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Gled dere i Herren, for frelsens dag er nær!
Den tredje søndag i advent kalles “gledens søndag”.
Det tredje adventslyset og liturgisk farge kan bruke
rosa farge. Dagens bibelske tekster lyder: «Bryd ut i
jubel», «Rop av fryd», «Gled dere». Og røster i det stille
roper på oss at vi må skynde oss for å vende om, for
å gjøre gode gjerninger i livet vårt, for frelsens dag er
nær.
Det finnes en liten bok som heter: “Jesus gikk på vannet
fordi han ikke ville bli våt på beina”. Denne boken inneholder norske barns tanker og funderinger omkring skapelsesberetningen, kirkeliv, tvil og tro, og det er verdt å lese
den. Det er klart at julehistorien får mye plass i den boken.
En smaksprøve skal man lese: “Vi feirer med surkål at
Jesus ble født mellom en krybbe og et esel”. Ennå er det
ikke Jesu fødselsdag men forberedelsene har fått tak i oss.
Ennå vil man ikke snakke om krybben men surkålen er en
meditasjon verdt. Vi feirer jul med surkål, den uerstattelige
ingrediens til ethvert norsk julebord.
Surkål skal det være, med ribbe og medisterpølse, juleøl
og akevitt, med tykke hvite poteter, kaffe og multekrem.
Det som er nordmennenes lykke er for mange av våre
nye landsmenn ikke akkurat en fristelse eller et konstruktivt bidrag til å øke gleden for jul. – Hva er det for oss? Vi
forbereder oss til julebordene. Noen synes det er for mye.
Andre sukker: Igjen er julemåltidet! Vi tar frem findressen
eller aftenkjolen. Men vi har problemer med boksa eller
kjolen som blir for trange. Og det er ikke bare en søm eller
en knapp som kan sprekke underveis. Hele vår juleglede
kan sprekke. Vi vet hvor sårbar den er.
Det er noe med jul. Festen appellerer til oss. Vi gleder oss
til det. Vi ønsker av hele vårt en god og fredfull jul sammen
med venner og familien. Vi ønsker noen fine dager hvor vi
er forsonet med oss selv og med verden. Det er ingenting
vi ønsker mer enn en dyp og varig glede, og her har vi
temaet av dagens liturgi. “Glede” er nøkkelordet i dagens
tekster.
Glede - hva ST.
slags
glede erBUDSTIKKE
det? Alle de julekort som ikke er
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skrevet, de gaver som ikke er kjøpt, de innkjøp som ikke er
gjort, og man gruer seg for stappfulle butikker, med penetrant julemusikk og stressete ekspeditører. Det er mye som
skal gjøres, og samtidig aner man også at alt dette ikke er
veien til den store, dype og ekte gleden vi higer etter. Det er
meget vanskelig for oss å sette ord på det vi kaller “glede”.
Vi kan ikke beskrive det, men vi har en instinktiv magefølelse
Johannes Vu Manh Hung
av at et ellerP.annet
er galt.

Det er noe med jul. Festen appellerer til oss. Vi gleder oss
til det. Men år for år oppdager vi også at noe er galt med
festen. Den stresser. Vi har en følelse av at det viktigste går
hus forbi, uten at vi riktig kan si hva dette er. Glede er så
sårbar. Enhver glede over en god vennskap er også preget
av angst. Skal den holde? Enhver glede over en suksess,
et arbeid som er avsluttet, en aksjon som gikk bra, blir fulgt
av nye utfordringer og en ny usikkerhet. Skal jeg lykkes
neste gang? Enhver glede over et problem som blir løst,
blir etterfulgt av nye problemer som står i kø.
Vi er mennesker som er redde. Livet oppleves som tungt.
Spørsmålet etter livets mening ønsker et svar. Livets sårbarhet oppleves dag for dag i mange variasjoner, og vi
ønsker mer trygghet. Verden er ikke noe trivelig tilholdssted.
Er det grunn til glede i det hele tatt? Bibelens “ja” er et klart
og tydelig ja. Det er grunn til glede! Verden er ikke underkastet blinde skjebnes makter. Livet er ikke en sum av
tilfeldigheter. Mennesket er ikke bare en intelligent apekatt.
Gud har sluttet en pakt med oss. Han vil at vi deltar i hans
guddommelige liv. Derfor sendte han sin sønn. Gud ble et
menneske av kjøtt og blod. Det er julens kjerne. Surkål og
juletrær, julekort og julegaver kommer i annen eller tredje
rekke. Glede vinner vi bare ved å erkjenne at Gud er med
oss. Livet vårt er tilknyttet den evige Gud. Det kan hverken
slettes eller bli tilintetgjort.
Veien til det er slitsom. Da folk fra hele landet kommer
ut til Johannes Døperen og spør ham: Hva skal vi gjøre?
Kravene som Johannes stiller har lite felles med våre
tradisjonelle juleforberedelser. Vend om! Se din neste!
Overvinn egoisme! Og det viktigste er rett blikket mot ham
som kommer. Han er den eneste som kan hjelpe deg med
å overvinne livets angst og usikkerhet. Den sanne glede
finnes hos ham.
Fra den samme boken som har nevnt leser man slik som et
barn skriver: “I gamle dager surret de sammen Jesusbarnet
med en slags bandasje og masse strikk. Så svøpte de ham
rundt. De var så kristne at de smilte hele tiden”. Vi kan
smile over formuleringen, men vi skulle enda mer glede oss
over at Gud viser seg i vårt liv. Han har et navn: Emmanuel
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Redaktøren har ordet
Kjære Brødre og Søstre i Kristus!

Glede - finnes den? Glede som er mer enn en spontan
latter, glede som er mer enn en kortvarig god følelse, glede
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Kristus grunnla. Her i Buskerud og Vestfold har vi en levende
katolsk menighet, med stor tallmessig og mangfoldig og rik på
kultur. Vi er nå til sammen 7844 katolikker som representerer
105 forskjellige nasjoner og som bor spredt i fjorten
kommuner. Sognet omfatter tolv kommuner i det sydlige

bringe dem lys,
det vil si glede og fred. For i dag lever vi i en tid da døden ser ut
3
til å ha et godt grep på verden. Opprør, geriljaoverfall og kriger
ødelegger landene. Terroristene truer menneskene med mord
og ødeleggelse. Alle er i dag mer eller mindre truet av døden
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Barmhjertighetens jubelår

Vi går inn i det nye året 2017 med gjenklang av det forrige
som pave Frans utropte til et Barmhjertighetens år. Det
startet 8.desember og avsluttet 20.november 2016 på Kristi
Kongefest.
I løpet av dette jubelår ble vi stadig minnet om hva barmhjertigheten er og hvordan og hva vi måtte gjøre for å oppnå
jubelårsavlaten. Det offisielle symbolet for jubelåret og
mottoet «Barmhjertige som Faderen» ble hengt i de fleste
katolske kirker i Norge og var nok en påminnelse for oss på
hvilket spesielt år vi befinner oss i. Vår kirke St.Laurentius
fikk ære å ha åpnet en «Barmhjertighetsdør» der det ble
tydelig påvist med en stor rolls-up med jubelårets logo.
Gjennom hele jubelår ble pave Frans bønn for barmhjertigheten bedt i vår menighet hver søndags-messe og alle
kveldsmesser.
Det ble også kjent at flere i vår menighetenten i grupper
eller individuelt hadde reist på pilegrimsturer til steder som
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er anbefalt av pave Frans.
Ved to anledninger, i menighets salen og i kirkerommet
under høymessen sto våre ministranter for et lite skuespill
der de satt fokus på de legemlige og åndelige barmhjertighetsgjerninger.
La oss gå inn i det nye år med et sterkt ønske om at Barmhjertigheten lever videre i våre hjerter.
Her siteres pave Frans sitt ønske for Barmhjertighetens år:
« Det er virkelig mitt ønske at Jubelåret må bli en levende
erfaring av Faderens nærhet, av hans ømhet som nesten er
til å ta og føle på, slik at troen til hver enkelt kristen må bli
styrket, og vitnesbyrdet om denne blir stadig mer virksomt»
Red.
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Tilbakeblikk på 2016
Påske
Som tradisjon hvert år hadde vi i
samarbeid med Bragernes menighet
på Palmesøndag en palmeprosesjon
som gikk fra vår kirke, ned til Torget og
til Bragernes kirke. Etter det fortsatt vi
med høymesse i St.Laurentius.

Maria prosesjon
Årlig Maria prosesjon i mai måned i år hadde
som tidligere år veldig bra deltagelse. Vi fikk
også litt oppmerksomhet fra folk på Torget som
var nysgjerrige på hva vi holder på.

Kristi Legeme og Blodfest
Søndag 29.mai feiret menighet festen for
Kristi Legeme og Blod med høymesse.
Deretter gikk vi i prosesjon rundt kirken
og stoppet ved fire provisoriske altere
laget for Eukaristi tilbedelse. Første
kommunions barna strødde blomster på
veien gjennom hele prosesjonen.

Ministrantlaget
St.Laurentius ministrantlag deltok i sommeren på NM i ministrering i Oslo. Det var til sammen nesten et hundre ministranter
fra 11 menigheter som i fem dager hadde konkurranse om ministrering, og i tillegg mye sosialt samvær. Våre ministranter
kom til finalen og var en av de seks finalister. De vant ikke men var veldig fornøyde med både finaleplassen og oppholdet.
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Patronatfest
Årets patronatfest ble feiret med høymesse
søndag 28.aug. Musikkinnslag fra nasjonale
gruppekor satt farger på den liturgiske feiringen. Kirkekaffe etter messen inneholdt både
mat, drikke og underholdning fra forskjellige
nasjonale grupper.

Completorium
På fire onsdagskvelder
i adventstiden hadde
vi også i år kveldsbønn
sammen med Bragernes
menighet.
Barnegruppe, ministrantlaget og DUEFLOKKEN
I kirkekaffe etter høymesse på en søndag i oktober måned ble barn og ungdommer i vår
menighet presentert for menigheten i sine respektive grupper. Vi fikk visitt av den nyvalgte
NUKs general sekretær Henrik Emil Greve og han ble tydeligvis imponert av våre barn
og ungdommer. Underholdning av forskjellige grupper gav menigheten en stemningsfull
opplevelse.

Julemiddag for de eldre
På en lørdag i adventstiden
inviterte Menighetsrådet våre
seniorer til en julemiddag i
menighetsbiblioteket der de ble
servert tradisjonelle julemat og
tilbehør. Barna fra Første kommunions klasse sang og gikk
i St.Lucia prosesjon ikledt
hvite drakter og Lucia lys. De
serverte også lussekatter til
de eldre.

DUEFLOKKEN med Adventsaksjon
I regi av Norges Unge Katolikker (NUK) og i samarbeidet med Caritas Norge går inntektene
fra årets Adventsaksjonen til skolegang for barn av migranter og barn med funksjonshemninger i Vietnam. Våre ungdommer i ungdomslaget DUEFLOKKEN hadde i løpet av
fire adventssøndager samlet inn 22.386 kr. gjennom å selge håndlaget julekort, kirkekaffe
med mat og underholdning, utlodning med mange gevinster …

Juleverksted
Barn og ungdommer
i vår menighet hadde
juleverksted i
menighetssalen der det ble laget
mange fargerike og fantasifulle
pepperkaker, julepynt, julekort…
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Fra prestekontoret
Døpte

1. Rozmyslowicz, Mia Natalia
2. Longboy, Nathalie Salazar
3. Tella, Nathan Daniel
4. Botica, Kristian
5. Vo, Matheo Kien Hoang
6. Untermarzoner, Helen
7. Gräns, Magnus Christian Gunnar Gamale
8. Kostrzynski, Kacper Nikolai
9. Tran, Ada
10. Hamde, Belina
11. Makiqi-Mostervik, Leander Emilio
12. Obloj, Adam
13. Ogarek, Olaf
14. Augestad, Maria
15. Zbikowski, Jan Karol
16. Bumblyte, Milana
17. Ha, Erik
18. Bialousz, Oskar
19. Myrvold, Mathias Johannes Lariosa
20. Martinas, Sofia
21. Fosnæs, Anea Marija
22. Wolsztyniak, Pola
23. Gaspar, Mathias
24. Engen, Victoria
25. Vu, Kai
26. Agustin, Ada-Marie Le
27. Petrauskas, Dovydas
28. Jakubowska, Julie
29. Jauniskis, Aleks
30. Brzozowski, Alan
31. Skaar, Annika
32. Darbo, Aksel Duy Anh
33. Wallem, Odin Theodore
34. Haug, Danica Vienne
35. Mikszuta, Anna Jania
36. Neimantaite, Paula
37. Neimantas, Kristupas
38. Andersen, Antonio Thien
39. Dyduch, Nikodem Eryk
40. Narkute, Dora
41. Korzeniowski, Franciszek
42. Grudzienski, Thea
43. Binda, Christian Ruseke
44. Liepyte, Liepa
45. Biskup, Maja
46. Rokowska, Natalia
47. Rokowska, Maja
48. Szymon, Neckar
49. Taksdal, Daniel Willbergh
50. Grane-Olsen, Tobias
51. Garncarek, Lili Laila
52. Soete, Aloysius jr.

Førstekommunion

1. Nguyen, Iselin Xuan Dieu
2. Asibor, Jiean Kimi
3. Ho, Trinh Maria
4. Pham Tran, Jade Linnea
5. Nguyen, Leah Anh Thy
6. Silva, Nilash Nicolai
7. Paulsrud, Daniel

8. Hovde, Lilly Elise
9. Neil Armstrong, Edinbert
10. Adamska, Helena
11. Rus, Alexandra
12. Hovde, Andrei
13. Blokkhus, Victoria Lucia
14. Le, Iselin Phuong Dung
15. Basisty, Filip
16. Manago, Denz Angelo
17. Ghetai elos, Sergel
18. Freno, Karol
19. Doan Nguyen, Phuong Uyen
20. Rus, Veronika
21. Kopertowski, Tomasz
22. Adamczyk, Jakub
23. Aleksejev, Nikita
24. Banek, Lena Alicja
25. Baran, Gabryjela
26. Bielaj, Marcel
27. Cabaj, Filip
28. Chrzanowski, Filip
29. Czuliński, Adam
30. Frankowicz, Julia Maria
31. Geszke, Adam
32. Geszke, Wojciech
33. Gryczan, Jakub
34. Grzymała, Kacper
35. Gumiela, Oliwia
36. Hader, Marcelina
37. Hajduk, Magdalena
38. Ignerowicz, Amelia
39. Ilczuk, Jakub
40. Jenczelewska, Gabryjela
41. Kowalski, Kacper
42. Krzyżaniak, Lena Julia
43. Kucharczyk, Kornelia
44. Kulawiak, Karolina
45. Lewandowski, Gabryjel
46. Lewandowska, Hanna
47. Matuszak, Irmina
48. Nawrocki, Maksymilian
49. Niedziela, Maria Nadia
50. Otenbreit, Oliwia
51. Paliwoda, Mateusz
52. Rygwelska, Karolina
53. Rzeczycki, Jakub
54. Szymczuch, Barbara
55. Ufniarz, Wiktor

12. Tomala, Nicole
13. Le, Viet Phi
14. Adwer, Adwer
15. Kosaric, Emily
16. Sebulonsen, Vibeke
17. Duch, Petter
18. Surech, Suneha
19. Geigaite, Sofija
20. Maudal Ferreira, Frida Viktoria
21. Munoz, Sara Zulaga
22. Vondracek, Kamil David
23. Habo, Marta
24. Szabo, Istvan
25. Dopadlo, Mateusz
26. Plechhawska, Maria
27. Sewerynska, Natalia
28. Kurek, Martyna
29. Kowalczyk, Klaudiusz
30. Bialousz, Rafal
31. Kritter, Zuznna Marta
32. Siwiecki, Hubert Franciszek
33. Matulis, Damian
34. Slabicki, Piotr
35. Grunt, Wiktoria
36. Moe, Julia Helene
37. Berg, Filip Jonatan
38. Romaniszyn, Gabriela
39. Piatek, Marika Roksana
40. Neckar, Jan
41. Chmielewska, Natalia Katarzyna
42. Chmielewski, David Robert
43. Paliwoda, Piotr
44. Janelt, Nikola Anna
45. Wolski, Daniel Mateusz
46. Radke, Sebastian Albert
47. Sobolak, Karolina
48. Wicha, Marcin
49. Tronczynski, Przemyslaw
50. Narkiewicz, Karol
51. Fratczak, Paulina
52. Koziol, Kacper Jakub
53. Mika, Sara
54. Nowak, Sylwia
55. Ciwinska, Eliza Janina
56. Daraz, Jakub Michal

Fermert/konfirmerte

Ekteskap

1. Nguyen, Mai Tuyet Thi
2. Nguyen, Trang
3. Nordskog, Jan Christian
4. Bunster Figueroa, Kathrine Antonia
5. Neil Armstrong, Agash Ethelbret
6. Nguyen, Kieu Thuy Thi
7. Mott, Romain Katrina Librada Aying
8. Mena, Matias
9. Le, Vu Hoang
10. Pham, Quynh-Lan
11. Pham, Quynh-Anh

Konvertert

Rikardsen, Sondre Grøterud
1. Duque-Hoyos, Francy Edilma og
Waldemarson, Tore Heiki
2. Nowak, Sylwia og Nowak, Radoslaw
3. Botica, Martina og Kleven, Lars Smedsrud

Døde

1. Truong, Khang Thi Maria
2. Le, Nhuan Stephano
3. Nguyen, Long Thanh F.X.
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Returadresse:
Den Katolske menigheten
Cappelensgate 1
3016 Drammen

Kalender 2013

Kalender 2015/2016
24. mars

kl. 09.30
kl. 11.00

Palmesøndag

Fromesse
2015
Høymesse med velsignelse av palmer og
Onsdag 2., 9. og 16.prosesjon
desembergjennom Drammen sentrum
Completorium (kveldsbønn)
kl. 21.00
til Bragernes kirke.
Deretter nattverdliturgien i
Tirsdag 8. desember
St. Laurentius kirke.
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE
Aftenmesse med velsignelse av Marias statue

DEN STILLE UKE

kl. 18.00

26. mars
Søndag
20. desember
4. SØNDAG
I ADVENTOljevigselsmesse
C
kl. 18.00
i St Olav domkirke i
Messe på polsk
kl. 09.30
Oslo.
Høymesse m/julespill
kl. 11.00
Messe på polsk
kl. 16.30
28. mars

Skjærtorsdag

Aftenmesse til minne om Herrens
Torsdagkl.
24.18.00
desember
JULAFTEN
nattverd med fotvasking.
Julaftensmesse
kl. 16.00
kl. 20.00 Messe på polsk
Messe på polsk
kl. 20.30
Midnattsmesse
kl. 22.00

29. mars

Langfredag faste og abstinensdag

kl. 14.00
Korsveiandakt
Fredag 25.
desember
15.00 fødsel
Feiring av Herrens lidelseshistorie.
JULEDAGkl.
- Herrens
Messe på polsk
(Kollekt til Det hellige land) kl. 09.30
Høymesse
Julemesse i Kongsberg
30.på
mars
Påskevigilien
Messe
polsk

31. mars

Påskedag

Messe på polsk
Høymesse

9. mai

Kristihimmelfart (torsdag)

kl. 11.00
kl. 13.00

kl.3.11.00
Søndag
januar Høymesse

2. SØNDAG ETTER JUL C
Messe
på polsk
19. mai
Pinsedag
Høymesse
kl. 09.30 Fromesse
Deretter «Helligtrekongerfest» i menighetsalen
kl. 11.00 Høymesse
Messe på polsk

kl. 16.30

Messe på Kongsberg

Søndag 10. januar
HERRENS
NIÑO (mandag)
20. maiDÅP C – SANTO
2. pinsedag
Messe kl.
på polsk
11.00 Høymesse
Høymesse
Deretter «Santo Niño fest» i menighetsalen
26. mai
Den hellige Treenighet
Messe
på polsk
Messe på litauisk FØRSTEKOMMUNION

kl. 09.30

Fromesse

kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 16.30

kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 16.30
kl. 18.00

kl. 13.00
kl. 16.30

Torsdagkl.
31.11.00
desember
Høymesse
NYTTÅRSAFTEN
Takksigelsesmesse
Messe på polsk

kl. 16.00
kl. 18.00

I maimåned fra tirsdag – fredag kl. 18.00:
Messe i Kongsberg
i 2016 messe.
Rosenkransandakt
og deretter
se drammen.katolsk.no

kl. 09.30 Fromesse
Fredagkl.
1.11.00
januar Høymesse
GUDS HELLIGE
MARIA
kl. 13.00MOR
Messe
med ferming
Nyttårsdag – Verdensdag
fred
v/msgr.for
Torbjørn
Olsen

Søndag
mai (6. SØNDAG
kl.1.09.30
FromesseI PÅSKEN C)
FERMING/KONFIRMASJON
kl. 11.00 Høymesse med prosesjonen til fire
Messe på polsk altere.
kl. 09.30
Høymesse
kl. 11.00
Høymesse m/konfirmasjon
kl. 13.00
29. juni
Paulus
Messe
på polsk De hellige apostler Peter og kl.
16.30

kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 13.00
kl. 16.30

Messe på litauisk

2016

kl. 11.00
kl. 16.00
kl. 16.30

Søndag kl.
27.11.00
desember
Høymesse
DEN HELLIGE
FAMILIEMesse
C
kl. 12.30
på polsk
Messe på polsk
kl. 16.30 Messe på Kongsberg
Høymesse
Messe på vietnamesisk
1. april
2. påskedag (mandag)
Messe
på polsk

kl. 09.00

6. søndag i påske
KONFIRMASJON

Onsdag
februar
kl.10.
11.00
Høymesse 1 m/1.kommunion
ASKEONSDAG – faste og abstinens
kl. 13.00 Høymesse 2 m/1.kommunion
Aftenmesse med askevigsel
og utdeling av asken
kl. 18.00

(Ingen messe kl. 13.00 eller 19.00)
kl. 09.00
Velsignelse av påskemat etter
Lørdag 26.
desember
2. JULEDAG
polsk tradisjon. – Poswiecenie
Messe på polsk
kl. 09.30
pokarmow na stol wielkanocny.
Høymesse
kl. 11.00
kl. 21.00 Påskenattsliturgi
Messe på litauisk
Messe på polsk

5. mai

2. juni

Festen for Kristi legeme og blod

(lørdag)

OBS! Mandag
kl. 13.0016. mai
Høymesse
2. Pinsedag – ingen messe

18. august
20. HL.
søndag
i kirkeåret
Søndag
22. mai (DEN
TREENIGHET
C)
Patronatsfesten
til St. Laurentius
FØRSTEKOMMUNION
09.30 har
Fromesse
Endelig
menigheten fått en St.Laurentius
Messe kl.
på
polsk
kl. 09.30statue
vi 11.00
har
lenge etter.
Høymesse
1 pålengte
norsk
kl. 11.00
kl.
Høymesse
Høymesse 2 på polsk
kl. 13.30
Deretter menighetsfest
Vår
vernehelgen har nå fått sin egen plasskl.i kirken.
Messe på
polsk
16.30
Statuen ble gitt som en gave fra en kloster i Tyskland.
ble sagt å være veldig gammel, kanskje fra
SøndagDen
29. mai
Lørdag
September
kl. 10.30:
middelalderen.
polsk kunstner,
Marek Sobocinski,
KRISTI LEGEMFEST
C 7.En
hadde
times
for å restaurere
Messe
på
polskbrukt
kl. 09.30
Innskriving
til mange
katekese
forarbeid
alle klassetrinn
og den.
Vi takker
ham
for
den
flotte
innsatsen.
Høymesse
kl.
11.00
konfirmanter i menighetssalen.
Deretter «Sakramentprosesjon» til fire altere
Påpolsk
konfirmasjonsdag i mai ble statuen vigslet
av biskop
Messe på
kl. 16.30
Bernt Eidsvig.

