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Fordyper troen  
gjennom bibellesing
 
Hver første onsdag i måned møtes bibelgruppen etter kvelds-
messen i 2.etasje i kiga. Vi har hatt jevnlige møter i snart 5 år, 
og de er alltid en glede og utrolig givende. 
Akkurat nå jobber vi oss sakte men sikkert gjennom Markuse-

vangeliet. Hver gang leser vi bare et kapitel. Vi følger anvisnin-
gene fra Lectio divina, som er en spesiell måte å lese i bibelen: 
Tekstene blir lest langsomt og vi reflekterer i stillhet for å 
oppfatte innholdet og meningen med ordene. Vi spør oss selv 
hvilke ord i teksten har berørt oss og hvorfor. Hva sier teksten 
til hver og en personlig? Vi spør oss om teksten oppfordrer oss 
til å forandre noe i vårt liv? Hva er vårt svar til Gud? Hjelp 
til forståelse av evangeliet får vi fra tekster som er skrevet av 
Karmeliter fra USA.
Siden vi ikke bare leser kapitelet men også 

prøver å inkludere det vi leste i våre liv, 
oppstår mange gode samtaler mel-
lom deltakerne og vi får mulighet 
til å se Guds ord fra forskjellige 
vinkler. På den måten støtter 
vi hverandre på troens vei. 
Til slutt sammenfatter vi vår 
forståelse av teksten i bønn 
og takksigelse. 
Nye deltakere er alltid 

velkommen. 
For mer informasjon 

kan Monika kontaktes 
på 90218687.

Åndelig oppbyggelse 
gjennom fastetiden

Fastetiden varer i førti dager. Jesus fastet i 
40 dager og i 40 dager var Noah i Arken 
mens regnet strømmet ned; Profeten Elias 
vandret gjennom ørkenen i 40 dager og 
Moses ble værende 40 dager på Sinai-
berget da han mottok Lovens tavler. I 40 
dager utforsket speiderne Det lovende 
land og i 40 år vandret Hebreerne gjen-
nom ørkenen etter at de hadde forkastet 
Guds nåde og ikke ville stole på Hans 
løfte om at Han ville gi dem Det lovede 
land.
Hva er så spesielt med tallet 40? 
Det representerer et bibelsk tidsrom, 

en tid for renselse før en stor forandring. 
Etter 40 dagers storflom var menneske-
heten renset og klar til å starte på nytt. Og 
Noah så opp mot himmelen og der så han 
regnbuen som et tegn fra Gud på at Han 
aldri mer skulle ødelegge sitt folk med 

en storflom. Etter 40 dager på Sinai var 
Moses renset og klar til å ta imot Lovens 
tavler med De ti bud, som skulle vise 
Hebreerne hvordan de skulle leve som 
Guds folk. 40 år senere kunne deres barn 
eller barnebarn dra inn i Det lovede land, 
som et folk som stolte på Gud, - ikke som 
deres fedre, hvis tro sviktet. Etter 40 dager 
i ørkenen mottok profeten Elias kraft fra 
Gud til å fornye Hans folk. Etter 40 dagers 
faste i ørkenen var Jesus styrket til å kjem-
pe mot djevelen. 
Når vi faster i førti dager, er det for å få 

kraft til å stå sammen med Herren i kamp-
en mot det onde i verden. Så når vi nå har 
begynt vår 40 dagers faste, så betyr det 
at vi rykker ut i felten, for sammen med 
Jesus å kjempe for Guds rike. 

Pater Piotr Gasior

Hvorfor faster vi i førti dager?

I bokskapet vårt har vi et godt utvalg av bøker, lys, 
rosenkranser, røkelser og andre ting som kan 
være oppbyggelig i fastetiden og ditt trosliv.

Har du lyst å ta en titt, kan gjøre det når  
menighetskontoret er åpent:  

tirsdag - fredag kl.09.30-15.15
Mulighet å betale med kort

Eller under kirkekaffen på søndager.
Betaling gjennom vipps eller kontant. 



Bli bedre kjent med …

Har du innspill eller tips? Ta kontakt

Pater Louis Dang Quang Tien
På askeonsdag den 22. februar 2023 snakket jeg 
med vår 65 år gamle prest pater Louis Dang Quang 
Tien, kjent som pater Tien. 
Pater Tien vokste opp i Thua Thien Hue nord i Viet-

nam. Hans foreldre var buddhister som konverterte 
til katolsk kristendom. Pater Tien kommer fra en stor 
familie der han var nr. 5 i en søskenflokk på 10. 
Han startet bispedømmet Hues seminar da han var 

13 år gammel i 1971. Av 100 personer som startet 
seminaret ble 7 presteviet, og pater Tien ble diakon- 
og presteviet i 1997. På 2000 tallet studerte han bi-
belfag og teologi ved universitetet i Roma. Han kom 
til Norge i 2006, og har vært sogneadminsitrator og 
vietnamesisk sjelesørger i flere norske menigheter. 
Fra 2018 har han vært sogneadminsistrator og sje-
lesørger i St. Ansgars menighet.  
Det viktigste i prestelivet er for pater Tien 
«å forkynne Guds ord, meddele sakramenter, å be 

til Gud, ha et indre liv, etterligne Jesus og la Den 
Hellige Ånd veilede». 

Sigrid Therese Kornbrekke
Sigrid.therese@gmail.com 
481 01 612

Christina Denz 
chri-stina@hotmail.no 
902 12 099

Kai Müller
Kaiivarmuller@gmail. com  
472 37 153

Tore Heidenreich 
t-heiden@online.no  
902 96 115

Anja Katharina Wunsch
anjakwunsch@gmail.com  
997 11 834

Også i år vil vi fremføre et påskespill. Vi trenger mange barn!  
Du må ikke være superflink i noe, det dreier seg om å ha det gøy sammen, 
og få nye venner i menigheten, samtidig at vi skaper glede for de som ser 
på.  Vi har roller for å synge, mime, eller si noen setninger, 
eller hvis du har lyst, alt sammen.

Vi fremfører:  palmesøndag 2.april i høymessen kl. 11
 og lørdag 15. april i katekesemessen. 

Vi øver:  fredager kl 18.00 10. mars, 17. mars, 
 24. mars, og 31. mars (rom avtaler vi) 

Håper mange melder seg! 
Skriv melding eller ring Christina 90212099

Vi trenger deg til  
Påskespillet!

Hva Når Hvor

Troskurs  
for konvertitter

Torsdager 16. og 30. mars.  
kl. 18.45

Kiga

Barnekor Fredager. 10., 17. og 31. mars. 
kl. 17.00

Ungdomskjelleren

SAUL Fredag 10.mars. kl. 18.00  
Quiz time

Kiga 

Bibelgruppe Onsdag 05. april
etter kveldsmessen

2. etg. i kiga

Juniorklubb Fredag 24. 03. kl.18.45  
Påskeverksted

Kiga

Påskespill-øvelse Fredager 10., 17., 24. og 31. mars.
kl. 18. 00

Informsajon kommer

Fasteretrett på polsk Lørdag 11. og søndag 12. mars. i Kirken

Fasteretrett på engelsk Tirsdag 14. - torsdag 16. mars.  
kl. 18.00 - 19.30

i Kirken

Kurs i Den gode  
hyrde katekese

Fredag 17. - søndag 19. mars.

Korsveiandakt 
etter kveldsmessene  
i fastetiden

• Tirsdager.: spansk  • Onsdager: vietnamesisk  
• Torsdager: engelsk • Fredager: norsk  • Lørdager: polsk

Dette skjer i St. Ansgar 

Neste utgave av St. Ansgar Nytt kommer 2. april

Palmesøndag
Lørdag 01. april: kl. 13.00 katekesemesse
Palmevigsel og prosesjon 

Søndag 02. april: Palmesøndag
Kl. 09.00: Messe på polsk 
Palmevigsel og prosesjon 
kl. 11.00: Messe på norsk  
Palmevigsel, prosesjon og påskespill
kl. 13.00: Messe på vietnamesisk 
Palmevigsel og prosesjon

Alle er velkommen til tre dagers retrett for  
å forberede seg til Kristi oppstandelse.

Tidspunkt: Fra tirsdag 14. mars til torsdag 16. mars
kl 18.00 - 19.30.

Program for retretten: Messe, tilbedelse,  
foredrag, skriftemål og bønn.

Fasteretrett med pater Oliver


