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HVA ER EN HELGEN? 

I Bibelen omtales alle mennesker som lever og 
dør i troen på Jesus Kristus som "hellige". (2. 

Kor. 1,1). Derfor kan vi si at alle kristne er hel-
lige personer. Men helt fra Kirkens første tider 
ble det vanlig å ære mennesker som hadde 
levd et hellig og gudfryktig liv på en spesiell 
måte. Først og fremst var det martyrene som 

ble æret. De hadde blitt drept på grunn av sin 
tro. Man kunne høre om at martyrene etter sin 
død kunne utføre mirakler. Derfor ble det van-
lig å besøke gravene deres og be om deres for-
bønn. Senere kom andre helgener til, de som 

hadde levd et spesielt liv med Gud.  
St. Franciskus Xaverius er en av disse helgen-
ene. Han tjente Gud trofast gjennom sitt liv. 
Gjennom dette heftet vil du bli bedre kjent med 
ham, som er vår skoles vernehelgen. 

Man kan sammenligne 

helgenene med glass-

malerier i kirken. På 

samme måte som  

solen lyser gjennom 

glassmaleriet, slik  

lyser Gud på jorden 

gjennom de hellige.  



 

 

 

 

 

 

Hellige 

FRANCISKUS 
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BARNDOMMEN 

Franciskus ble født på et slott i  

Navarra i 1506. Faren hans døde 

da han var bare 6 år gammel.  

På den tiden var det krig, og brød-

rene hans ble krigere.  Da Francis-

kus ble litt eldre prøvde de å få 

ham til bli kriger også, men  

Franciskus ville noe annet. Han 

ville utforske vitenskapen. Da han 

var 19 år gammel reiste han til 

Frankrike, til Paris, for å studere 

på universitetet der.   

Franciskus ville studere. Han tenkte at det kunne hjelpe ham å 

bli rik og det var slik han kunne bli populær. 

Har du tenkt på hva du vil bli når du blir eldre?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hvorfor vil du bli det? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

LESE BØKER ELLER VÆRE SOLDAT? 
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OMVENDELSEN 

På universitet i Paris fikk  

Franciskus først noen dårlige  

venner. Noen tok ham med på 

pengespill. Andre ville at han  

skulle forlate Den katolske kirke og 

bli med i deres egen kirke.  

Heldigvis fikk Franciskus etter 

hvert noen gode venner, som holdt 

ham unna pengespill, men også 

hjalp ham å få øynene opp for Gud.  

I stedet for penger og  

berømmelse ble det viktigere for 

Franciskus å følge Gud.    

Venner er viktige, og de kan påvirke oss både på en god måte og 

på en dårlig måte.  

Hvordan kan vi skille gode venner fra dårlige venner? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

 

FRANCISKUS VILLE TJENE GUD 

Blant de gode vennene til Franciskus var Ignatius og  

Peter. Peter var også prest. Sammen avla de og fire andre 

et løfte om å tjene Gud. Det skjedde da de alle sammen 

var samlet i en liten kirke i Paris. Peter feiret Messen, og 

da han løftet opp nattverdsbrødet knelte alle sammen og 

avla løftet om å følge Kristus. 

OPPGAVE: Lag en tegning som viser Franciskus og de 

andre som avlegger løftet i kirken.  

 



 

 

FRANCISKUS DRAR PÅ PILEGRIMSREISE 

Franciskus og hans 

nye brødre hadde  

bestemt seg for å dra 

på pilegrimsreise til 

Jerusalem. De måtte 

først gå til fots fra  

Paris til Venezia. I 

sekkene sine hadde 

de ikke bare det de 

trengte til turen, men også det som var viktig for det 

nye livet de levde. De hadde med seg Bibelen,  

bønnebok og rosenkrans, som de bar rundt halsen. 

De kom aldri til Jerusalem, for Venezia og tyrkerne 

hadde kommet i krig med hverandre. Derfor dro de 

videre til Roma for å spørre Paven hva de kunne gjø-

re for Kirken.  

Hvorfor tror du det var viktig for Franciskus å ha 

med seg Bibelen, bønnebok og rosenkrans? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________   



 

 

FRANCISKUS BLIR PREST 

Franciskus ble etter en stund prest. Han ble presteviet i  

Venezia i 1540. Som prest var han glad for å kunne feire 

Den hellige messe for folk og høre deres skriftemål. 

En prest tjener kirken ved å feire sakramentene. I Den  

katolske kirke har vi syv sakramenter: 

OPPGAVE—tegn en strek mellom bildet og ordet 

som hører sammen. 

 

 

DÅP 

KONFIRMASJON 

EUKARISTI 

SKRIFTEMÅL 

SYKESALVING 

PRESTEVIELSE 

EKTESKAP 
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FRANCISKUS 

BLIR 

MISJONÆR 

Da kongen av Portugal ba 

Paven om å sende misjonæ-

rer til India, ble to jesuitter 

valgt. En av dem var  

Franciskus. Reisen til India 

varte over et år, men til slutt 

kom de til Goa, som var  

hovedstaden i den delen av 

India som tilhørte Portugal.  

I Goa besøkte Franciskus ofte syke, gamle, fattige og 

fanger. På den måten viste han kristen nestekjærlighet. 

Hvordan kan vi vise nestekjærlighet på skolen vår eller 

der vi bor? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

 

 

FRANCISKUS 

BLIR 

MISJONÆR 

Det var ikke alltid lett for  

misjonærer å samle folk til un-

dervisning om kristendommen. 

Men Franciskus fant på en lur 

måte å få samlet barna på.  

Han gikk rundt i byens gater 

og på basarene, og ringte med 

en liten bjelle. På den måten 

visste alle barna at det var un-

dervisning og de samlet seg 

rundt Franciskus. 

Franciskus hadde også en fin måte å lære barna på. Han lærte 

dem sanger som fortalte om kristendommen. Kan du tittelen på 

noen kristne sanger?  

   1. ______________________________________ 

   2. ______________________________________ 

   3. ______________________________________ 

Velg en av disse og skriv hva den sangen forteller deg om Gud. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



 

 

FRANCISKUS HOS PERLEFISKERNE 

Mange helgener ble kjent fordi Gud gjor-

de store mirakler gjennom dem. I to år 

bodde Franciskus i en landsby for perle-

fiskere sør i India. Ikke bare underviste 

han folket der, men hjalp dem på under-

full måte gjennom  mirakler som Gud 

utførte. Det var en gang en gravid  

kvinne som var blitt syk. Hun var ikke 

kristen, men da Franciskus døpte henne ble hun frisk. 

Det var også en gutt som falt ned i en brønn. Gutten var 

helt livløs da han ble tatt opp derfra, men da Franciskus 

velsignet ham ble han helt frisk.  

 

Lag en tegning som viser en av disse hendelsene.  

 



 

 

Franciskus misjonerte også mange andre steder i India og på 

øyene. Men så skjedde det noe. Europeere hadde  

oppdaget øyen Japan. En samurai, ved navn Ajiro, som hadde 

hørt om Franciskus dro for å besøke ham. På den måten ble 

Franciskus interessert i å dra til Japan for å fortelle  

menneskene der om Jesus. Da han endelig dro dit ble han 

overrasket over japanerne. Han så at f.eks. at de hadde høy 

moral og var veldig lærde. Mange japanere ble døpt av Francis-

kus, og det var ca. 2000 kristne i Japan da Franciskus dro der-

fra. De kristne ble etter hvert mange, hele 700.000, men så be-

stemte keiseren at det skulle være forbudt å være kristen i Ja-

pan. Mange kristne ble forfulgt og drept.  

FRANCISKUS MISJONERTE I JAPAN 

I løpet av kristendommens historie har mange blitt  

martyrer for sin tro på Jesus. Å være martyr betyr at de fortalte 

om troen på Jesus ved å dø for ham. Mange av Den katolske 

kirkes helgener er martyrer. Hvorfor tror du så mange  heller 

valgte å dø enn å bytte til en annen tro? 

FRANCISKUS XAVERIUS’ DØD 

Hellige Franciskus Xaverius døde 

mens han var på vei til Kina. Det var 

et land i Asia han ikke hadde vært i 

og hvor han ønsket å forkynne 

Evangeliet. Underveis på reisen fikk 

han lungebetennelse. Han ba om å 

bli satt på land av sjømennene og på 

en strand fikk han muligheten til å 

ligge i en enkel bladhytte. Der døde 

han 3. desember 1552. 



 

 

Himmelske Far, 
da din enbårne Sønn, Jesus Kristus, 

stod opp fra de døde, 
ga han sine disipler i oppdrag 

å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler». 
Du minner oss på at vi ved dåpen 

ble gjort til deltagere i Kirkens misjon. 

Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til 
å være modige og ivrige 

vitner for Evangeliet, 
slik at det oppdrag som er betrodd Kirken, 
og som fortsatt er langt fra å være fullført, 

må finne nye og virksomme uttrykk 
som gir liv og lys til verden. 

Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker 

å erfare Jesu Kristi 

frelsende kjærlighet og barmhjertighet, 

han som lever og råder med deg 

i Den Hellige Ånds enhet, 

Gud, fra evighet til evighet. 

Amen. 
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