	se	oppe	til	himmelen	hvor	vår	Himmelske	Far	
er.	Vi	kommer	fra	Ham,	og	vi	må	gå	tilbake	til	Ham	etter	vi	er	ferdige	med	vårt	
liv	her	på	jorden.	La	oss	be	til	Ham	for	at	Han	vil	ha	oss	tilbake.	Dette	er	mulig	

gjennom	kirkens	hjelp	med	bønn	og	et	sakramentalt	liv.		
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31.	Søndag	i	kirkeåret(ALLEHELGENSDAG)		Åp	7,2-4.9-14	 1	Joh	3,1-3	 Matt	5,1-12a	
Lektortjeneste:	Eva	Borka		/	Gunnar	Markussen	
Liturgisk	kalender:	Søndager:	år	A,	hverdager	år	2.	Tidebønnene	for	uke	3,	vol.	4	

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

32.	Søndag	i	kirkeåret		 Vis	6,12-16	 1	Tess	3,13-18	 Matt	25,1-13	
Kunngjøringer:		
I	følge	Bærum	kommunes	nye	innført	tiltak	skal	vi	nå	ha	faste	sitteplasser	både	i	
kirkerommet	og	i	menighetssalen,	slik	at	vi	kan	være	7lere	enn	20	til	messen.	Det	vil	si	at	vi	
beholder	plass	til	50	personer,	men	at	Presten	går	med	kommunion	til	hver	sitteplass.	Dette	
gjelder	søndagsmesser.		
Vi	ber	alle	til	å	respektere	de	nye	tiltakene,	i	tillegg	til	de	forrige	reglene.		Bruk	Antibac,	bli	på	
din	sitteplass	under	hele	messen	og	hold	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:				02.	november	kl.	10.30	Bible	study	(på	engelsk)	
Torsdag:		 05.	november	kl.	17.00	Kon7irmasjonsundervisning	(med	faste	sitteplasser)	
Lørdag:		 07.	november	kl.	10.00		Katekese	på	norsk	
Senere	katekeser:		
	 14.	november	kl.	10.00	Katekese	på	polsk.	
	 19.	november	kl.	17.00	Kon7irmasjonsundervisning.		
Senere	arrangementer:		
	 11.	november	kl.	16.00-18.00:	Kirketreff		
(Maks.	20	personer	-	mer	informasjon	7inner	dere	på	plakaten	hengt	opp	på	vår	kirkes	tavle	
eller	på	vår	nettside).		
Kollekt:	Kollekten	den	25.10	ble	på	3750	NOK.	I	tillegg	kommer	det	inn	kollekt	på	Vipps.		Vi	
takker	alle	givere.	
Vipps:	562154		

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

Mandag Allesjelersdag 2	Mak	12,43-46 Rom	8,31-35.37-39					Joh	14,1-6

Tirsdag Hl.Martin	av	Porres Fil	2,5-11 Luk	14,15-24

Onsdag Hl.Karl	Borromeus Fil	2,12-18 Luk	14,25-33

Torsdag Ferialdag Fil	3,3-8 Luk	15,1-10

Fredag Hl.Ignatius Fil	3,17-4.1 Luk	16,1-8

Lørdag Den	Salige	Jomfru	M Fil	4,10-19 Luk	16,9-15
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