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Meldinger
HELLIGTREKoNGERfEST (JULETREfEST):
Søndag 4. januar 2015 etter høymessen, i menighetssalen.
Det blir gangrundt juletre, leker for barn og voksne, utlodding og godteposer for 
barn.
Vi selger kaker og kaffe, brus (som i kirkekaffe).
Vi tar gjerne imot gevinst til utlodding. Takk.
Alle er hjertelig velkommen!

TIDEBøNN «CoMPLEToRIUM»
onsdager 3. 10. og 17. desember 2014 kl. 21.00 i St. Laurentius kirke sammen med 
Bragernes menighet.

BØNN FOR KRISTEN ENHET
Søndag 18. januar 2015 Økumenisk gudstjeneste i Bragernes kirke kl. 18.00

JULESPILL
- Søndag 14. desember 2014 under høymesse kl. 11.00
- Søndag 04. januar 2015 under høymesse kl. 11.00

KANDIDATUR
Søndag 23. november kom biskopen til St. Laurentius kirke for å tildele perma-
nentdiakon-kandidatur til Mang Van Le i menigheten. Vi gratulerer.

VIKTIGE DAToER I 2015
- Søndag 10. nai KoNfIRMASJoN kl. 13.00
- Søndag 31. mai føRSTEKoMMUNIoN – kl. 11.00 på norsk – kl. 13.00 på polsk.

BARNEGRUPPEN
St.Laurentius barnegruppe har aktiviteter en gang i måneden. Vi besøker steder, 
går ut på kinotur, på bowling og gjøre ting som er moro for små barn. Ring There-
sa på 97635954 hvis du vil være med.

CARITAS NoRGE 50-åRSJUBILEUM
Vi gratulerer med 50-årsjubilium til Caritas Norge

CARITASGRUPPEN – EN Ny LoKAL
Caritasgruppen har skaffet seg en ny lokal på Sundgata 7, rom 36 (ved Aas 
bryggeri). Inngang hjørnet Nedre Storgate/Sundgata.
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Redaktøren har ordet
De tre veiene
Bare noen uker til og julefesten feires igjen. Vi beveger oss mot jul og Kirken gir 
oss et utmerket hjelpemiddel: adventstiden. Adventstiden er en stille tid og Kirken 
kjenner tre tradisjonelle veier som fører oss til julefesten og som forener oss med 
vår Herre Jesus Kristus: gudstjeneste, vitnesbyrd og nestekjærlighet.

Gudstjenestene eller kirkens liturgi fører oss til julens myste-
rium. Adventstidens søndagsmesser gir et inntrykk av Israels 
lengsel etter en Messias, de forkynner profetenes ord, og ikke 
minst får vi høre Johannes Døperens budskap. Ved å lytte til 
disse tekstene forstår vi livet vårt i en større sammenheng 
og vil oppdage julefestenes bakgrunn: Guds evige pakt med 
menneskeslekten.

Vitnesbyrd er et annet nøkkelord i den sammenheng. Dagens 
julebudskap kommer fra reklamebyråer og butikk-kjeder. 
Som kristne må vi ikke tillate at andre kommer og ødelegger 
juletidens mysterium for oss. Det å være kristen betyr også at 
vi taler Herrens sak her i denne verden. Det må ikke skje slik at 
vi med bibel eller brosjyrer i “Markens”, men det burde skje på 
den måten at vi bekjenner hva vi står for og lar folk oppleve at 
troen betyr noe for vårt liv. Våre medmennesker er muligens 
mer interessert enn vi tror.

Nestekjærlighet eller Caritas tilhører også juletiden. for folk 
flest er det lettere å gi noen penger til et veldedig formål i 
disse dagene. Vi skal glede oss over at det er en rest av nest-
ekjærlighet tilbake i vårt samfunn, men av og til har man jo 
inntrykk av at dette er en slags moderne “avlatshandel”. Man 
kjøper seg en god samvittighet fordi man aner at man bruker 

litt for mye for 
seg selv. Kristen 
nestekjærlighet bygger ikke på almisser men på solidaritet. 
Vi har skjønt at jordens rikdom er for alle, og vi vil at alle får et 
menneskeverdig liv. Gud blir menneske ikke bare for de kloke, 
rike, pene og suksessrike, men også for svake, skrøpelige, han-
dikappete og tapere.

Menighetens Caritasgruppe og ungdomslag - Dueflokken gjør 
det lett for oss, både unge og voksne, å engasjere seg, særlig i 
adventsaksjonen. Caritasgruppen prøver å gi jevnlig støtte til 
Caritas Norge - som i år feirer sitt 50-års jubileum, slik at de er i 
stand til å finansiere langsiktige utviklingsprosjekter. Men Car-
itas-nestekjærlighet vil også at vi retter blikket mot de fattige 
blant oss. Det er ofte nok ikke materiell fattigdom, men mye 
elendighet i form av alvorlig sykdom, alderssvakhet, psykiske 
lidelser og ensomhet. Det er mange som trenger vår hjelp og 
vår bønn.

Det er vi som må gi videre engelens budskap: «frykt ikke! for 
jeg har en stor glede å forkynne dere, og den skal bli hele folk 
til del: I dag er deres frelser født!» (Luk 2,10).

Med denne intensjonen ønsker jeg dere alle en nåderik og 
gledefull julehøytid.

Johannes Vu Manh Hung

Redaksjonen ønsker  
alle lesere en  

God Jul og et Godt Nytt År!
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Kjære menigheter
Som de fleste vil ha merket, er offentlighetens søkelys i det siste 
rettet mot registreringsrutinene i vårt bispedømme, da det 
dessverre har forekommet en del feilregistreringer. fylkesmannen 
i oslo og Akershus har etter dialog med bispedømmet pålagt oss å 
slette alle som i perioden 2010–2014 «åpenbart ikke har meldt seg 
inn», men allikevel er blitt registrert. I praksis innebærer dette et krav
om at vi må ha dokumentasjon for at vedkommende har ønsket 
eller nå fortsatt ønsker å være medlem.  
Dette har store konsekvenser for oss.

Jeg frykter og beklager sterkt at de feil som er skjedd og den  
medieoppmerksomheten de har fått, oppleves som en belastning 
for alle våre troende.

Hva har skjedd?
Bakgrunnen for fylkesmannens reaksjon er todelt. for det første har 
det havnet personer i vårt register som ikke er katolikker. Noen av 
disse har stått frem i offentligheten fordi de opplever seg krenket. 
Det har jeg stor forståelse for og vil beklage på det sterkeste. Det har 
aldri vært vår hensikt å registrere ikke-katolikker, og vi har umiddel-
bart slettet feilregistrerte i de tilfeller vi er blitt gjort oppmerksom-
me på dem.

I tillegg til at det i vårt register har havnet personer som ikke er kato-
likker, slår fylkesmannen fast at vi ikke uten videre har anledning til 
å regne katolikker døpt i utlandet og bosatt i Norge, for «våre».  
De må altså selv aktivt ønske å bli registrert.

forutsatt at man positivt vet at en person er medlem av Den  
katolske kirke fra et annet land, er det ikke gitt at det bør være slik at 
disse personene aktivt skal måtte «bekrefte» sitt ønske om å være
medlem kun fordi de flytter til Norge. Jeg tar imidlertid til etter-
retning at fylkesmannen har inntatt et noe annet standpunkt. Det 
betyr at vi har et stort opprydningsarbeid foran oss, og jeg må be 
både bispedømmets stab og menigheter om bistand og samarbeid.

Hva skjer nå fra bispedømmets side?
årsakene til at registrering av katolikker i Norge er viktig, er flere. 
for det første er registrering vårt viktigste arbeidsverktøy for 
kontakt med medlemmer. Slik kan vi for eksempel invitere barn til 
katekese og førstekommunion, og vi får blant annet via St. olav og 
menighetsblader informert våre troende om hva vi kan tilby dem av 
pastorale og liturgiske tjenester. Dessuten har registrering viktige 
økonomiske implikasjoner for Kirken, siden det utløser et for oss 
helt nødvendig statstilskudd. får vi færre registrerte katolikker, får vi 
mindre tilskudd fra stat og kommune og vil altså stå meget svakere
i vårt arbeid. I den periode vi er inne i med eksplosiv vekst og svært 
mange pastorale utfordringer, vil et avkortet tilskudd kunne få store 
konsekvenser for vårt arbeid og evne til å betjene våre troende.
Medlemslistene for 2015 skal være innlevert myndighetene senest 
1. mars 2015. Innen den tid bør vi ha skaffet all den dokumentasjon 
vi trenger for å kunne bekrefte – overfor fylkesmannen og samfun-

net for øvrig – at våre medlemslister ikke inneholder personer som 
åpenbart ikke har meldt seg inn.

Deler av bispedømmets stab vil på ulikt vis måtte være involvert i 
opprydningsarbeidet. Jeg må derfor be om forståelse for at andre 
oppgaver i en periode vil måtte nedprioriteres.

De følgende tiltak vil umiddelbart iverksettes fra bispedømmets 
side:
1) Utsending av brev
Vi vil kontakte alle som er registrert i perioden 2010–2014 og der 
vi mangler tilfredsstillende dokumentasjon for at personene har 
ønsket å melde seg inn, og be dem bekrefte eller avkrefte sitt 
medlemskap. Kontakten vil i første omgang skje per brev (på norsk i 
kombinasjon med enten polsk, litauisk, spansk, fransk eller engelsk 
avhengig av fødeland), og det vil ligge ved ferdigfrankert
svarkonvolutt. Bispedømmets stab håndterer denne utsendelsen. 
Brevet vil bli sendt ut i løpet av uke 51. I brevet opplyses det at man 
også kan registrere seg online via katolsk.no eller ved en angitt 
SMStjeneste.

2) Telefonisk kontakt
Erfaringsmessig er det mange som ikke responderer på brev av 
denne typen. Vi vil derfor ringe dem som ikke svarer. Da dette 
arbeidet kan bli svært omfattende, vil vi bygge opp en stab som 
håndterer det.

Hva ber vi menighetene om å gjøre?
1) Spre informasjon
Jeg ber alle menigheter om å opplyse våre troende om de faktiske 
forhold jeg har beskrevet over – fra prekestol, menighetsblader, 
søndagsark osv. Slik kan vi sammen mer effektivt spre den nødven-
dige informasjon og kunne hjelpe dem som måtte ha spørsmål.  
Vær saklig og nøyaktig i all informasjon som spres – bruk gjerne for-
muleringer fra dette brevet. Minn gjerne alle på at registrering i Den
katolske kirke i Norge ikke medfører noen utgifter for den enkelte, 
da det ikke er en særskilt «kirkeskatt» her. Ved registrering føres man 
heller ikke i noe offentlig register.

2) Spre registreringsskjemaer
Alle menigheter får i løpet av uke 50/51 tilsendt nye registrerings- 
skjemaer på norsk, polsk, litauisk, spansk, engelsk og fransk, hvor vi 
ber de troende om å bekrefte at de er katolikker. Vi ber dere om i
ukene fremover å distribuere disse aktivt i forbindelse med messer, 
kirkekaffe og andre arenaer – selvsagt sammen med en forklaring 
om bakgrunnen (jf. punkt 1 over). Vedlagt dette brevet ligger
registreringsskjemaer på alle de nevnte språk, slik at menigheter 
som har kapasitet til det, selv kan printe ut skjemaene og dele ut i 
messene osv. allerede førstkommende helg.

Det kan være lurt å oppfordre alle til å fylle ut skjemaet på stedet og 
ha penner tilgjengelig. Sett gjerne også opp bokser hvor folk kan 
levere skjemaer, men sørg for at disse ikke står uovervåket. Man kan
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også evt. legge skjemaene og pennene i benkeradene og oppfordre 
alle til å fylle ut i forbindelse med for eksempel kunngjøringene. Vi 
ber om at de innleverte skjemaer sendes bispedømmet fortløpende,
slik at vi får oppdatert registeret og arkivert dokumentasjonen. Merk 
brevene med «Registrering». Går dere tomme for skjemaer, kontakt 
oKB.

På registreringsskjemaet forklares det at man også kan registrere 
seg via medlem.katolsk.no eller SMS – for mange vil en av disse 
løsningene være enklest. Merk at hver språkgruppe har et eget
telefonnummer for SMS-tjenesten – dette fremkommer på de  
respektive skjemaene.

Mange troende vil være usikre på om de er blant dem bispedømmet 
behøver dokumentasjon fra. Minn dem gjerne da på at alle i denne 
kategorien også vil få eller har fått tilsendt brev i posten.

Det er imidlertid bedre at vi får inn for mange svar enn for få, så  
oppfordre gjerne alle som er i tvil, til å fylle ut bekreftelsen – evt. 
registrere seg digitalt eller via SMS-tjenesten. Merk at vi behøver 
aktiv innmelding fra alle som er fra 15 år og eldre.

3) Gjennomgang av egne lister
Har menigheten kapasitet til gjennomgang av egne lister, er det 
til stor hjelp. Man kan for eksempel gjennomgå deltagerlister ved 
menighetsrådsvalg og annen type dokumentasjon. Lister på regis-
trerte i den enkelte menighet kan fås ved henvendelse til  
vidar.eide@katolsk.no. Har dere ikke kapasitet til et slikt arbeid, 
ber vi dere om å sende slik dokumentasjon til oss i rekommandert 
sending.

4) Slette evt. feilregistrerte og beklage på mine vegne
Skulle dere komme i kontakt med mennesker som mener seg 
feilregistrerte, overbring dem gjerne en beklagelse på mine vegne. 
Men vi må vi vite at de er feilregistrert, send derfor deres ID-nr
(orgSys), alternativt deres fulle 11-sifrede fødselsnummer, til oKB 
sentralt, på E-postadressen medlemskap@katolsk.no.

5) Dokumenter all innmelding
Siden fylkesmannen altså krever at medlemslistene ikke skal inne-
holde personer som åpenbart ikke har meldt seg inn, ber jeg dere 
om å være svært nøye med å dokumenterer alle innmeldinger og
beholde dokumentasjonen i deres arkiver.

6) Overhold nøye oppdaterte registreringsrutiner
I forbindelse med fylkesmannens gjennomgang har jeg den 31. 
oktober definert nye «overordnede retningslinjer for registrering av 
medlemmer av oslo katolske bispedømme». Disse er forelagt
fylkesmannen og også vedlagt dette brevet. Jeg ber alle som på et 
eller annet vis er involvert i menighetens registreringsarbeid, om å 
sette seg grundig inn i retningslinjene og følge disse til punkt
og prikke.

7) Spør oss hvis dere lurer på noe
Skulle dere ha spørsmål om denne prosessen, ikke nøl med å 
kontakte bispedømmet. Jeg takker dere alle for deres bønn og 
forståelse for våre vanskeligheter, og håper på – og regner med – 
deres innsats i det krevende arbeidet vi står foran. Jeg forsikrer dere 
alle om at bispedømmets arbeid med den beklagelige og krevende 
situasjonen prioriteres og kvalitetssikres på alle mulige vis. Vårt mål 
må være å være «best i klassen» og gjenvinne trygghet og tillit fra 
alle parter på at våre data er korrekte. Kirkens kall er å være verdens
lys og jordens salt. Jeg sender også dette brevet til våre ordenshus 
og hele geistligheten, i håp og tro om at dere vil bistå
oss i arbeidet.

oslo, 12. desember 2014

Deres in Christo

Biskop

Vedlegg:
1. «Overordnede retningslinjer for registrering i Oslo katolske 
bispedømme»
2. Brev til registrerte i perioden 2010–2014, jf. over
3. Registreringsskjemaer på polsk, engelsk og norsk (litauisk, spansk og 
fransk versjon
ettersendes så snart de respektive mobilnumre til SMS-tjenesten er 
operative).

Kopi til:
1. Ordenshus
2. Geistligheten

4) Slette evt. feilregistrerte og beklage på mine vegne
Skulle dere komme i kontakt med mennesker som mener seg feilregistrerte, overbring dem gjerne en
beklagelse på mine vegne. Men vi må vi vite at de er feilregistrert, send derfor deres ID-nr 
(OrgSys), alternativt deres fulle 11-sifrede fødselsnummer, til OKB sentralt, på E-postadressen
medlemskap@katolsk.no.

5) Dokumenter all innmelding
Siden Fylkesmannen altså krever at medlemslistene ikke skal inneholde personer som åpenbart ikke
har meldt seg inn, ber jeg dere om å være svært nøye med å dokumenterer alle innmeldinger og
beholde dokumentasjonen i deres arkiver.

6) Overhold nøye oppdaterte registreringsrutiner
I forbindelse med Fylkesmannens gjennomgang har jeg den 31. oktober definert nye «Overordnede
retningslinjer for registrering av medlemmer av Oslo katolske bispedømme». Disse er forelagt
Fylkesmannen og også vedlagt dette brevet. Jeg ber alle som på et eller annet vis er involvert i
menighetens registreringsarbeid, om å sette seg grundig inn i retningslinjene og følge disse til punkt
og prikke.

7) Spør oss hvis dere lurer på noe
Skulle dere ha spørsmål om denne prosessen, ikke nøl med å kontakte bispedømmet.

Jeg takker dere alle for deres bønn og forståelse for våre vanskeligheter, og håper på – og
regner med – deres innsats i det krevende arbeidet vi står foran. Jeg forsikrer dere alle
om at bispedømmets arbeid med den beklagelige og krevende situasjonen prioriteres og
kvalitetssikres på alle mulige vis. Vårt mål må være å være «best i klassen» og gjenvinne
trygghet og tillit fra alle parter på at våre data er korrekte. Kirkens kall er å være verdens
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Jeg sender også dette brevet til våre ordenshus og hele geistligheten, i håp og tro om at dere vil bistå
oss i arbeidet.

Oslo, 12. desember 2014

Deres in Christo

Biskop

Vedlegg:
1. «Overordnede retningslinjer for registrering i Oslo katolske bispedømme»
2. Brev til registrerte i perioden 2010–2014, jf. over
3. Registreringsskjemaer på polsk, engelsk og norsk (litauisk, spansk og fransk versjon

ettersendes så snart de respektive mobilnumre til SMS-tjenesten er operative).

Kopi til:
1. Ordenshus
2. Geistligheten
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Overordnede retningslinjer for registrering av medlemmer av Oslo katolske bispedømme som
grunnlag for offentlig tilskudd

Etter Den katolske kirkes interne regler defineres medlemskap gjennom dåp, katekumenat eller tilsvarende, 
og medlemmenes rettigheter og plikter som katolikker følger personene på tvers av landegrenser.

I Norge utmåles offentlige tilskudd til trossamfunn på grunnlag av antallet medlemmer i trossamfunnet  
multiplisert med de tilskuddssatser som gjelder for stat og respektive kommuner for det aktuelle år.  
Tilskuddssatsene utgjør en forholdsmessig andel av om lag det som er budsjettert for Den norske kirke.

Bestemmelsene er gitt i trossamfunnsloven (lov nr. 25/1969) og forskrift gitt i medhold av denne.

Geistligheten er i kraft av sine stillinger bemyndiget til å innføre nye personer i oKBs medlemsregister. 
Andre personer tilknyttet oKB kan innføre nye personer som medlemmer i oKB etter fullmakt fra Biskopen.

For innføring av nye medlemmer i Oslo katolske bispedømme gjelder følgende vilkår:
1. Kun personer som er norske statsborgere eller som er bosatt i Norge kan innføres som medlemmer i oslo 
katolske bispedømme med hensyn til søknad om offentlig tilskudd, jf. trossamfunnsloven § 7.

2. Kun personer som ikke fra tidligere er medlem av et annet trossamfunn i Norge, kan innføres som  
medlemmer i oslo katolske bispedømme, jf. trossamfunnsloven § 8. Det er ikke tillatt å kreve kopi av 
utmeldingsattest, og kontrollen må derfor basere seg på opplysninger fra den enkelte.

3. Et barn av to katolske foreldre registreres som tilhørig inntil det døpes. Barn av ugift katolsk mor regnes 
også som tilhørig frem til dåp, eller beskjed fra mor om at barnet ikke skal tilhøre Den katolske kirke. 
Barn som ikke blir døpt, opphører å være tilhørig ved fylte 15 år.

4. Katolikker som flytter til Norge fra utlandet, regnes ikke som nye medlemmer av Den katolske kirke 
ettersom de allerede er medlemmer. Disse må sannsynliggjøre at de er katolikker og avgi samtykke for å bli 
registrert i oslo katolske bispedømme.
5. Samtykke kan gis på følgende måter:

· Ved skriftlig innmelding.
 · Ved personlig kontakt.  

· Via internett eller per telefon.
 · Annen videreformidlet sikker melding.

6. Ved innføring av nye medlemmer i oslo katolske bispedømme skal det utstedes attest i samsvar med de 
til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov eller forskrift. Attesten skal signeres av geistligheten eller annen 
person med særskilt fullmakt. Attesten skal arkiveres av oslo katolske bispedømme, og kopi skal overleveres 
til vedkommende eller sendes til registrert bostedsadresse i konvolutt som er påført avsenders returadresse.

oslo, 31. oktober 2014 

+ Bernt Eidsvig

Kjære menigheter

Som de fleste vil ha merket, er offentlighetens søkelys i det siste rettet mot registreringsrutinene i
vårt bispedømme, da det dessverre har forekommet en del feilregistreringer. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus har etter dialog med bispedømmet pålagt oss å slette alle som i perioden 2010–2014
«åpenbart ikke har meldt seg inn», men allikevel er blitt registrert. I praksis innebærer dette et krav
om at vi må ha dokumentasjon for at vedkommende har ønsket eller nå fortsatt ønsker å være
medlem. Dette har store konsekvenser for oss.

Jeg frykter og beklager sterkt at de feil som er skjedd og den medieoppmerksomheten de har fått,
oppleves som en belastning for alle våre troende.

Hva harskjedd?
Bakgrunnen for Fylkesmannens reaksjon er todelt. For det første har det havnet personer i vårt
register som ikke er katolikker. Noen av disse har stått frem i offentligheten fordi de opplever seg
krenket. Det har jeg stor forståelse for og vil beklage på det sterkeste. Det har aldri vært vår hensikt å
registrere ikke-katolikker, og vi har umiddelbart slettet feilregistrerte i de tilfeller vi er blitt gjort
oppmerksomme på dem.

I tillegg til at det i vårt register har havnet personer som ikke er katolikker, slår Fylkesmannen fast at
vi ikke uten videre har anledning til å regne katolikker døpt i utlandet og bosatt i Norge, for
«våre». De må altså selv aktivt ønske å bli registrert.

Forutsatt at man positivt vet at en person er medlem av Den katolske kirke fra et annet land, er det
ikke gitt at det bør være slik at disse personene aktivt skal måtte «bekrefte» sitt ønske om å være
medlem kun fordi de flytter til Norge. Jeg tar imidlertid til etterretning at Fylkesmannen har inntatt
et noe annet standpunkt. Det betyr at vi har et stort opprydningsarbeid foran oss, og jeg må be både
bispedømmets stab og menigheter om bistand og samarbeid.

Hvaskjernåfrabispedømmetsside?
Årsakene til at registrering av katolikker i Norge er viktig, er flere. For det første er registrering vårt
viktigste arbeidsverktøy for kontakt med medlemmer. Slik kan vi for eksempel invitere barn til
katekese og førstekommunion, og vi får blant annet via St. Olav og menighetsblader informert våre
troende om hva vi kan tilby dem av pastorale og liturgiske tjenester. Dessuten har registrering viktige
økonomiske implikasjoner for Kirken, siden det utløser et for oss helt nødvendig statstilskudd. Får vi
færre registrerte katolikker, får vi mindre tilskudd fra stat og kommune og vil altså stå meget svakere
i vårt arbeid. I den periode vi er inne i med eksplosiv vekst og svært mange pastorale utfordringer, vil
et avkortet tilskudd kunne få store konsekvenser for vårt arbeid og evne til å betjene våre troende.
Medlemslistene for 2015 skal være innlevert myndighetene senest 1. mars 2015. Innen den tid bør vi 
ha skaffet all den dokumentasjon vi trenger for å kunne bekrefte – overfor Fylkesmannen og
samfunnet for øvrig – at våre medlemslister ikke inneholder personer som åpenbart ikke har meldt
seg inn.

Deler av bispedømmets stab vil på ulikt vis måtte være involvert i opprydningsarbeidet. Jeg må derfor
be om forståelse for at andre oppgaver i en periode vil måtte nedprioriteres.
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Dette har skjedd i 2014 
i vår menighet...
 
Lørdag 10. mai kl 14 arrangerte St. Laurentius menighet 
Mariaprosesjon i Drammen for andre gang. Som i fjor var 
det rundt 200 deltakere. En gruppe vietnamesiske menn 
bar kirkens Maria-statue fra kirken ned til Bragernes torg. 
Begge prestene deltok, samt ministranter, barn med 
blomster i hendene og mange, mange fra menigheten. 
Menighetens faner og Vatikan-flagget ble også båret 
med. Underveis ba man rosenkransen på forskjellige 
språk, og på Bragernes torg ble det sunget Maria-sanger 
av menighetens forskjellige nasjonale grupper. Loke Borg-
ersen holdt en kort appell der han understreket katolik-
kenes kjærlighet til Jesu mor Maria.
En gruppe polske menn bar Maria-statuen tilbake til 
kirken mens deltakerne igjen ba rosenkransen.
Inne i kirken fremførte den vietnamesiske barnegruppen 
en dans til Jomfru Maria, og alle som hadde blomster 
med, la dem foran Maria-statuen.
Etterpå var det pølser og is i menighetssalen.
Dette var en flott opplevelse som er i ferd med å bli en 
tradisjon. I år som i fjor var både lokalavis, lokalradio og tv 
informert på forhånd, men ingen av dem møtte opp.

Tekst og foto: Marianne Aga
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FØRSTEKOMMUNION 2014
Søndag 25. mai var det førstekommunionsmesser i St. 
Laurentius menighet. 28 barn fikk sin første hellige kom-
munion kl. 11 og 22 polske barn fikk det samme kl. 13.
P. Johannes Vu feiret den norske messen. De 13 jentene 
og 15 guttene har røtter i blant annet Vietnam, Norge, fil-
ippinene, Brasil, India, Pakistan, Eritrea og Polen. Tekstene 
før evangelielesningen ble lest av de største barna, og 
flere andre leste forbønnene.
Den polske messen ble feiret av vår kapellan p. Stanislaw 
Chomicz ofM. I år hadde de polske førstekommunions-
barna like drakter, en for jentene og en for guttene.
Etter messen fikk barna et pent vitnesbyrd og en liten 
gave.

Tekst og foto: Marianne Aga
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MENIGHETSTUR TIL MADONNAEN 
I TRILLEMARKA
Lørdag 20. september arrangerte den polske og 
norske katekesen tur til madonnastatuen i Trille-
marka for hele menigheten. Tre fulle busser dro 
avsted kl 9 om morgenen. På bussene ble det bedt 
rosenkrans. Etter to timer med buss måtte vi gå 
i en knapp time til madonnaen, en skulptur som 
står på en høyde inne i Trillemarka naturreservat i 
1000 meters høyde vest for Sigdal sentrum. Der la 
menigheten ned blomster og ba Hill deg Maria på 
flere forskjellige språk. Da vi kom ned til bussene 
var det pølser og kake og sang og musikk. Været 
var fint, det var varmt og stille og god sikt. Bussene 
var tilbake i Drammen kl. 18.30. 

Tekst og foto: Marianne Aga

foto: Grazyna Tywoniuk

VELKOMMEN TIL VÅRT 
NyOppUSSET KJØKKEN
Etter mange timer dugnad fra den polske gruppen, 
har vårt nyoppusset kjøkken endelig blitt åpnet 
igjen i høsten. Kom til kirkekaffe etter høymesse og 
andre anledninger for en opplevelse med trivelig 
omgivelse og hyggelige mennesker. Takk til våre 
polske venner for stor innsats! 
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Caritas St.Laurentius er både en del av 
St. Laurentius katolske menighet i Drammen 
og en del av Caritas Norge.

Kort sagt arbeider Caritas Norge ut ifra 
følgende tanke: 
Globale utfordringer – lokale løsninger 

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon med utspring fra 
den katolske kirken i Norge. organisasjonen ble etablert i 
1952 under navnet Norsk katolsk flyktninghjelp. I 1964 ble 
Caritas Norge opprettet som selvstendig organisasjon, først 
under oslo katolske bispedømme, deretter under Norsk 
katolsk bisperåd – som omfatter oslo katolske bispedømme 
og Tromsø- og Trondheim stift. fra 1991 har Caritas Norges 
øverste organ vært rådsmøtet. Dette arrangeres årlig og her 
har alle landets 37 katolske menigheter stemmerett. 
I Drammen har Caritas arbeidet i godt over 30 år. 

Caritas Norges visjon er en verden hvor alle mennesker 
lever i trygge samfunn hvor deres helhetlige menneskelige 
utvikling og menneskeverd blir ivaretatt. organisasjonens 
arbeid inspireres og veiledes av verdier og prinsipper i den 
katolske kirkens sosiallære. Denne sammenfaller med og 
komplimenterer de universelle menneskerettighetene, og ut-
gjør samlet fundamentet i vårt arbeid. Sosiallærens styrende 
prinsipper er: menneskets ukrenkelige verdighet, helhetlig 
menneskelig utvikling, sosial rettferdighet, solidaritet, det 
felles gode, samt deltakelse og subsidiaritet.

Caritas har pågående prosjekter over hele verden
Caritas Norges ønsker å motivere katolikker i Norge til solidar-
itet med fattige og marginaliserte grupper i Norge og i andre 
land. Hovedfokuset i vårt innlandsarbeid er å støtte menighe-
tene i arbeidet for vanskeligstilte i deres lokalsamfunn. 
Som et ledd i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte i vår 
menighet er Caritas St.Laurentius nå i gang med å etablere et 
informasjonskontor for arbeidsinnvandrere i Drammen. Dette 
kontoret vil arbeide i så bredt segment som mulig.
å starte et slikt prosjekt er krevende, ikke minst økonomisk. 
Vi er så heldige at vi fram til nyttår 2016 får leie lokale i gamle 
Gjerde Handelsskole (Sundgt. 7) Dette er sentralt beliggende 
og husleien er overkommelig. Som de fleste forstår, så er det 

ikke bare husleie som skal dekkes. Innventar har vi skaffet fra 
loppemarkeder i distriktet og ildsjeler i Caritas St.Laurentius 
har hittil både betalt husleie og innkjøp av møbler/inventar.
for å kunne drive et slikt kontor på en faglig forsvarlig måte 
er vi nødt til å knytte til oss fagfolk og vi tenker oss to halve 
lønnede årsverk.

Vi arbeider med å finne gode kontakter i alle aktuelle  
offentlige instanser.
for å skaffe et troverdig økonomisk fundament er vi helt 
avhengig av støtte fra offentlige instanser, næringslivet og 
gaver fra privatpersoner.

Våre språkkurs der de som ønsker det får grunnutdanning 
og praksis i norsk språk for en rimelig penge, har vært en 
suksess. Deltakere som ønsker det og som ser ut til å kunne 
bestå, tilbys offentlig eksamen. Bestått eksamen er en be-
tydelig fordel ved jobbsøkning.

Caritasgruppen fortsetter også i 2015 med åpne møter den 
andre onsdagen i måneden, med unntak av juli. Vi ønsker å 
gjøre disse møtene om til mer uformelle sammenkomster 
der både informasjon om Caritas og hyggelig samvær skal stå 
sentralt.

Det valgte styret vil ta hånd om administrative saker og for-
ventes å ha møter ved behov.
Det vil på de månedlige åpne møtene bli informert om 
styrets arbeid.

Årsmøte blir onsdag den 11. februar 2015.

Benytter anledningen til å takke for hyggelig 
samvær i 2014, og ønske vel møtt til arbeidet i 
2015.

Ønsker alle i menigheten en velsignet julefest 
og et godt nytt år.

Krokstadelva den 06.desember 2014.
Trond Olav Aaring

St.Laurentius Caritas gruppe
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døpte
1. Kacper Nikolai Karwat
2. Edvin Paden Bostad
3. Emily Zogla-Krogsund
4. Jakob Hochnowski Kollerud
5. Blanka Biskup
6. Johan Untermarzoner
7. Gabriel Czebreszyk
8. Kaspar Tomasz Rochniak
9. Alexander Gomes Nymoen
10. Mia Wozny
11. Michelle My Hoang Theresa Vo
12. Quynh Mai Vu
13. Lena Wiktoria Karasinska
14. Tamit Mahdere
15. Linea Zakariassen
16. Bayram Reyes olsen
17. Catherine Tysland
18. Linda Ngoc Nhung Thi Truong
19. Hoang Huyen Thi Anna Cao
20. Helena Truskauskas
21. Thi Thuy Kieu Maria  Nguyen
22. Phong Hao Joseph Nguyen
23. Xuan Hoa Joseph Nguyen
24. Anna Nguyen
25. My Hien Anna Nguyen
26. Alexander An Phan
27. Joseph Nguyen
28. oskar filip Switakowski
29. Perla Noemi Garcia
30. Natalia Witczak
31. Beniamin Ufniarz
32. Nisi Velerian D’Souza
33. Edward Gabriel Kierulf
34. Lillianna Engen
35. Minh Dan Vincent Nguyen
36. Gabriele Konciute
37. franciszek Antoni Zbikowski
38. Kristian Dyngeseth
39. Liam Bredesen-Golec
40. Hanna Majewska
41. filip Rutkowski
42. Kacper Pazdziora
43. Maximilian Robert Przybyla
44. Patrick Smailagic
45. felicia Therese Volent
46. Marcus fouad Petrus
47. Estera Joanna Wegrzun
48. Louise Bucnag Andersen
49. May Eliza Sales Herstad
50. Leon Klimpel
51. Antoni Bloszuk
52. Victoria Tamburro
53. Helene Espedokken
54. olivier Kaczor
55. Nadia Czaja
56. Sofija Petrulevic
57. Nicolai Bagara-forsberg
58. William Botica
59. Emma Eriksen

Førstekommunion
1. Amanda Eigner-Avseth
2. Anh Ngoc Nguyen
3. Anniken Sebulonse
4. Carmen Lirio Hansen
5. Catherine Tysland
6. Christian Thielemann Grytøyr
7. Christine Mach
8. Dave Angelo Manago
9. Dave Christer Arano Trelvik
10. Eirin Thielemann Try
11. Gabriella Szabo
12. Hanna Wiktoria Miller
13. Iselin Høivold
14. Janet Mai Nordskog
15. Jill Hannah y. Johansen
16. John Kristian Andersen
17. Kari Rogne
18. Lourdica Suresh
19. Lucas Pereira Sund
20. Noah Midtskogen Barbati
21. oscar Thielemann Try
22. Per Andreas Moe
23. Philip De Los Santos
24. Sergel Hani
25. Shaun Vincent Arano Berntsen
26. Swain D’Souza
27. Viet Phi Le
28. Vinh Peter Ho Quang
29. Weldab Ghezal
30. Anna Arena
31. Ewa Kaczmrczyk
32. Aleksandra Panek
33. Krzysztof Salewski
34. Vanessa Wojtan
35. Patrycja Byrger
36. Zofia Czulinska
37. Patryk Dysy
38. oskar Grabia
39. Matteus Gussias
40. Piotr Karczewski
41. Nikolaj Nawrocki
42. Maria Piorko
43. oskar Plewa
44. Maksimiliam M. Rys
45. Adam Rytel
46. Anna Rytel
47. Krzysztof Stremlau
48. Jakub Swiderski
49. Kacper Torunski
50. Zuzanna Wolanin
51. Wiktor Wydrzynski

Fermet/konfirmerte
1. Katarzyna Banaszkiewicz
2. Stjepan Batarilo
3. Wiktor Piotr Chojecki
4. Laura Chrobotek
5. Alexandra Duch
6. Klaudia Dymek
7. Emilia Dunin Eriksen
8. Perla Noemi Garcia
9. Johanna Girpio
10. Dominika Golabek
11. Grzegorz Golabek
12. Maja Grabia

13. Elisabeth Hovde
14. Wiktoria Ilczuk
15. Katrina Janjak
16. Linda Konaj
17. Klaudia Kupicz
18. Mateusz Langowski
19. An Truong Le
20. Joel Son Le
21. Maciek Lewandowski
22. oscar Lichosyt
23. Roksana Linkowska
24. Carmen Lirio Halsen
25. Jan Lobacz
26. Kevin Martinsen
27. Daniel Dan Ngo
28. Steven Minh Nguyen
29. Nils otto Nordskog
30. Szymon oberc
31. Karolina Angelika Rogozik
32. Kinga Rzadek
33. Michal Skalski
34. Natalia Stremlau
35. Patryk Strzalkowski
36. Agata Swistara
37. Kacper Szczota
38. Weronika Szewczuk
39. Kasper Szydlowski
40. Kamil Torunski
41. Catherine Tysland
42. Aleksandra Urbanska
43. Linda Mong Thu Vu
44. Angelika Wesierska
45. Pawel Wilczak
46. Aleksandra Zdeb
47. oliwia Zurawka
48. Eline Aasheim
49. Linda Ngoc Nhung Thi Truong
50. Hoang Huyen Thi Anna Cao
51. Kristians Zogla
52. Andreas Spæren
53. Paulius Vasylius
54. Tom Hinholm Svenkesen

konverterte
1. Andreas Spæren
2. Tom Hinholm Svenkesen

ekteskap
1. Hoang Huyen Thi Cao & Hoang Cung Vo 
2. Iren Nybarg & Marco Donolato
3. Morten Hofmann & Ramute Plieskyte
4. Daryl Crace Balagat & Joe Abella
5. Lucia Gasparova & Martin Gaspar 

døde
1. Karmela Salovic
2. Alvaro Mauricio Alvarez
3. Leszek Wanat
4. Andrea Silvia de las Mercedes Mella
5. Chau Van Le

Fra prestekontoret

60. Wiktoria Maria Mendekowska
61. Nadia Migdalska
62. Maria Helena Geszke



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 2014/2015

2014

onsdag 03., 10., 17. desember
Completorium (tidebønn)    kl. 21.00

Mandag 08. desember
JoMfRU MARIAS UPLETTEDE UNNfANGELSE
Aftenmesse (norsk-polsk)    kl. 18.00

Søndag 14. desember
TREDJE SøNDAG I ADVENT B
Messe på polsk kl. 09.30
Høymesse m/julespill kl. 11.00

onsdag 24. desember
JULAfTEN
Julaftensmesse   kl. 16.00
Messe på polsk kl. 17.15
Midnattsmesse     kl. 23.00

Torsdag 25. desember
JULEDAG - Herrens fødsel
Messe på polsk     kl. 09.30
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk   kl. 13.00
Messe på Kongsberg   kl. 16.00

fredag 26. desember
ANDRE JULEDAG - St. Stefan
Høymesse     kl. 11.00
Messe på litauisk     kl. 13.00

Søndag 28. desember
DEN HELLIGE fAMILIE B
Messe på polsk   kl. 09.30
Høymesse   kl. 11.00

Onsdag 31. desember
NyTTåRSAfTEN
Takksigelsesmesse    kl. 16.00
Messe på polsk     kl. 19.00

Messe på Kongsberg 
- Søndag 07.12. polsk  kl. 16.00
- Lørdag 20.12. filippinsk kl. 16.00
- Søndag 21.12. polsk    kl. 16.00
- Tirsdag 23.12.   spansk           kl. 17.00
- Torsdag 25.12. norsk kl. 16.00

2015

Torsdag 01. januar
GUDS HELLIGE MoR MARIA
Nyttårsdag – Verdensdag for fred
Messe på polsk     kl. 11.00
Høymesse     kl. 13.00

Søndag 04. januar
2. SøNDAG ETTER JUL B
Messe på polsk  kl. 09.30
Høymesse m/julespill kl. 11.00
Deretter «Helligtrekongerfest» i menighetssalen

Tirsdag 06. januar
HERRENS åPENBARING B
Aftenmesse (norsk-polsk) kl. 18.00

Søndag 25. januar
3. SøNDAG I KIRKEåRET B - Santo Niño
Messe på polsk     kl. 09.30
Høymesse kl. 11.00
Deretter «Santo Niño fest» i menighetssalen

Søndag 18. januar
BØNN FOR KRISTEN ENHET 

kl 18.00. Økumenisk gudstjenestei Bragernes kirke

onsdag 18. februar
ASKEoNSDAG – faste og abstinens
Messe med askeutdeling kl. 18.00
(norsk-polsk)

Søndag 10. mai (6. søndag i påsken B)
fERMING/KoNfIRMASJoN
Høymesse kl. 11.00
Høymesse m/konfirmasjon   kl. 13.00

Søndag 31. mai (Den Hellige Treenighet B)
føRSTEKoMMUNIoN
Messe på polsk  kl. 09.30
Høymesse 1 på norsk    kl. 11.00
Høymesse 2 på polsk kl. 13.00

Søndag 07. juni
KRISTI LEGEMfEST B
Messe på polsk     kl. 09.30
Høymesse     kl. 11.00
Deretter «Sakramentprosesjon» til fire altere




