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Redaktøren har ordet
Kjære brødre og søstre i Kristus! 

Påske er kirkeårets høydepunkt. Ikke bare som minnedag om Kristi oppstan-
delse, men også som en belæring om vår oppstandelse i ham. Paulus uttrykker 
det slik: «Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi 
skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige 
kraft» (Rom 6,4). Det er i denne mening at påskens ånd ikke bare ligger over hele 
kirkeåret, men også over hele vårt kristenliv.

Hva Paulus mener med dette forklarer han selv på samme sted 
ved å si: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, 
for at det legeme som er under synden, skulle gjøres til intet og 
vi ikke lenger være slaver under synden» (6,6). Her har vi fork-
laringen på hvorfor vi ikke kan feire påskens mysterier uten 
fastetidens forberedelse. For å stå opp med ham i liket med 
hans oppstandelse må vårt gamle menneske bli korsfestet med 
ham. For å leve i ham, i kraft av hans oppstandelse må vi derfor 
dø. Stadig på ny. Dø fra vår ondskap, dø fra vår tilbøyelighet til 
det onde, dø fra vår ukjærlighet mot andre. Dette er meningen 
med fastetidens formaning til offervillighet og selvfornektelse.

Vi dør ikke med Kristus for å dø, men for å leve. Hans død på 
Golgata og hans oppstandelse i påsken var ikke to forskjellige 
ting. Hans verk er ett. Og slik er det også for oss. I den grad 
som vi dør med ham står vi også opp med ham til et nytt liv. Er 
påske ikke tenkelig uten langfredag, så er en langfredag med 
ham likeså utenkelig uten påske, og uten en ny oppstandelse i 
ham. I ham blir død til liv, offer til glede og nederlag til seier.

St. Augustin sier: «at Gud har skapt oss uten oss, men ikke vil 
frelse oss uten oss», da betyr det vel opplagt at også vi må gjøre 
noe. Det vi kan gjøre er at vi med frivilje sier ja til Guds nåde. 
For i hans nåde og hans miskunn kan vi bære fram vårt liv til et 
levende, hellig og Gud velbehagelig offer. Gud tvinger oss  

 
nemlig ikke til det gode. Vi selv må ta stilling, ved å si ja til hans 
nådekall. Dette betyr for oss alle å si nei til synden.

Å gå til skriftemål er en måte å si ja til Guds nådekall. For det 
betyr ikke bare at våre synder ved skriftemålet blir forlatt, men 
også at vår tilbøyelighet til det onde blir svekket. Skriftemålet 
er jo et sakrament, det vil si et ytre tegn som på en virksom 
måte meddeler oss Guds nåde, altså den overnaturlige kraft 
som setter oss i stand til bedre å kunne stå imot våre karakter-
feil som vi uten Guds nåde ikke blir herre over.

Å ta imot den hellige kommunion er en måte å si nei til synden.

Dessuten er den stille uke - Palmesøndag, Skjærtorsdag, Lang-
fredag, Påskedag - anledning til å forberede seg i fastetiden 
og til å feire påskehøytiden. For når Kirken markerer faste- og 
påsketiden taler den om lidelse, død og glede. Liturgien for de 
hellige dagene i den stille uken viser forskjellige aspekter av 
påskens mysterium. Den stille uken inviterer oss til å oppdage 
enda engang Kristus - den korsfestede og den oppstandne - 
som er vår Frelser. Alle katolikker oppfordres og inviteres til å 
delta i disse gudstjenestene slik at vi kan leve etter Kristi offer 
som fører til Guds herlighet.

Jeg ønsker dere alle en nåderik og velsignet påskehøytid.

Johannes Vu Manh Hung
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Overnatting for første  
kommunions barn
Med hjelp av NUKs representanter og  
DUEFLOKKEN 



24. mars Palmesøndag
 kl. 09.30 Fromesse
kl. 11.00 Høymesse med velsignelse av palmer og 

prosesjon gjennom Drammen sentrum 
til Bragernes kirke.
Deretter nattverdliturgien i 
St. Laurentius kirke.

DEN STILLE UKE
26. mars

kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St Olav domkirke i 
Oslo.

28. mars Skjærtorsdag
kl. 18.00 Aftenmesse til minne om Herrens 

nattverd med fotvasking.
        kl. 20.00 Messe på polsk

29. mars Langfredag  faste og abstinensdag
kl. 14.00 Korsveiandakt
kl. 15.00 Feiring av Herrens lidelseshistorie.

(Kollekt til Det hellige land)

30. mars Påskevigilien
(Ingen messe kl. 13.00 eller 19.00)

kl. 09.00 Velsignelse av påskemat etter 
polsk tradisjon. – Poswiecenie 
pokarmow na stol wielkanocny.

kl. 21.00 Påskenattsliturgi

31. mars Påskedag
kl. 11.00 Høymesse
kl. 12.30 Messe på polsk
kl. 16.30 Messe på Kongsberg

1. april 2. påskedag (mandag)
kl. 09.00 Messe på litauisk
kl. 11.00 Høymesse

I maimåned fra tirsdag – fredag kl. 18.00: 
Rosenkransandakt og deretter messe.

5. mai 6. søndag i påske
KONFIRMASJON

kl. 09.30 Fromesse
kl. 11.00 Høymesse
kl. 13.00 Messe med ferming

v/msgr. Torbjørn Olsen

9. mai Kristihimmelfart (torsdag)
kl. 11.00 Høymesse

19. mai Pinsedag
kl. 09.30 Fromesse
kl. 11.00 Høymesse
kl. 16.30 Messe på Kongsberg

20. mai 2. pinsedag (mandag)
kl. 11.00 Høymesse

26. mai Den hellige Treenighet
FØRSTEKOMMUNION

kl. 09.30 Fromesse
kl. 11.00 Høymesse 1 m/1.kommunion
kl. 13.00 Høymesse 2 m/1.kommunion

2. juni Festen for Kristi legeme og blod
kl. 09.30 Fromesse
kl. 11.00 Høymesse med prosesjonen til fire 

altere.

29. juni De hellige apostler Peter og Paulus 
(lørdag)

kl. 13.00 Høymesse

18. august 20. søndag i kirkeåret
Patronatsfesten til St. Laurentius

kl. 09.30 Fromesse
kl. 11.00 Høymesse

Deretter menighetsfest

Lørdag 7. September kl. 10.30:
Innskriving til katekese for alle klassetrinn og 

konfirmanter i menighetssalen.

Kalender  2013

Returadresse:
Den Katolske menigheten
Cappelensgate 1
3016 Drammen

Kalender
13. april - Palmesøndag
Messe på polsk     kl. 09.30
Høymesse med palmevigsel og prosesjon kl. 11.00 
gjennom Drammen sentrum til Bragernes kirke. 
Lidelseshistorie og Eukaristien i St. Laurentius kirke. 
Messe på Kongsberg / polsk   kl. 16.00

DEN STILLE UKE

15. april 
Oljevigselsmesse i St Olav domkirke i Oslo. kl. 18.00

17. april - Skjærtorsdag
Messe på polsk     kl. 16.00
Aftenmesse til minne om Herrens nattverd   kl. 18.00 
med fotvaskingen.    

18. april - Langfredag
FASTE OG ABSTINENSDAG
Korsveiandakt   kl. 14.30
Feiring av Herrens lidelseshistorie.   kl. 15.00
Langfredags liturgi på polsk   kl. 18.00

19. april - Påskevigilien
(INGEN MESSE KL. 13.00)
Velsignelse av påskemat etter   kl. 09.00
polsk tradisjon. – Poswiecenie   kl. 10.00
pokarmow na stol wielkanocny   kl. 11.00
Messe på polsk     kl. 18.00
Påskenattsliturgi     kl. 21.00

20. april - Påskedag
Messe på polsk   kl. 09.30
Høymesse           kl. 11.00
Messe på Kongsberg / norsk kl. 16.00

21. april - 2. påskedag (mandag)
Messe på polsk          kl. 09.30
Høymesse     kl. 11.00
Messe på litauisk     kl. 13.00

10. mai (lørdag)
Søndagsmesse  kl. 13.00
Maria-prosesjon til sentrum  kl. 14.00

25. mai - 6. søndag i påsketiden
FØRSTEKOMMUNION
Messe på polsk     kl. 09.30
Førstekommunion på norsk kl. 11.00
Førstekommunion på polsk kl. 13.00

29. mai - Kristi himmelfart (torsdag)
KONFIRMASJON
Høymesse  kl. 11.00
Høymesse med ferming v/msgr. F.X. Hai kl. 13.00

08. juni - Pinsedag
Messe på polsk    kl. 09.30
Høymesse  kl. 11.00
Messe på Kongsberg / norsk kl. 16.00

09. juni - 2. pinsedag (mandag)
Høymesse  kl. 11.00

22. juni - Festen for Kristi legeme og blod
Messe på polsk     kl. 09.30
Høymesse med prosesjonen til fire altere. kl. 11.00

29. juni - De hellige apostler Peter og Paulus
Messe på polsk      kl. 09.30
Høymesse     kl. 11.00
Messe på vietnamesisk kl. 13.00

24. august - 21. søndag i kirkeåret 
Patronatsfesten til St. Laurentius
Messe på polsk     kl. 09.30
Høymesse  kl. 11.00
Deretter menighetsfest. 

* I maimåned fra tirsdag – fredag kl. 18.00:
Rosenkransandakt og deretter messe.

* Lørdag 10. mai kl. 14.00: Maria-prosesjon.

* Lørdag 6. september kl. 10.30:
Innskriving til katekese for alle klassetrinn og 
konfirmanter i menighetssalen.


