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St. Frans menighet
UlfsbakveienUl 36,3267 Larvik
Kontortid
Torsdag og Fredag kl. 17:00 til 18:00
Facebook: “Larvik katolske gruppe”

Bankkonto: 30 00 15 45 627
St Frans Menighet Larvik
Vippsnummer 598181
Sogneadministrator
P.Grzegorz Gryz OFM 476 55 854
Grzegorz.Gryz@katolsk.no
Kapellan(er)
P.Hallvard Hole 407 50 153
Hallvard.Hole@katolsk.no
Diakon
Georg Aker 950 46 507
georg.aker@katolsk.no
Fransiskanermunk
P. Aleksander Pilat 908 98 216
Aleksander.Pilat@katolsk.no
Br. Bjarne Falkanger OFM 33 19 56 60
Bjarne.ofm@yahoo.com
Menighetsrådet
Johnny To: 472 38 086
Messer på norsk, polsk, vietnamesisk og
filippinsk (engelsk):
På norsk: søndager: kl. 10:00. Høymesse.
På polsk: søndager kl. 12:00 unntatt 3. søndag
i måneden kl. 14:00.
På vietnamesisk: kl.12:00 hver 3. søndag
På filippinsk messe kl. 18:00 hver 3. onsdag i
måneden (på engelsk)

«Jeg vil be min Far, så skal han gi dere
en annen talsmann»
Kirkebønn
Allmektige Gud, hjelp oss å feire med iver og
kjærlighet disse gledens dager til ære for vår
oppstandne Herre, så det vi her minnes, blir
virkeliggjort i våre liv. Ved vår Herre …

1. lesning
Apg 8,5–8.14–17
Apostlene la sine hender på dem, og de fikk Den Hellige
Ånd

I de dager drog Filip ned til en by i Samaria, og
forkynte Kristus der. Og alle som én ble folk
grepet av det budskap han forkynte og de
jærtegn han gjorde: Mange ble befridd fra
vanhellige ånder, som fór ut av dem under
høye skrik, og mange lamme og vanføre ble
helbredet. Så gleden var stor i byen.
Apostlene i Jerusalem fikk imidlertid vite at
Samaria hadde tatt imot Guds ord. De lot da
Peter og Johannes reise ned som sine
utsendinger; og de to kom og bad for de
nydøpte, for at de skulle få Den Hellige Ånd.
(Ånden var nemlig ikke falt over noen av dem
ennå, de hadde bare mottatt dåpen til Herren
Jesu navn.) Så la apostlene sine hender på
dem, og de fikk Den Hellige Ånd.

Responsoriesalme
Sal 66 (65),1–3a. 4–5. 6–7a. 16 og 20
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Omkved: Juble for Herren, all jorden.
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Halleluja. Om noen elsker meg, akter han på
mitt ord, sier Herren; så vil min Far elske ham,
og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Juble for Herren, all jorden,
lovsyng hans store navn.
Gi Gud den ære som tilkommer ham,
pris ham og si: «Hvor du er stor!»

Evangelium

All jorden kaster seg ned for deg,
lovsynger deg og priser ditt navn.
Kom og se hva Herren har gjort.
Han øvde storverk for menneskers øyne.
Han forvandlet hav til land,
tørrskodd gikk de over elven.
La oss juble og glede oss i ham.
I sin velde hersker han til evig tid.
Kom og hør, dere som frykter Gud,
jeg vil fortelle hva han har gjort for meg.
Lovet være Gud som ikke forkastet min bønn,
og ikke tok sin kjærlighet fra meg.

2. lesning
1 Pet 3,15–18
Legemlig ble han drept, men i kraft av sin Ånd ble han
oppreist til nytt liv

Kjæreste venner!
Hold Herren Kristus høyt i ære i deres hjerter.
Vær alltid rede til å svare for dere, når dere blir
krevd til regnskap for det håp som bor i dere.
Men gjør det stillferdig og med all respekt. Og
hold deres samvittighet ren, slik at de som
håner deres gode kristne livsførsel, kan bli
gjort til skamme nettopp gjennom den. Det er
uten tvil bedre å lide for det gode en gjør, om
så er Guds vilje, enn for det onde.
For Kristus led, den ene gang, for våre
synders skyld; rettferdig døde han for de
urettferdige, for å føre oss frem for Gud.
Legemlig ble han drept, men i kraft av sin Ånd
ble han oppreist til nytt liv.

Halleluja
Joh 14,23
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Joh 14,15–21
Jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann

På den tid sa Jesus til sine disipler:
«Dersom dere virkelig holder av meg, da
holder dere også mine bud. Og jeg vil be min
Far, så skal han gi dere en annen Talsmann,
som skal være hos dere for alltid. Det er den
Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, fordi
den hverken ser eller kjenner ham. Men dere
kjenner ham, for han bor blant dere og lever i
dere.
Jeg lar dere ikke farløse tilbake. Jeg kommer
til dere igjen. Ennå en liten stund – så ser
verden meg ikke mer, men dere skal se meg,
fordi jeg lever, og dere også skal leve. På den
dag skal dere forstå at jeg er i min Far, og at
dere er i meg, og jeg i dere. Den som

kjenner mine bud og holder dem, han er
den som har meg kjær. Og den som holder av
meg, ham skal min Far ha kjær. Og også jeg
vil ha ham kjær og gi meg til kjenne for ham.»

Betraktninger
Jesus skal snart forlate sine disipler og dra
hjem til sin Far. Men han forsikrer både
disiplene og alle troende at han fortsatt er
aktiv gjennom Den Hellige Ånd eller
Talsmannen. Jesus forsikrer disiplene at
de ikke blir forlatt ensomme tilbake. Det
store med Johannes er at han drar inn alle
mennesker som tror på Jesus Kristus som
frelser og Herre. Den Hellige Ånd er ikke
aktiv bare for noen utvalgte.
Etter at Jesus forlater verden må vi forstå
Lukas dithen at Den Hellige Ånd er aktiv
hos flere både i evangeliet og videre i
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apostlenes gjerninger, men hos Johannes
kommer Den Hellige Ånd først etter at
Jesus har gått bort. Det er vel kanskje
logisk at Ånden ville ha vært overflødig så
lenge Jesus var tilstede og ville hatt den
samme funksjon, ikke sant, kjære leser. I
evangeliet henviser Jesus til en
annenHjelperen (det er riktig benevnelse).

som sin fremste oppgave å hjelpe
menneskene til det som de ikke kan forstå
med egen kraft og fornuft, tro på Jesus
Kristus, Herren, og gå til ham. I og med at
Ånden gjør Orde levende og nærværende
forsamlinger i Guds navn. Da skapes troen
og den blir nyskapt i Ånd og kjærlighet.

Når det er slik som Johannes fremstiller
det så blir følgende det beste for oss alle.
Ved avreise blir disiplene hans gitt Ånden
og flyttet fra lærlinger til fulle, modne
forkynnere av Guds kjærlighet.
Evangelisten insisterer på at nåværende
troende ikke har noen ulempe i forhold til
de første troende.
I Johannes legges stor vekt på at det
intime forholdet som eksisterer mellom han
(Jesus), Gud og Ånden også inkluderer
alle troende. Vi beundrer ikke
treenighetens majestet, snarere enn en lik
del av det. Johannes prøver å understreke
dette ved å gripe tak i en rekke begreper
og gjenta dem, særlig være «I». Alle
troende deltar altså «I», ingen etterligning
av Jesus.
At Sannhetens Ånd (Den Hellige Ånd) er
sannhetens Ånd, betyr at han kommer fra
Gud og Kristus og opprettelser
forbindelsen med dem. I all enkelhet er det
slik det er. For alt som har med Gud å
gjøre og skaper kontakt med ham, er
sannhet i Det Nye Testamentet. Jesus er
sannheten for i ham er
Gudsgemenskapens mulighet
persomifisert. Sannhetens Ånd har derfor

Til ettertanke i tiden
Jeg er viss på at verken død eller liv,
verken engler eller krefter, verken det
som nå er eller det som kommer eller
noen makt , verken det som er i det
høye eller det dype, eller noen annen
skapning, skal kunne skille oss fra Guds
kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre!
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Deres diakon

Brevet til romerne 8, 38-39

La meg legge til, heller ikke pandemien!
gruppeWFWFGGGGcjaGjan gruppeet sN

Orgelkomitè
Komitèen består av: Kantor Hallvard
A. Brattvoll, sogneprest p. Gregor og
diakon Georg. I tillegg er også tidligere
organist Helge Landmark med, så
ekspertisen er i orden.
Hallvard kjenner vi jo alle. Han har
bedre rede på kirkeorgler og prosedyrer
enn de aller fleste og han har vært
konsulent for mange over hele landet.
Gaver/bidrag kan sendes:
NB: Denne konto er øremerket orgel:
ORGELKONTO St. Frans Larvik
28015478707

Vippsnummer 607554
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Er du ikke katolikk
Da kan du likevel komme fram og motta
en velsignelse. Legg høyre hånd på
venstre skulder så vil kommunionsutdeleren skjønne hva du mener.
Velkommen!
Husk stillhet…
før og etter messene. Vi må respektere
de som ønsker ro! Prate kan vi gjøre
utenfor kirkerommet.
Søndagsbladet
Du finner også søndagsbladet på våre
facebooksider: «Larvik katolske
gruppe». Vanligvis blir bladet lagt ut på
fredager, senest Lørdag formiddag.
VIPPS
St Frans Menighet Larvik

Vippsnummer 598181
Noter det ned så har du det

Vippsede gaver i perioden, 1/5 – 14/5
kr.1768 netto.
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UKE 21
Søndag 17.05
Kl. 10:00 – Høymesse på norsk
Kl. 14:00 – Messe på polsk
Torsdag 21.05 (Kr. himmelfartsdag)
Kl. 10:00 – Høymesse på norsk
Kl. 12:00 – Messe på polsk
Søndag 24.05
Kl. 10:00 – Høymesse på norsk.
Kl. 12:00 – Messe på polsk

Kirkelige tjenester
Søndag til og med lørdag
NB: disse listene gjelder ikke før vi har
normale tilstander.
NB: Messetid igjen!!
Har du spørsmål om noe angående
messetider og påmelding så kan du ringe
telefonnummeret til menigheten
(sognepresten): 476 55 854.
Se også oppslag på vår facebook side!

NB: Kirken tar også selvfølgelig i mot
penger på vanlig måte, men for dere som
kan Vippse er det en glimrende måte å gi
gaver på! Kirken er veldig takknemlig for
alle gaver vi får. Takk skal dere ha!

Klosterets nettstedadresse
www.stfrans.no
Vel
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Velkommen til messer igjen!oVVelk

