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Kjære menighet!
p. Sigurd Markussen, Sogneprest

”Vend om og tro på evan-
geliet”, slik lyder ordene 
fra prestens munn, når 
han på askeonsdag tegner 
et askekors på pannen til 
de troende som deltar på 
askeonsdagsmessen.

Hver eneste dag ellers i året 
blir vi også kalt til å vende 
om, men det blir ikke sagt 
så høyt, eller nevnt i det hele 
tatt.

Askekorset synliggjør den 
troendes ønsker om å ”vende 
om og tro på evangeliet”, 
men forblir bare et synlig 
tegn. Det viktigste er ikke 
dette synlige tegnet, men 
viljen til omvendelse, og den 
er selvfølgelig helt uavhengig 
av om en er i kirken og får 
askekorset eller ikke.

For veldig mange i Norge i 
dag er fastetid blitt synonymt 
med Ramadan, altså den 
muslimske fastemåneden. 

Jeg blir stadig overrasket over 
hvor mange mennesker som 
sier ”Ramadan”, spontant 
når det er snakk om faste, og 
veldig mange blir overrasket 
når de får høre at det også 
finnes en kristen faste. Selv 
katolske ungdommer og noen 
katolske voksne har innrøm-
met at de ikke visste det. 

Uten å være altfor frimodig 
(bare litt), vil jeg oppfordre 
dere alle (meg inkludert), til 
å slå et slag for fasten i år. 

Vi leser i Matteusevangeliet 
(6,16-18) følgende: ”Når 
dere faster, skal dere ikke 
sette opp en dyster mine slik 
som hyklerne; de går med 
et fordreiet ansikt, for de vil 
vise folk at de faster. Sannelig, 
jeg sier dere: De har alt fått 
sin lønn. Men når du faster, 
skal du salve hodet og vaske 
ansiktet, så ikke menneskene 
ser at du faster, men bare din 
Far som er i det skjulte. Og 
din Far, som ser i det skjulte, 
skal lønne deg.”

Likevel vil  jeg oppmun-
tre dere til å være åpne 
om fasten og gjerne (helst 
selvfølgel ig)  faste dere 
også. Dette kan være en fin 
misjon for Norges befolk-
ning. Kristen faste handler 
ikke om å la være å spise og 
drikke mellom soloppgang 
og solnedgang. Kristen faste 

handler om å redusere sitt 
matinntak, kutte ut eller 
kraftig redusere luksusmat 
og ekstra fornøyelser, be litt 
mer enn vanlig og gi et bidrag 
til de fattige, som for eksem-
pel gi en gave til Caritas 
Norges fasteaksjon. Her har 
vi i Norge en lang tradisjon 
med fastebøsser, egne spare-
bøsser med Caritas’ logo på, 
som kan fås gratis fra kirken. 
Hos oss blir de delt ut på 
Askeonsdag og første søndag 
i fasten, til alle barn og ung-
dommer som går i katekesen, 
samt at de ligger bak i kirken 
i hele fastetiden og klare til å 
bli tatt med hjem.

Fas te t iden handler  om 
å bry seg!  Bry seg om 
sitt  Gudsforhold og tro 
og det å bry seg om sine 
medmennesker. 

Etter 40 dager med faste er 
det godt å kunne feire den 
største kirkelige festen av alle, 
nemlig påskefesten. 

For meg er det hvert år en 
like stor opplevelse å feire 
påskenattsmessen,  med 
velsignelse av ilden utenfor 
kirken, tenning av det store 
påskelyset, Jesus Kristus som 
er verdens lys og som gjen-
nom sin oppstandelse fra 
de døde vant over verdens 
mørke, prosesjonen inn i den 
mørke og tomme kirken. Den 
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jublende Halleluja sangen 
før evangeliet er på en måte 
forløsningen og bekreftelsen 
på at fastetiden er over. I Den 
katolske kirke sier vi aldri 

”Halleluja-ordet” i fastetiden. 
Vi venter med jubelen til 
markeringen av oppstandel-
sen, når vi endelig kan feire 
Frelserens endelige seier. 

Nattverdsfeiringen påskenatt 
får også en fornyet mening, 
Eukaristien som er vårt stør-
ste takkeoffer, blir feiret med 
all høytidelighet som den 
lokale menighet har mulig-
het til. 

Kjære menighet, grip sjansen 
i år til å gjøre fastetiden til 
en religiøs meningsfull tid 

for dere selv og sammen med 
hele verdenskirken, delta i 
påskenattsfeiringen.

Jeg ønsker dere alle en god og 
velsignet faste- og påsketid.

p. Sigurd Markussen 
Sogneprest

Julespill i familiemessen på julaften.

3. – 5 desember arrangerte menigheten 

sin årlige Adventshelg for barn.  
Her er noen bilder fra som viser den glade gjengen som storkoste seg på Mariaholm.
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Adventsaksjonen 2010
St. Hallvard menighet, det 
vil si SHUL (ungdomslaget), 
konfirmantene i 10. klasse, 
menighetens medlemmer 

og mange andre, bidro til 
ny innsamlingsrekord. Til 
sammen 73 000 kroner 
har  v i  sendt  t i l  NUKs 

adventsaksjon. Pengene går 
til gjenoppbygging av skoler 
og til skolemateriell på Haiti. 
Tusen takk til dere alle! 

Hellig tre kongers-fest 

Katrine Lundgren 

9. januar, etter en godt 
besøkt Familiemesse, var 
det mange som fant veien til 
menighetssalen.

Og oppskriften på denne vel-
lykkede festen får dere her:

 ■ 1 juletre med ledning i 
taket så man ikke snubler 
mer enn nødvendig, takk 
til Jan Willem Kopperud

 ■ mange  pølser, saft og pep-
perkaker – forberedt og 
servert av søndagsskole-
lærerne m/hjelpere, takk 
til Hanneke Örne Bruce, 
Nithila Amalathas, Anette 
Kopperud, Marta Bivand, 
Anni Lingner m.fl.

 ■ mange blide små og store 
barn, foreldre, prester og 
andre interesserte

 ■ 2 sanger  f ra  bar ne/ 

famil iekoret  ledet  av 
Katrine Lundgren

 ■ pianospill til gang rundt 
juletreet v/ Tore Bongard 
,  sangen var ledet av 
Annette Kopperud

 ■ Tre  Hellige konger, med 
90  godteposer til barna 
(burde vært 100)

Kongene kommer sikkert til-
bake neste år………..

Husvelsignelse

 Kristin Billaud Feragen

En gammel katolsk skikk 
som stammer fra middelal-
deren, er å be en prest om 
å velsigne boligen i ukene 
rundt De hellige tre kongers 
dag og Herrens Åpenbaring 
(Epifania). Tradisjonen rundt 
velsignelsen av en bolig 
finner vi imidlertid allerede 
i Jesu formaning til disiplene 
om å si ”Fred være med dette 
hjem!” når de gikk inn i et 
hus (Lukas 10,5). 

Jesu åpenbaring gjengis 
g j ennom t r e  konkr e t e 
hendelser i evangeliet: for-
tellingen om stjernen som 
ledet vismennene fram til 
den nyfødte i Betlehem, 
åpenbaringen av Jesus som 
Guds elskede sønn når 
Jesus blir døpt av Johannes, 
og Jesu første offentlige 

under ved bryllupet i Kana. 
Husvelsignelsen inkluderer 
flere elementer fra disse 
fortellingene. Akkurat som 
vannet gjennom Jesu dåp ble 
et symbol på frelse og minner 
oss om vår egen dåp, stenker 
presten vievann i alle rom i 
boligen ved husvelsignelsen. 
Husvelsignelsen knyttes også 
som nevnt til De hellige tre 
kongers dag, og minner oss 
om vårt kall til å se etter 
stjernen som kan lede oss 
til det lille barnet i kryb-
ben. Husvelsignelsen kan til 
slutt feires med et måltid, og 
dermed knyttes til Jesu åpen-
baring under måltidet i Kana.

En husvelsignelse merker 
boligen som et gjestfrihetens 
hus – i Kristi navn. Tidligere 
ble bokstavene C, M og B 
skrevet med kritt over døra, 
bokstaver som står for det 

latinske utsagnet Christus 
Mans ionem Bened ica t : 
Kristus velsigne huset:

20 * C + M + B + 11

En parallell tolkning av disse 
tre initialene ble tidlig for-
bundet med De hellige tre 
kongers initialer - Caspar, 
Melchior og Balthasar. I 
dag brukes som regel et 
klistremerke med de samme 
initialene, men symbolikken 
er den samme: merket over 
døren er tegn på at Herren 
er konge i de husene som 
er velsignet i Hans navn. Å 
be presten komme til en 
husvelsignelse er dermed en 
handling som kan synlig-
gjøre familiens ønske om gi 
Kristus kongeplassen i sitt 
hverdagsliv.
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Tjenestene som Fransiskushjelpen tilbyr
Stiftelsen Fransiskushjelpen ble grunnlagt i 
1956 og er en diakonal organisasjon knyttet 
til Fransiskanerordenen i Den katolske kirke. 
Tjenestene er åpne for alle uansett livssyn og 
er gratis for den enkelte. Stiftelsen drives av 
offentlig støtte, private gaver og frivillig inn-
sats. De som har behov for våre tjenester er 
velkommen til å ta kontakt direkte på 22 70 
76 80. 

Fransiskushjelpen har 3 avdelinger:
 ■ De frivillige tjenester - med besøks-

tjeneste og sorgtjeneste. Også prosjektet 
”Familiehjelperen” er organisert under de 
frivillige tjenester

 ■ Gatetjeneste - med Fratello oppsøkende og 
Sykepleie på hjul

 ■ Pleietjeneste - kreftomsorg for de som bor 
i Oslo

De frivillige tjenester
Sorgtjenesten
Sorgtjenestens viktigste 
oppgave er å gi hjelp og 
veiledning i forbindelse med 
sorg etter dødsfall. Tilbud 
om individuell samtale og 
muligheter til deltakelse i 
sorggrupper, hjelper men-
nesker til å bearbeide sorgen. 

Besøkstjeneste
Besøkstjenestens primære 
oppgave er å besøke hjem-
meboende eldre og kreftsyke 
for å bistå med praktisk 
hjelp. De frivillige fungerer 
som samtalepartnere og 
ledsagere. Den vanligste 
besøksordningen er ett besøk 
i uken fra 2-4 timer. Det 
arrangeres også utflukter 
og tilstelninger. I tillegg 
gjør frivillige en innsats for 
kreftpasienter som er inn-
skrevet i Fransiskushjelpens 
P le ie t jenes te.  Fr iv i l l ige 
utfører ikke pleieoppgaver, 
men kan gjøre ting som å 
tilrettlegge enkle måltider, 
lese høyt, være behjelpelig 
med barnepass, sitte hos den 
syke, være til avlastning for 
pårørende.

Familiehjelperen
F a m i l i e h j e l p e r e n  e r 
e t  p r o s j e k t  d r eve t  av 
Fransiskushjelpen i sam-
arbeid med Voksne for 
Barn, Kreftforeningen og 

Kreftsenteret ved Ullevål 
Universitetssykehus, med 
oppstart i begynnelsen av 
2010. Den er et tilbud til 
familier som opplever at en 
av de forsørgende/omsorgs-
personer til barn har en 
kreftdiagnose og har pro-
blemer med å opprettholde 
familiens hverdagslige ruti-
ner og aktiviteter. 

Gatetjenesten består av 
Sykepleie på Hjul (SPH) og 
Fratello oppsøkende tjeneste 
på kveldstid.

De ansatte og frivillige til-
knyttet Gatetjenesten møter 
mennesker på gaten, i hjem-
mene, på kafeer og i rus- og 
prostitusjonsmiljøet. Møtene 
her dreier seg om samtaler 
om livet, om døden, om 
fotball, om kjærlighet og 
lengsler, om det som fore-
ner oss og det som skaper 
murer. Andre møter har vært 
kartlegging og helse- og sosi-
alvurderinger. Mye tid har 
gått til helse- og sosialfaglig 
oppfølging. 

Sykepleie på hjul (SPH) er 
Oslos eneste oppsøkende 
sykepleietilbud til rusavhen-
gige, kvinner i prostitusjon 
og andre, med fokus på ska-
dereduksjon, gatenærhet og 
hjemmebesøk. 

Pleietjenesten  er et 
byomfattende tilbud som 
gir omsorg og pleie t i l 
kreftpasienter, alvorlig syke 
og døende. Pasienten får 
muligheten til å være lengst 
mulig hjemme og å få dø 
i sitt eget hjem. I tillegg gis 
hjelp og avlastning til kro-
nisk syke og deres familie 
når vi har ledige ressurser. 
Pleietjenesten gir hjelp til 
mennesker, uavhengig av tro 
og kulturell tilhørighet. 

Pleietjenesten består av 
helsepersonell der flere 
har  spes ia lkompetanse 
innen onkologi, palliasjon 
(lindrende behandling), fler-
kulturell omsorg, terapeutisk 
berøring og psykiatri. Målet 
er å gi et tilbud av faglig høy 
kvalitet, ha tid til den enkelte 
pasient og gi fleksible og 
individuelle løsninger som 
kan iverksettes på kort varsel. 

I tillegg til ansatte, bidrar 
frivillige medarbeidere med 
hjelp til praktiske oppgaver 
og sosialt samvær, noe som 
medfører at tjenesten kan 
favne svært helhetlig i sin 
tilnærming til pasientene. 
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Ny menighetssekretær i St. Hallvard
Vi har den glede å fortelle at 
Anne Marie Riiser er ansatt 
som ny menighetssekretær 
fra 1. juni i år.  Anne Ma, 
som hun kalles, har de siste 
30 årene vært lærer på St. 
Sun  niva skole.  Hun konver-
terte til Den katolske kirken 
i 1988.  Hun har nylig flyt-
tet fra Enerhaugen til Ljabru 
(Nordstrand).  Tidligere 
har hun bodd i Hobøl og 
vært Caritas-kontakt og 

Pastoralrådsrepresentant i 
St. Mikael menighet i Moss.  
Det blir en mer omfattende 
presen ta sjon av henne i neste 
nummer av Hallvardsvaka 
som kommer før sommeren.

Vår nåværende menighets-
sekretær, Frode Eidem, går 
av med pensjon i juni, men 
vil fortsette med regnskap og 
økonomi i menigheten inntil 
videre.

Hallvardsvaka       for 25 år siden
Hallvardsvaka nr 1/1986 var 
et fastenummer der lederen 
på første side har overskrif-
ten ”Fra asken til ilden”.  

Første halvdel av bladet 
inneholder stoff  omkring 
søndagslesningene i fast-
etiden, emnene er Kall, Håp, 
Nærvær, Tilgivelse og Lidelse.

Det står en omtale av skikken 

med å gå korsveien og opplys-
ning om korsveiandakt hver 
fredag i fastetiden.  Dessuten 
kunngjøres det ”tradisjonen 
tro” en økumenisk korsvei 
i Kampen kirke i samarbeid 
med St. Hallvard.

I dette nummeret ber man 
om materiale til et jubile-
umshefte som skal skrives 
av Johs. Bruce i anledning 

menighetens 100-års jubi-
leum i 1990.  Nå i eftertid 
kan vi nevne at det ikke bare 
ble et hefte, men en hel jubi-
leumsbok på 150 sider kalt 

”Fra Urtegaten til Enerhaugen 
– St. Hallvard menighet 100 
år”.  Vi har fremdeles en del 
eksemplarer av boken som 
kan kjøpes på menighetskon-
toret for kr 25,-.

Hallvardsvaka       for 10 år siden
F r a  H a l l va r d s va k a  n r 
1/2001:

Kunngjøring fra 
Pastoralteamet
Sr.  Bea te  Gr evenkamp 
har vært medlem av pas-
toralteamet i St. Hallvard 
menighet i årene 1987 til 

1991 og fra 1994 inntil nå.  
Etter lengre tids overvei-
else og i samråd med sine 
foresatte har hun besluttet å 
si opp sin stilling.  Sr. Beate 
kommer til å ha sin siste 
arbeidsdag i St. Hallvard den 
30. april.  Vi takker henne for 
hennes mangeårige innsats i 

menigheten.

I  s a m m e  n u m m e r  av 
Hallvardsvaka er det et 
lengre intervju med sr. Beate 
skrevet av Per Bang.

(sr. Beate døde høsten 2007)

Besøk fra St. Marien i mai 2011
Helga Haass-Männle

I  midten av mai får St. 
Hallvard menighet besøk 
fra våre katolske venner 
i Bergedorf. De kommer 
lørdag 14. mai om ettermid-
dagen og reiser onsdag 18. 
mai om formiddagen. Det er 
en gruppe på 12 personer 
(kanskje blir det enda flere) 
som gleder seg til å delta 

både i festen for den hellige 
Hallvard (søndag 15. mai) og 
17. mai. En liten komité har 
så vidt begynt å jobbe med 
tilretteleggingen av dette 
besøket. Det må bl.a. letes 
etter menighetsmedlemmer 
som vil ta i mot en overnat-
tingsgjest, kanskje til og med 
to (f. eks. ektepar eller mor og 
datter), det må settes opp et 
program for gjestene (det er 

altså ikke vertsfamiliene som 
må sørge for underholdning 
!) og det må planlegges når 
og hvor de skal spise.

Har dere mulighet og lyst 
til å stille med en eller to 
senger til våre gjester, venn-
ligst ta kontakt med Frøydis 
Gustavsen (mobil 932 34 
422, mail f-gusta@online.
no) eller p. Sigurd.

St. Marien – Bergedorf
Helmut Röhrbein-Viehoff   
(O: Helga Haass-Männle)

D e n  k a t o l s k e  m e n ig -
h e t e n  S t . M a r i e n  i 
Hamburg–Bergedorf  ble 
grunnlagt i 1873. I 1967 ble 
dagens kirke vigslet. Den ble 
bygd etter retningslinjene fra 
2. Vatikankonsilet som en 
pentagon med benker på tre 
sider av alteret. I 1993 ble 
et nytt messested i bydelen 
Neuallermöhe grunnlagt. 
Kirken fikk navnet „Edith 
Stein“. Dette var for 18 år 
siden, denne kirken blir i disse 
dager ‚voksen‘. Menighetens 
område inkluderer bydelene 
Bergedorf, Bergedorf-West, 
Nettelnburg, Neuallermöhe-
Ost, Neuallermöhe-West og 
Vierlande. Den siste rekker 
helt fram til elven Elbe.

I slutten av 2010 hadde 
m e n i g h e t e n  8 . 7 3 9 

medlemmer fra mer enn 60 
ulike nasjoner. Bortsett fra 
tyskerne er polakkene den 
største gruppen. I 2010 ble 
71 mennesker døpt i vår 
menighet, 83 gikk til første 
kommunion, 43 ble fermet 
og 39 fikk en kirkelig begra-
velse. Disse tallene viser at 
St. Marien er en ganske ung 
menighet. Dessverre kom 
det også 74 utmeldelser og 
kun 5 konversjoner og 2 
gjen-innmeldelser.

For tiden har menigheten 
følgende ansatte: Pastor 
Burkhard Göcke (prest), 
pastor Heinrich Stenzaly 
(prest i pensjon), Helmut 
Röhrbein-Viehoff  (menig-
hetsarbeider i 50%-stiling), 
Kordula Petrausch (menig-
hetsarbeider), Sr. Notburga 
Michel (menighetsarbeider i 
pensjon), Veronika Schwarz 
( m e n i g h e t s a s s i s t e n t ) , 

Gabriele Michels-Geisler 
(sosialpedagog, 50%-stil-
ling) og Ursula Westermann 
( m e n i g h e t s s e k r e t æ r ) . 
Menighetsrådets leder er 
Britta Gerlach-Bogumil, 
hennes vara er Judith Blümel.

I menigheten finnes ca. 30 
aktive grupper. Blant dem 
er første kommunionsgrup-
pen og konfirmantgruppen. 
Disse blir særlig ivaretatt 
av frivillige voksne ledere. 
Katekesen for første ti l 
åttende klasse kommer i til-
legg. Vi er også veldig opptatt 
av den teologiske videre-
utdanningen for voksne, 
økumenikken blant kristne 
og dialogen med jøder og 
muslimer. Musikk er et viktig 
element i menigheten. Vi har 
et kirkekor kalt „Camerata 
Bergedorf“, et gospelkor, et 
band med ungdommer og en 
musikkgruppe med barn. I år 
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har vi planer om å opprette 
et barne- og ungdomskor.

Menigheten driver en katolsk 
barnehage for barn fra noen 
måneder til 6 år. Barna kan 
oppholde seg der og bli 
passet hele dagen. For tiden 
er det 130 barn som tar 
imot dette tilbudet. Dessuten 
f innes  de t  en  ka to l sk 
grunnskole, det katolske 
barn- og ungdomshuset 
St. Elisabeth (målgruppen 
er barn og ungdom uten et 
fungerende hjem) og flere 
aldershjem hvor menigheten 
har ansvar for sjelesorgen. 
10 evangelisk-lutherske 
nabomenigheter befinner 
seg (til dels) på menighetens 
område. Prestemangelen i 
Tyskland vil nok snart føre til 
at vi må fusjonere med den 
katolske nabomenigheten 
St. Christophorus i byde-
len Lohbrügge til én diger 
menighet.

Bilder fra de to kirkene og 
menighetslivet finnes på 
hjemmesiden:  

www.st-marien-bergedorf.
de. 

 

Fastebestemmelser for Oslo 
Katolske Bispedømme

For at alle skal bli forenet 
med Kristus og med hver-
andre i en felles botspraksis, 
fastsetter Kirken visse dager 
for bot. På disse dagene ska 
vi hengi oss til bønn, selvfor-
nektelse og gode gjerninger. 
Slike dager skal ikke begren-
ses til bare bot, men de skal 
tjene til fordypelse av det 
kristne liv året igjennom.

Fasten er  den tradis jo-
nel le  t id for  fornyelse, 
anger og omvendelse i 
Kirken. Kirkeretten fore-
skriver at ASKEONSDAG 
og  L A N G F R E DAG  s k a l 
overholdes som faste- og 
abstinensdager. Det å faste 
betyr en merkbar reduk-
sjon av det man spiser til 
daglig. Abstinens vil si at vi 
gir avkall på en spesiell form 
for mat, drikke eller fornøy-
else. De som er over 18 år er 
forpliktet av fastebudet inntil 
de begynner sitt 60. år, mens 
alle over 14 år skal over-
holde abstinensbudet. Prester 
og foreldre bør lære barn 
som ennå ikke er bundet 
av faste- og abstinensbudet, 
betydningen av å praktisere 
botens ånd.

Siden hver fredag minner oss 
om Jesu korsfestelse og død, 
så er den også en spesiell 
botsdag. Kirken foreskriver at 

vi på fredager skal gi avkall 
enten på kjøtt eller en annen 
form for mat eller at vi 
holder os til en eller annen 
form for bot fastsatt av den 
lokale bispekonferansen.

I overensstemmelse med 
kirkerettens ånd minner Den 
nordiske bispe¬konferansen 
oss om forpliktelsen til fre-
dagsbot og gjør oppmerksom 
på at den kan oppfylles på én 
eller flere av følgende måter:

 ■ Ved å avstå fra kjøtt eller 
annen form for mat

 ■ Ved å avholde seg fra 
alkohol, tobakk eller andre 
former for fornøyelser.

 ■ Ved en særlig innsats med 
hensyn til bønn i fami-
lien, deltakelse i Kirkens 
liturgi, bønn foran alterets 
sakrament eller ved å gå 
korsveien.

 ■ Ved å faste mer enn vanlig, 
og kanskje gi hva man 
sparer til noen som trenger 
det – enten hjemme eller 
ute.

 ■ Ved direkte å hjelpe noen 
trengende, syke, gamle eller 
ensomme.

Den form for bot som vi 

velger for fredagen er et per-
sonlig valg som ikke behøver 
være det samme hver fredag. 
Hvis man ikke gjør noen fre-
dagsbot, så medfører det ikke 
en synd. Imidlertid hører bot 
med til enhver kristens liv, og 
det gode forsett å gjøre bot 
på fredag er en plikt

Fastetiden er botstid
Kristus tilgav syndere. Det 
gjør også Kirken i hans navn 
og på hans befaling: ”Om 
dere tilgir noen dere synder, 
er de tilgitt”, sier Kristus til 
disiplene, og ”om dere holder 
syndene fast for noen, er det 
fastholdt.” ( Joh. 20,23)

I Bønneboken for Den katol-
ske kirke kan vi lese om blant 
annet Botens sakrament. Hva 
og hvordan skal vi skrifte 
våre synder.

Ethvert menneske synder 
daglig og på mange måter. 
Gud forlanger ikke av oss 
at vi skal være feilfrie, men 
at vi alltid skal strebe mot 
fullkommenhet. 

Når vi holder Guds bud opp 
som et speil for vårt liv, kan 
vi ved første øyekast synes 
at det hele ser ganske bra ut. 
Vi tilber ingen avguder, vi 
verken stjeler eller myrder, 
vi begjærer ikke vår nestes 
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esel…

Men i lyset av ”det største 
bud i loven: Du skal elske 
Herren din Gud av hele ditt 
hjerte, av hele din sjel og av 
hele ditt sinn og din neste 
som deg selv”, blir bildet et 
ganske annet. Riktignok har 
jeg ikke tilbedt avguder, men 
jeg har gjort alt annet enn 
Gud til hovedsaken i mitt liv. 
Selv om jeg ikke har stjålet, 
har jeg beholdt mye for meg 
selv som jeg kunne ha delt 
med andre.

I mange tilfeller blir det ikke 
gjør til større skade enn et 
heftig ord som man straks 
angrer eller et raseriutbrudd 
som snart er over.

Det individuelle 
skriftemål
Vi kan skrifte i en skriftestol 
eller et annet passende sted, 

knelende eller sittende. Det 
er Gud jeg taler til, og til 
presten i hans sted. Men pre-
sten representerer samtidig 
menigheten, siden skrifte-
målet er et uttrykk for at vi 
vil leve i forsoning og lojalitet 
med våre medkristne.

Vi bekjenner våre synder 
ved å navngi i det minste de 
alvorligste av våre feil. Vi kan 
innlede og avslutte bekjen-
nelsen med våre egne ord. 
Bekjennelsen skal være per-
sonlig, enkel og rett på sak, 
uten mange ord, med mindre 
situasjonen må forklares mer 
inngående. Har jeg vanske-
ligheter med å uttrykke meg, 
vil presten hjelpe til ved å 
stille spørsmål. Presten kan 
også gi råd og oppmuntring, 
og han pålegger en bot som 
jeg tar imot som uttrykk for 
vilje til å gjøre godt igjen hva 
jeg har forbrutt og tjene Gud 

med fornyet kjærlighet.

Til slutt gir vi uttrykk for vår 
anger og bønn om forlatelse 
for våre synder, slik ritualet 
foreslår eller med egne ord. 

I forbindelse med fasten og 
forberedelsen til påskefesten 
er det normalt at en kato-
likk går til skrifte. Kirken 
oppfordrer alle katolikker 
til å skrifte minst en gang 
i året, og da gjerne foran 
påskehøytiden. 

(Bønnebok for Den katolske 
kirke, 1990)

I vår menighet er presten 
tilgjengelig for skriftemål i 
forbindelse med alle messer 
som feires, normalt fra 1700 
– 1745 alle hverdager, 1730 
– 1800 på lørdager og 1030 
– 1100 hver søndag og ellers 
etter avtale. 

ASKEKORS 
I fastetiden forbereder vi oss 
til Påskehøytiden. Fastetiden 
begynner på Askeonsdag og 
varer i 40 dager.

I messen på Askeonsdag går 
vi frem til presten. Han holder 
en skål med aske i hånden. 
Han dypper tommelen i asken 
og tegner et kors på pannen 
vår, mens han sier: 

”Vend  om,  og   t ro  på 
evangeliet.”

Hvorfor gjør han det, mon 
tro?

Askekorset skal minne oss 
om at vi har lett for å gjøre 
gale og slemme ting, og om 
at vi en gang skal dø.  Men 
korset betyr også tro og håp 
om nytt liv, når vi angrer det 

vi har gjort galt og bestemmer 
oss for å bli bedre mennesker.  
Da har vi vendt oss om.

Korset betyr også at vi tilhø-
rer Jesus Kristus, som døde 
på korset.

Asken kommer fra de brente 
grenene som ble velsignet 
forrige Palmesøndag.
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uwolnić s ię  z  nałogów. 
Jeśli tak, to dlaczego już 
w  sobo tę  w ie lkanocną 
zapominamy zupełnie o tych 
postanowieniach?

To, co najczęściej dzieje się 
z nami zaraz po Wielkim 
Poście, wskazuje na to, że 
wielkopostne wyrzeczenia 
podejmujemy tylko dlatego, 
że taka jest tradycja i że 
zawsze, od lat, tak robiliśmy. 
Poza tym wypada dać coś z 
siebie Panu Bogu od czasu do 
czasu. Odpoczniemy trochę 

od codziennych zwyczajów, 
a przy okazji zasłużymy na 
Boże błogosławieństwo.

Postarajmy się, aby tego-
roczny Wielki  Post  był 
zupełnie inny.  Bóg nie 
wymaga od nas ofiary na 
pokaz. Wielki Post ma nas 
zmobilizować do starania się 
o trwałą przemianę. Patrząc 
na  mękę  Jezusa  mamy 
zobaczyć i zastosować  w 
swoim życiu tę prawdę, że 
ofiara i wyrzeczenia, które 
tak gorliwie podejmujemy, 

mają być źródłem całkowitej 
zmiany naszego życia. Przez 
wielkopostne wyrzeczenia 
mamy wypracować trwałą 
umiejętność bycia dobrym 
człowiekiem na co dzień.

W dokumencie Konferencji 
Biskupów USA „Praktyki 
pokutne dla dzisiejszych 
katolików” z 2000 roku, 
można natrafić na następujące 
zalecenie: „Post pomaga 
nam w utrzymaniu ładu w 
naszym wewnętrznym domu. 
Wszyscy musimy radzić sobie 

Wielki Post- czas wyrzeczeń.
p. Janusz Zakrzewski

Środa popielcowa- te dwa 
słowa oznaczają, że rozpoczął 
się, kolejny w naszym życiu, 
okres wielkiego postu. Środa 
popielcowa to zaproszenie do 
tego, żeby zatrzymać się na 
chwilę w życiowym zabiega-
niu i spojrzeć na krzyż. 

Katolicy różnie myślą i 
mówią o Wielkim Poście. 

Najbardziej rozpowszechni-
one jest przekonanie, że 
Wielki Post to czas wyrzeczeń. 
Niektórzy więc w tym czasie 
przestają palić papierosy, inni 
ograniczają picie alkoholu, a 
jeszcze inni nie jedzą słodyczy. 
Wszystkie te wyrzeczenia 
mają pokazać, że jesteśmy 
pełni dobrej woli, aby zmienić 
nasze życie. Niektórzy- ci 
bardziej  świadomi swo-
jego powołania- w czasie 

Wielkiego Postu podejmują 
w y s i ł e k  c o d z i e n n e g o 
czytania Pisma Świętego i 
gorliwej modlitwy. Wszystkie 
te gesty są bardzo piękne. 
Podejrzewam, że każdy z nas 
podejmuje jakieś wyrzec-
zenia. Powstaje pytanie- w 
jakim celu? Czy naprawdę 
chcę zmienić swoje życie? 
Czy naprawdę chcę więcej 
się modlić, czy chcę poznać 
Pismo Święte, czy chcę 
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z różnymi obszarami niewoli, 
czy będzie to palenie papi-
erosów, spożywanie alkoholu, 
niewłaściwe przeżywanie 
seksualności, niekontrolo-
wany hazard, psychologiczne 
zahamowania i kompleksy, 
obsesje, używanie środków 
pobudzających, nadmierne 

korzystanie z Internetu, 
przesadne oglądanie telewizji 
lub zbytnie zaabsorbowanie 
innymi formami rozrywki. 
Przez post i wyrzeczenie, 
przez życie w umiarkowa-
niu, zaoszczędzamy więcej 
energii, aby poświęcić ją 
Bożym celom. Zachowujemy 

również szacunek względem 
siebie, co pomaga nam bard-
ziej troszczyć się o dobro 
innych”

Weźmy sobie te wskazania do 
serca i niech wyrzeczenia dla 
doskonalenia siebie, staną się 
codzienną praktyką.

Fasten – en tid for forsakelser
Oversatt av Sara Strazynski

Askeonsdag begynner en ny 
fastetid i vårt liv. Askeonsdag 
er også en invitasjon til å 
stoppe opp et øyeblikk i livets 
kjas og mas og feste blikket 
på korset.

Katolikker snakker og tenker 
forskjellig om fastetiden. Den 
mest utbredte oppfatningen 
er at fasten er forsakelsenes 
tid. Noen bestemmer seg for 
å la være å røyke i denne 
perioden, andre begrenser 
alkoholforbruket, eller avstår 
fra å spise godteri. Alle disse 
forsakelsene skal vise at vi 
har en god vilje og ønsker 
å endre vårt liv. De som er 
bevisst sitt kall bruker gjerne 
fastetiden til å lese Bibelen 
daglig og be fromt. Alle disse 
gjerningene er veldig bra. 
Hver av oss foretar sikkert 
visse forsakelser. Spørsmålet 
dukker opp: hva er hensik-
ten med det? Vil jeg virkelig 
endre mitt liv? Ønsker jeg 
virkelig å be mer, bli bedre 
kjent med Bibelen eller å 
bli fri fra rusavhengighet? 

Hvorfor glemmer jeg da 
mitt forsett allerede ved 
påskevigilien?

Det som ofte skjer med oss 
rett etter fastetiden, tyder på 
at vi betrakter fastens forsa-
kelser kun som en tradisjon 
vi har praktisert i årevis. 
Dessuten er det jo greit å 
gi Gud noe fra tid til annen. 
Vi får en avveksling fra de 
daglige vanene, og gjør oss 
samtidig fortjent til Guds 
velsignelse.

La oss prøve å gjøre årets 
fastetid til noe helt annet enn 
dette. Gud krever ikke offer 
for et godt inntrykks skyld. 
Fastetiden skal motivere oss 
til å arbeide for en varig 
forvandling av livet. Kristi 
lidelse viser oss at våre offer 
og forsakelser som vi så ivrig 
utfører, må være kilde til en 
fullstendig forandring av vårt 
liv. Gjennom fastens forsa-
kelser skal vi utvikle evnen 
til å være gode mennesker 
til daglig, og samle skatter i 
himmelen.

I  dokumentet  fra USAs 
bispekonferanse, ”Penitential 
P r a c t i c e s  fo r  T o d ay ´ s 
Catholics” (2000), finner 
man følgende anbefaling: 

”Fasting assists us in getting 
our own house in order. All 
of us have to deal with areas 
of  servitude, whether in 
regard to smoking or alcohol 
consumption, misused sexu-
ality, uncontrolled gambling, 
psychological hang-ups, 
spiritual obsessions, use of 
stimulants, immoderate use 
of  the Internet, excessive 
amounts of  television wat-
ching, or preoccupations 
with other forms of  enter-
tainment. By fasting and 
self-denial, by living lives of 
moderation, we have more 
energy to devote to God’s 
purposes and a better self-
esteem that helps us to be 
more concerned with the 
well-being of others.” 

La oss ta til oss dette rådet, 
slik at våre forsakelser kan bli 
en daglig vane for en stadig 
helliggjørelse.  
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Den hellige Josef - 19. mars
Pastor Oddvar Moi

Da jeg ble spurt om å skrive 
litt til Hallvardsvaka om en 
helgen vi feirer i fastetiden, 
tenkte jeg med en gang på den 
hellige Josef, ”jomfru Marias 
ekteviede”, som han kalles i 
den første eukaristiske bønn. 

 En av grunnene til at jeg 
tenkte på den hellige Josef, er 
at Kirken nesten ikke marke-
rer noen andre helgener i løpet 
av fasten. Fastetiden - både 
søndager og hverdager - er 
så viktig at det ikke en gang 
på hverdager er tillatt å feire 
en helgen på vanlig måte; og 
ikke en gang de aller største 
høytider kan bytte ut en fast-
esøndag. Ved liturgireformen 
på slutten av 60-tallet ble 
derfor flere helgener flyttet 
ut av fastetiden, slik at vi på 

disse mindre strenge delene 
av året skulle få bedre mulig-
het til å minnes dem.

Men festen for den hellige 
Josef er en høytid, og kan 
derfor feires på hverdager i 
fasten, og i år er 19. mars en 
lørdag.

Alle kjenner nok godt til 
hl. Josef, tømmermannen 
fra Nasaret, som var Jomfru 
Marias beskjedne ektemann. 
Vi leser en del om ham i 
starten av både Matteus- og 
Lukas-evangeliene. Han var 
en fattig håndverker, men en 
rettskaffen mann, som ville 
skille seg fra sin forlovede, 
Maria, i stillhet (for å ikke 
føre ekstra skam over henne) 
da han forstod at hun var 
gravid. Han var en mann av 
stor tro, som ble overbevist 
om at Maria var uskyldig, og 
var blitt gravid ved en direkte 
inngripen ved Den Hellige 
Ånd. Han er også kjent som 
den trofaste, og som beskytte-
ren av Maria og Jesus-barnet, 
og er slik et eksempel for oss 
alle.

Det som er litt mer overras-
kende er at markeringen av 
hl. Josef i liturgien begynte 
forholdsvis sent. Festen ble 
ikke tatt opp i den romerske 
kalenderen før ca. år 1500. Vi 
vet ikke hvorfor han feires 19. 

mars, men det kan være at 
dagen bevisst er lagt i nærhe-
ten av Herrens bebudelse den 
25. mars. Og spredningen og 
populariteten til denne festen 
er for en stor del takket være 
den hellige Teresa av Avila, 
som senere på 1500-tallet 
ofte anbefalte hengivenhet til 
hl. Josef i sine skrifter.

Pave Pius  IX utnevnte 
ham så i  1870 også t i l 
Universalkirkens beskytter, 
og oppmuntret også til en 
ekstra høytidsdag for ham 
på tredje onsdag etter påske - 
en dag som nå feires 1. mai. 
Pave Johannes XXIII innførte 
så den siste forandringen 
mht til hl. Josef, da han 13. 
november 1962 bestemte at 
Josefs navn skulle føyes til 
like etter Marias i den første 
eukaristiske bønn (den første 
forandring som var gjort i 
messens Canonbønn på tusen 
år).

Kollektbønnen på den hellige 
Josefs høytidsdag 19. mars 
lyder slik: ”Allmektige Gud, 
da tiden for menneskeslek-
tens gjenløsning var kommet, 
betrodde du vår Frelser i den 
salige Josefs trofaste varetekt. 
Vi ber deg, hjelp din Kirke 
på hans forbønn alltid å våke 
over fullbyrdelsen av frelsens 
mysterium.”    

Hva betyr fastetiden for deg?
Av Kristin Billaud Feragen

”Fastetiden er gitt oss for at vi skal huske Jesu 40 dager i ørkenen. På samme måte blir vi gitt 
40 dager der vi kan vise at vi tenker spesielt på det som skjedde med Jesus i Påsken. Dette gjør 
vi spesielt på fredagene i fastetiden, der vi minnes korsfestelsen, og også på Askeonsdag. Vi 
kan vise at vi tenker på dette ved for eksempel ikke å drikke alkohol og ikke spise kjøtt alle 
fredagene i fastetiden og Askeonsdag. Noen velger å leve som vegetarianere hele fastetiden. Vi 
kan også velge å ikke bruke penger på kino i fastetiden.”

”I fastetiden er det viktig å bruke mer tid til å be. I hjemlandet (Eritrea) pleier alle familier å 
møtes på ettermiddagen for å be sammen. Dessverre er dette vanskelig å få til i Norge, fordi vi 
har så mye mindre tid til slikt. Men vi kan prøve å be korsveien litt oftere, og vi prøver så ofte 
vi kan å møtes i kirken for å be sammen eller synge sammen. Ved å gjøre det minnes vi Jesus 
og det han gjorde for oss i Påsken.”

”I fastetiden kan vi velge å avstå fra noe vi har lyst på, som for eksempel røyk, alkohol eller kjøtt. 
En annen måte å markere fastetiden på kan være å lese i Skriften eller en annen bok som kan 
hjelpe oss å reflektere over hva Påsken er. I møter med andre mennesker kan vi også forsøke å 
ha Påskeaspektet med oss på en annen måte, prøve å leve mer ut at vi skal elske vår neste som 
oss selv. Vi kan også fokusere mer på det hellige i hverdagen. ”

”Da jeg var barn, lærte jeg at fasten handlet om å gi opp noe, gi avkall på noe. Nå tenker jeg mer 
og mer at fasten handler om å gjøre noe positivt for andre, gjøre en forskjell for mennesker jeg 
har rundt meg”.

Fra venstre til høyre:
Mary Margaret Antonypillai, 
Mirabella Andrew, Shomini 
Amalathas. 

Fra venstre til høyre: 
Markos, Girmay, Alefaw og 
Essayas

Fra venstre til høyre: 
Pernille Tresvig, Bjørn Westersø, 
Tone Westersø og Roger 
Cassidy.
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SPEIDERNE I DEN KATOLSKE KIRKEN! 
Hvor tok de veien?

Det er som et søk i historien 
etter et folk som har eksistert, 
og ennå finnes tuftene etter 
bosettingen Speiderkjelleren 
i St. Hallvard-kirken på 
Enerhaugen.

Rester av dette folkeslaget 
finnes i til dels tilårskomne 
ikke avlsdyktige medlemmer 
av St Georgs Gildet og Don 
Bosco Troppen.

Speiderne var som en insti-
tusjon i kirken å regne, og 
stilte opp på festdager med 
flagg og banner. Ser enda 
for meg pontifikalmesser og 
prosesjoner rundt den lille 
Vatikanstaten med biskopen i 
alt sitt skrud og speiderne, to 
gutter og to piker med flagg 
og bannerne til 11. Oslo gut-
tetropp og Oslo 8. piketropp.

Speiderne hadde en slik 
posisjon i kirken at alle-
rede fra vigselsdagen  for 
St. Hallvardkirken ble det 

bestemt at speiderne skulle 
disponere kjelleren, og med 
tillatelse fra sivilforsvaret 
ble tilfluktsrommet innredet 
med gulvbelegg og panel på 
veggene, alt på speidertrop-
penes regning, og med grei 
beskjed fra sivilforsvaret om 
at alt løst i form av skap og 
møbler måtte kunne lempes 
ut i løpet av førtiåtte timer. 
Sivilforsvaret har så vidt vites 
ingen tilknytning til stedet, 
men jerndørene vitner om 
noe fordums.  

Speiderbevegelsen er et godt 
alternativ innen barne- og 
ungdomsarbeide, og når 
alder ber om en annen sam-
menkomstmåte og turliv på 
en mer bedagelig måte, så er 
St. Georgs Gildene et meget 
godt alternativ, speideridea-
lene følger alltid med.

Hvor tok de veien?
En hel del av etterkrigstidens 
katolske speidere lever i 

beste velgående på veien mot 
oldingstatus, og det er vel 
ikke disse vi må ta tak i om vi 
vil få speideren opp å gå, men 
en del kunne sikkert ha glede 
av St. Georgs Gilde. De som 
er interessante, er speidere 
som har hatt sin speidertid 
utenom den katolske kirken, 
innflyttere til Oslo, konvertit-
ter, tidligere ledere som kan 
tenkes å la seg engasjere i et 
levende speiderarbeide på 
alle plan.

Det er lov til å ta en ufor-
pl iktende kontakt  med 
undertegnede.

Engang speider,  
alltid speider!

For St. Georgs Gilde                            
Eirik Halmøy                                                     
Telefon: 22619711 
mob.90677542     
Email: ehalm@online.no                    

 

Taizé-bønn i St. Hallvard kirke
Hver tredje fredag i måne-
den kl. 2000 samles både 
katolikker og protestanter 
til kveldsbønn i St. Hallvard 
kirke. Vi samles for å be og 
synge sammen slik som brø-
drene i Taizé-kommuniteten 
i Frankrike gjør det hver 
eneste dag sammen med 
hundrevis av ungdommer 
fra hele verden. Vi prøver å 
gjenskape det økumeniske 
fellesskapet som Taizé er, 
midt i Oslo. Troen på Kristus 
forener oss, og bønnen blir et 
viktig samlingspunkt. 

Kveldsbønnen har et medi-
tativt preg. Den har røtter 
i gammel bønnetradisjon 
og veksler mellom sang og 
tekstlesing.  Sangene består 
av enkle setninger som ofte 
er hentet direkte fra Bibelen. 
Disse gjentas mange ganger, 
slik at man lærer dem ganske 
fort og får god tid til å medi-
tere over teksten. Bibelteksten 
og forbønnene leses på ulike 
språk og understreker det 
universelle budskapet. 

Etter en hektisk uke med jobb 
eller studier, sitter man som 
regel med mange inntrykk og 
problemer som man grubler 
over. Da er det godt å kunne 
komme til en slik oase i hver-
dagen som Taizé er, og hvile 
ut i Herren gjennom bønn, 
sang og stillhet.  

Kvelden avsluttes allt id 
med kake og kaffe i menig-
hetssalen, og man blir fort 
kjent med nye hyggelige 
mennesker. 

Vi er en liten gruppe som for-
bereder bønnen hver gang. 
Kunne du tenke deg å bidra 
med å lese tekstene, være 
forsanger, spille gitar eller 
bake kake, ta kontakt med en 
av oss. 

Ønsker du å vite mer om 
Taizé, kan du lese mer på 
deres nettside som finnes 

på ulike språk: www.taize.fr. 
Der kan du også høre noen 
av de kjente Taizé-sangene. 

Våren 2011 er det Taizé-
bønn på følgende datoer i St. 
Hallvard kirke kl. 2000: 18.3, 
15.4 og 20.5. Kontaktperson: 
andreas.rupprecht@katolsk.
no I tillegg er det Taizé-bønn 
i Paulus kirke (Birkelunden) 
hver første fredag i måne-
den kl.2000: 4.3,1.4 og 6.5. 
Kontaktperson: jbs@ekume-
nikk.org

Velkommen!

Ønsker du at ditt firma skal annonsere i Hallvardsvaka, 
kontakt menighetskontoret for priser og avtale
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En glad giver er en god giver
p. Sigurd Markussen, Sogneprest

Er du blant dem som sjene-
røst bidrar økonomisk til 
menighetens drift?

Er du det ikke, men ønsker 
å være med å betale for en 
barne- og ungdomskonsu-
lent? Eller for en person som 
skal jobbe med innvandrere 
for St. Hallvard menighets 
Caritas? Og ellers støtte 
vår menighet i dette viktige 
arbeidet?

Det er mange i menigheten 
som jevnlig bidrar til menig-
hetens økonomi gjennom 
kollekter, kirkebidrag og 
gaver. Tusen hjertelig takk 
til dere. Ved siden av de 
kommunale tilskuddene er 
deres gaver helt nødvendige 
for at vi som menighet skal 
kunne vedlikeholde og betale 
alle våre utgifter til kirken, 

menighetssal, prestegård og 
lønn til våre ansatte. 

Til dere som føler et snev 
av dårlig samvittighet – 
ikke fortvil. Har du ikke 
anledning til å bidra med 
økonomiske midler, har jeg 
forståelse for det. Skulle du 
derimot klare å avse en eller 
gjerne et par hundrelap-
per i måneden til Kirkens 
beste, oppfordrer jeg deg til 
å tegne en avtalegiroavtale 
– så får du skattefradrag i 
tillegg. (se skjema midt i 
menighetsbladet). 

Alle gaver, små som store 
mottas med stor takknemlig-
het. Om du gir for eksempel 
100 kroner hver måned, 
gjør forhåpentlig ikke det så 
stort innhugg i din families 
økonomi. Du får 28 % skat-
tefritak for gaven, slik at du 
faktisk bare gir 72 kroner 

i  måneden,  menigheten 
mottar 100 kroner. Det blir 
1.200 kroner til menigheten 
og 864 kroner i gave fra deg 
i løpet av et år. 

Skattefritaksordningen gjel-
der for alle pengegaver inntil 
12.000 kroner hvert år og blir 
automatisk registrert på selv-
angivelsen. Forutsetningen er 
at du tegner en avtale, som 
du finner i menighetsbladet 
og som bispedømmet admi-
nistrerer. St. Hallvard får 
så pengene overført til vår 
konto fra bispedømmet.

Har du noen spørsmål om 
hvordan du kan være med 
å støtte vår menighet økono-
misk, er det bare å kontakte 
menighetssekretær Frode 
Eidem eller sognepresten.

p. Sigurd Markussen 
Sogneprest 

A cheerful giver is a good giver
Are you among those who 
generously contribute finan-
cially to the running of  the 
parish? Or do you not contri-
bute, but would like to join in 
and help pay for someone to 
work in the parish as a child 
and youth consultant? Or for 
someone who will work for 
St Hallvard Parish Caritas 
and help immigrants? Could 
you support the parish in this 
important work? 

There are many in the parish 
who regularly contribute to 
the parish economy at the 
offertory collection at Mass, 
through subscription pay-
ments and with donations. 
Our sincere thanks to you. 
In addition to the subsidies 
from the city council, your 
donations are essential in 
order for us to be able to pay 
all the expenses involved in 
maintaining the church, the 

parish hall and the presby-
tery and keeping them in 
good repair, in addition to the 
salaries for our employees. 

For those who feel the slight 
prick of  a bad conscience, 
do not despair. I do under-
stand if  you do not have the 
means to support the parish 
financially. If, on the other 
hand, you are able to put 
aside and give one or even 

FAMILIEHELG PÅ MARIAHOLM 
27.-29. MAI 2011

Vær med å bygge opp det katolske 
familiefellesskapet i menigheten!
St. Hallvard arrangerer igjen Familiehelg 
på Mariaholm for alle katolske familier. Vi 
møtes i naturskjønne omgivelser for å bli 
kjent, ha det gøy og for å få åndelig påfyll. 
Det blir program for hele familien sammen, 
og for barn og voksne for seg. Mer detaljert 
program foreligger senere.

Sted: Mariaholm – katolsk leirsted – i 
Spydeberg, ca. 1 times bilreise fra Oslo

Pris: Overnatting og mat:  For NUK*- med-
lemmer Kr  525.-  pr voksen for hele helgen. 
Barn 300.-  Barn i reiseseng  betaler kun for 
maten - kr.150.-

For ikke-medlemmer av NUK, koster 
det Kr. 650.- pr person,  barn 350. 
Familiemedlemskap i NUK koster  Kr  300.- 
pr år – se www.nuk.no

Tid:  27.mai – ankomst Mariaholm ca 17.00.- 
29.mai – avreise fra Mariaholm ca. kl.16.00

Påmeldingsfrist: 1.mai 2011 
Bindende påmelding sendes skriftlig, gjerne 
som E-post, til Katrine Lundgren, barne- og 
ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet:  
katrine.lundgren@katolsk.no

Påmeldingen må inneholde: fullt navn, alder, 
adresse og mobilnummer på de som skal 
være med. Gi også beskjed om familien alle-
rede er medlem av NUK, eller om dere ønsker 
innmelding. Dere får tilsendt giro når vi har 
mottatt påmeldingen.

Har dere spørsmål, ta kontakt med :

Katrine Lundgren, mobil 40 43 64 27 eller 
Marta Bivand Erdal, mobil 45 21 76 48

For arrangementskomitéen: Marta Bivand 
Erdal, Katrine Lundgren og pater Sigurd 
Markussen

*NUK = Norges Unge Katolikker
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two hundred kroner each 
month for the welfare of the 
Church, I would encourage 
you to arrange it through 
direct debiting (avtalegiro) – 
so that you can receive a tax 
deduction (see the form in 
the centre of the magazine).

We are grateful for all dona-
tions, small and large. If  you 
could give for example 100 
kroner each month, we hope 
this would not create too 
much of  a problem in your 
economy. With direct debi-
ting (avtalegiro) you receive 

28% tax deduction which 
means that in reality you 
pay 82 kroner each month, 
while the parish receives 100 
kroner. Altogether, for the 
whole year, the parish would 
receive 1.200 kroner while 
your contribution would be 
982 kroner.

The tax deduction applies 
for all money donations up 
to 12.000 kroner each year 
and is automatically registe-
red on the tax form. This is 
on condition that you sign an 
agreement for direct debiting 

(avtalegiro). There is a form 
in the centre of the magazine. 
The diocese carries out the 
administration, and trans-
fers the money directly to the 
parish bank account.

If  you have any questions 
about how you can contri-
bute to the financial support 
of  the parish contact the 
parish secretary Frode Eidem 
or the parish priest.

Father Sigurd Markussen 
Parish priest

Zadowolony ofiarodawca to dobry ofiarodawca
Czy na leżysz  do  osób, 
które hojnie wspomagają 
finansowo działalność para-
fii? Czy może nie należysz 
do nich,  lecz chciałbyś 
przyczynić się do opłacania 
konsulenta do spraw dzieci i 
młodzieży? Lub też do wspo-
magania osoby pracującej na 
rzecz imigrantów w Caritasie 
przy oddziale parafii Św. 
Hallvarda? 

Wielu parafian regularnie 
wspomaga parafię finansowo 
poprzez tacę kościelną, 
osobne  da tk i  na  rzecz 
Kościoła lub inne ofiary. 
Dziękujemy Wam za to 
bardzo serdecznie. Oprócz 
wsparc ia  pańs twowego 
Wasze ofiary są niezbędne, 
by móc utrzymywać parafię, 
pokrywać wszelkie koszty 

budynku kościoła, sali para-
fialnej, plebanii oraz by móc 
wynagradzać naszych pra-
cowników – łącznie z pensją 
dla księży. 

Ci, których dręczą drobne 
wyrzuty sumienia nie muszą 
się martwić. Jeśli ktoś nie 
ma możliwości wspomóc 
finansowo, w pełni rozu-
miem tę sytuację. Gdyby 
jednak dało się odłożyć 
jedną lub nawet kilka setek 
koron miesięcznie dla dobra 
Kościoła, polecam skorzystać 
z umowy „avtalegiro”, by w 
ten sposób uzyskać także ulgę 
od podatku państwowego 
(formularz w środku gazetki 
parafialnej). 

Wszelkie ofiary, zarówno 
mniejsze, jak i większe, 

zawsze przyjmowane są z 
ogromną wdzięcznością. 
Jeśli na przykład miesięczna 
ofiara wynosi 100 koron, 
prawdopodobnie ta suma nie 
czyni zbyt wielkiej różnicy w 
Twoim budżecie rodzinnym. 
Ten przykładowy datek daje 
28% ulgi podatkowej, a więc 
ofiarodawca daje 82 korony 
w miesiącu, zaś parafia otrzy-
muje 100. W ciągu jednego 
roku parafia wzbogaca się 
o 1.200 koron, podczas gdy 
Twój dar wynosi rocznie 984 
korony. 

Przepis o uldze podatkowej 
dotyczy darów pieniężnych 
wynoszących do 12.000 
koron rocznie, a wszelkie 
datki tego rodzaju rejestro-
wane są automatycznie w 
rozliczeniu podatkowym. 

Warunkiem jest założenie 
umowy (przy pomocy for-
mularza znajdującego się w 
gazetce parafialnej), którą 
administrować będzie bis-
kupstwo, które z kolei zadba 

o przekazanie pieniędzy na 
konto parafii Św. Hallvarda. 

W razie pytań dotyczących 
możliwości finansowego 
wsparcia  naszej  paraf i i 

prosimy zwrócić się do sekre-
tarza parafialnego Frodego 
Eidema lub do Proboszcza.

Ks. Sigurd Markussen 
Proboszcz

Một người cho vui vẻ là một người cho tốt lành 
Có phải anh chị em là một 
trong những người rất đại 
lượng đóng góp tài chánh cho 
công việc điều hành hoạt giáo 
xứ?  

Nếu không phải, nhưng anh 
chị em mong ước tham gia 
vào việc trả tiền lương cho 
một người phụ trách về trẻ 
em và thanh thiếu niên phải 
không?    

Hoặc anh chị em là một nhân 
viên sẽ làm việc cho các sắc 
dân ngọai kiều của cơ quan 
Caritas thuộc giáo xứ St. 
Hallvard?  

Và nếu không thì anh chị em 
là người giúp đỡ công việc 
quan trọng đó?

Cha biết có rất nhiều anh chị 
em đã rộng tay đóng góp tài 
chánh cho giáo xứ, như là 
tiền giỏ trong các thánh lễ; 
tiền đóng góp cho giáo xứ, 
cũng như các quà tặng.  Xin 
chân thành cảm ơn tất cả quí 
ông bà và anh chị em. Ngoài 
số tiền trợ cấp của cơ quan 
chính phủ, số tiền biếu của 
quí ông bà và anh chị em thật 
rất cần thiết để bảo trì giáo 

xứ, thanh toán các khoản chi 
phí trong nhà thờ, hội trường 
của giáo xứ, nhà cha sở và trả 
lương cho các nhân viên làm 
việc trong giáo xứ - kể cả việc 
trả lương cho các linh mục.

Người nào cảm thấy lương 
tâm mình không được yên ổn- 
đừng tuyệt vọng.  Nếu người 
đó không có khả năng đóng 
góp tài chánh, cha rất thông 
cảm. Ngược lại, người đó có 
thể sẵn sàng tiết kiệm một 
hay vài tờ giấy 100 kroner 
trong mỗi tháng cho việc rất 
tốt đẹp của Giáo hội, cha 
khuyến khích người đó ký tên 
vào phiếu chuyển tiền định kỳ 
qua ngân hàng hay bưu điện, 
sau đó họ sẽ được khấu trừ 
thêm vào tiền khai thuế ( xem 
mẫu đơn ở trang giữa của tờ 
báo giáo xứ)

Mọi quà tặng, dầu nhỏ dầu 
lớn, giáo xứ nhận với hết lòng 
cảm ơn.  Nếu một người biếu 
100 kroner trong một tháng 
thì cũng hy vọng không quá 
nặng nề cho tài chánh gia 
đình.   Người đó sẽ được nhận 
28 % miễn thuế do quà tặng 
như thế, có nghĩa là người đó 
chỉ tặng cho giáo xứ 82 krone, 

cho dẫu giáo xứ đã nhận 100 
kroner.  Như vậy trong một 
năm giáo xứ nhận được 984 
kroner trong số tiền 1.200 
kroner của một người tặng 
giáo xứ.   

Điều lệ về miễn thuế có giá trị 
cho các số tiền tặng lên đến 
12.000 kroner mỗi năm và tự 
động được ghi vào trong tờ 
khai thuế về lợi tức hằng năm 
. Với điều kiện là người đó đã 
ký định kỳ, như nguời đó đã 
tìm thấy nơi báo giáo xứ hay 
như Tòa Giám mục điều hành. 
Giáo xứ St. Hallvard nhận 
được tiền do Tòa Giám mục 
chuyển vào  trương mục của 
giáo xứ .

Nếu người nào thắc mắc làm 
sao có thể trợ giúp tài chánh 
cho giáo xứ, xin vui lòng tiếp 
xúc với ông Frode Eidem là 
Thư ký của giáo xứ hoặc với 
cha chánh xứ. 

Linh mục chánh xứ 
Sigurd Markussen
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Bli med på leir i sommer med NUK!
Sommeren nærmer seg med stormskritt, og det betyr at leirsesongen kommer! 
Den Katolske Kirkens egen barne- og ungdomsorganisasjon, Norges Unge 
Katolikker (NUK), arrangerer leire for barn og ungdom i alle aldre:
 ■ Barneleir Oslo/Øst: 25. juni - 2. juli, for barn i alderen 8 -11 år
 ■ Juniorleir: 2. juli - 9. juli, for barn i alderen 12 - 14 år
 ■ Ungdomsleir: 9. juli - 16. juli, for ungdom i alderen 15 - 17 år

Alle leirene finner sted på Mariaholm i Spydeberg i Østfold, og koster kr. 1900 for 
NUK-medlemmer og kr. 2300 for ikke-medlemmer. 

Påmelding til alle leirene vil foregå på www.checkin.no. Her vil også mer informa-
sjon om hver leir legges ut. 
Påmeldingsfrist: 1. mai. 

Medlemskap i NUK koster kr. 100, se www.nuk.no. Etter 1. mai vil detaljert praktisk 
informasjon om leirene sendes ut til de påmeldte.

LEIR ER 
LEVENDE KIRKE!

SHUL
ER DU 13 ÅR ELLER MER?  Vil du gjerne ha gode, katolske venner?

Da er du velkommen til ungdomslaget SHUL -  St. Hallvard UngdomsLag

Ungdomslaget møtes hver tirsdag kveld etter kl. 18.00-messen i den gamle menighetssalen.  
Vi spiser sammen, og har forskjellige aktiviteter; alt fra bowling og film til spillkveld og 
samtale med presten. 

Program:
8. mars: Filmkveld. Vi ser  ”The Secret Life of Bees”
15. mars: Felles matlaging hos Cecilia
22. mars: Lazerworld
29. mars: Planlegging av resten av våren
5.april: Debattkveld – forholdet kirke-stat
12.april: ”Pater prater” med pater Sigurd

Om det er noe du lurer på, kan du kontakte Ewa Staworzynska på mobil 45 86 78 37  
eller Katrine Lundgren, mobil 40 43 64 27

Ta med en venn og kom!
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 Kristen meditasjon i St. Hallvard
Åse Anna Markussen 

I et år har det eksistert en 
meditasjonsgruppe i  St . 
Hallvard. Vi møtes mandager 
i Speiderkjelleren – som for 
anledningen får et nydelig, 
sakralt preg ved hjelp av 
levende lys og et enkelt alter. 
Vi er en kjernegruppe på fem, 
men andre kommer litt til og 
fra. Det er helt OK. Alle er 
velkomne, og det er ikke nød-
vendig å komme fast. Er man 
uten erfaring med medita-
sjon kan vi gi veiledning. Vi 
hører på en innledning på 
CD, mediterer i 30 minut-
ter, og deler kanskje noen 
tanker etterpå.  Seks manda-
ger i året har speiderne selv 
møter i kjelleren sin – da 

har meditasjonsgruppen fått 
den gode vanen å meditere 
hjemme hver og en for seg – 
men til samme tid. 

For det er godt å meditere i 
gruppe – det vet alle som har 
prøvd – det gir styrke også til 
egen daglig meditasjon – som 
er lett å praktisere. Man kan 
sitte på en stol, en medita-
sjonkrakk eller –pute, med 
rett rygg og lukkede øyne. 
Stille og oppmerksom. Så 
gjentar man et enkelt bønne-
ord innvendig uten å bevege 
leppene i 20-30 minutter. 

Det kan være godt å høre en 
innledning til meditasjonen, 
slik vi gjør i Speiderkjelleren. 
Det  er  gjerne åndelige 

betraktninger og veilednin-
ger til meditasjon, tekster 
fra bøker av fr John Main, fr 
Laurence Freeman og andre. 
Benediktineren Laurence 
Freeman er i dag direktør for 
Verdensfellesskapet for kris-
ten meditasjon (WCCM.org). 
Han har holdt retretter tre 
ganger i Norge – og kommer 
igjen i august i år. Da blir det 
foredrag i Litteraturhuset, 
formiddags-workshop i St. 
Dominikus og en stille helge-
retrett på Granavolden ved 
søsterkirkene. 

Hans forrige besøk ble omtalt 
i Broen 2009, nr. 4, s. 10-11.  
 
www.wccm.no

Den Nordiske Valfart  
til Lourdes 2011

Atter i år samles syge og raske pilgrimme fra Skandinavien for i 
fællesskab at rejse på Valfart til Lourdes, hvor Vor Frue af Lourdes 
inviterer alle mennesker til bod og omvendelse. Den nordiske valfart 
til Lourdes finder sted den 7.-14. september. 

Temaet for dette års valfart er ”Sammen med Bernadette beder vi 
Fader Vor”. 

På valfarten deltager præster og læger, plejepersonale, samaritter 
og unge, som i vagthold hjælper deltagerne på Accueil. De gejst-
lige ledere er msgr. Berislav Grgic, biskop af Tromsø, valfartspræst 
Herbert Krawczyk, f. Björn Göransson og p. Paul Marx. 

Pris for deltagelse er  7.950 kroner og omfatter fly, bus til/fra 
lufthavn, ophold med fuld pension i Lourdes, valfartshæfte samt 
solidaritetsbidrag. Medhjælpere deltager efter nærmere aftale og til 
reduceret pris. 

Tilmeldingsmateriale og yderligere information kan rekvireres hos: 

Marie Storm, Dr. Priemesvej 9, st. tv., 1854 Frederiksberg C, 
e-post: tuk.stormslet@mail.dk  
eller Jytte Ormstrup, e-post: jormstrupslet@tiscali.dk  

P. Bharath ny kapellan i 
St. Hallvard 

Like før jul meldte vi at P. Damacius Barath 
Villavaryen OMI har overtatt ansvaret for mes-
sene på tamil i St. Hallvard.  Det er nå klart at 
han vil tjenestegjøre som kapellan i St. Hallvard 
menighet i 50% stilling.  Han treffes på telefon 
40 03 61 60 eller kontoret 23 30 32 06. P. 
Barath er født i 1971 i Sri Lanka og ble pre-
steviet i 2002.  Han kom til Norge 4. desember 
i fjor.  Han er bosatt i Akersveien og snakker 
tamil, singalesisk, engelsk, tysk og italiensk og 
vil nå lære seg norsk.

***
Herre,

måtte din kjærlighets 
ånd

strømme ned over oss,
over alt som skiller oss

fra Deg
og fra hverandre.

Gjenskap våre liv
i din Treenighets fylde

der murene faller
og alt blir Vi.

Kyrie Eleison.

av Randi Christensen
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St. Hallvard kirke

Søndag: 
09:30 fromesse,  
11:00 høymesse  
 (familiemesse 1./mnd) 
13:00 messe på polsk,  
16:00 messe på engelsk,  
17:30 messe på tamil. 

Messe på vietnamesisk 2. og 4.søndag 
i måneden kl. 14:30.

Mandag til fredag: 
17:00 sakramentstilbedelse  
18:00 messe 

Tirsdag: 
11:00 hverdagsmesse,   
 babysanggruppe.

Onsdag: 
11:00 hverdagsmesse,   
 kontaktklubb.

Lørdag: 
11:00 hverdagsmesse 
18:00 første søndagsmesse på  
 norsk 
19:00 første søndagsmesse på  
 polsk
 
Holmlia Kirke
Messe søndager kl 17.00

Nesodden (Skoklefall kirke)
Første og tredje søndag i måneden kl 
13.30

Skriftemål:
Skriftestolene i kirken er betjent i 
tiden mellom fromesse og høymesse 
på søndager.  

Hverdager:  17:00-17:45
Lørdager:    17:30-18:00.  
Andre tider etter avtale.

Lørdag 16. april 
11:00   messe på norsk
16:00 skriftemål på polsk 
17:30 skriftemål
18:00 messe på norsk
19:00 messe på polsk
20:00 skriftemål på polsk (til kl 21:00)

Palmesøndag 17. april 
09:30   messe på norsk
10:30   skriftemål
11:00   høymesse på norsk
12:00 skriftemål på polsk 
13:00   messe på polsk
16:00   messe på engelsk
17:30   messe på tamil
13:30 messe i Skoklefall kirke (Nesodden)
17:00  messe i Holmlia kirke

Mandag 18. april
09:00   skriftemål på polsk (til kl 11:00)
17:00   tilbedelse og skriftemål
18:00   messe
18:30   skriftemål på polsk (til kl 20:30)

Tirsdag 19. april
09:00 skriftemål på polsk (til kl 11:00)
18:00   oljevigselsmesse i St. Olav kirke,   
 ingen messe i St. Hallvard
19:30 skriftemål på polsk (til kl 20:30)

Onsdag 20. april
09:00  skriftemål på polsk (til kl 11:00)
11:00   messe
17:00   tilbedelse og skriftemål (norsk og   
 engelsk)
18:00   messe
18:30 skriftemål på polsk (til kl 20:30)

Skjærtorsdag 21. april
14:00   skjærtorsdagsmesse på vietnamesisk
15:45   skjærtorsdagsmesse på tamil
17:30   skjærtorsdagsmesse på polsk
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19:00   skjærtorsdagsmesse på norsk
20:30   agapemåltid
20:30 sakramentstilbedelse og skriftemål til  
 midnatt
15:00  skjærtorsdagsmesse i Holmlia kirke

Langfredag 22. april
11:00   pasjonsgudstjeneste på tamil
15:00   pasjonsgudstjeneste på norsk
16:30   pasjonsgudstjeneste på polsk
18:00   pasjonsgudstjeneste på vietnamesisk
15:00  pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke

Påskeaften lørdag 23. april
11:00   velsignelse av påskemat på polsk 
 (hver halvtime frem til kl 13:00)
15:00   påskevigilie på vietnamesisk
17:30   påskevigilie på tamil
20:00   påskevigilie på polsk
22:45   påskevigilie på norsk

1. Påskedag søndag 24. april
09:30   messe på norsk
10:30   skriftemål
11:00   høymesse på norsk
13:00   messe på polsk
14:30 messe på vietnamesisk
16:00   messe på engelsk
17:30   messe på tamil
17:00 messe i Holmlia kirke

2. Påskedag mandag 25. april
11:00   høymesse på norsk
13:00   messe på polsk
17:00 tilbedelse og skriftemål 
18:00 messe på norsk

Kristi Himmelfartsdag tor 2. juni
09:30 førstekommunionsmesse (1)
11:00  høymesse 
13:00  førstekommunionsmesse (2)
16:00  engelsk

Enerhaug-nytt
DØPTE:

05.06.10 Christian Wilhelm Strømme (Lunden  

 kloster)

02.10.10   Ada Isabella Pando Hansen    

 (St. Magnus, Lillestrøm)

23.10.10 Kai Peter Firnius Hovind    

 (St. Hallvard)

24.10.10 Fabian Gabriel Granmo (St. Hallvard)

13.11.10 Evelyn Matthews (St. Hallvard)

13.11.10 William August Serafim Svendsrud   

 (St. Olav, Oslo)

18.11.10 Emeline Tran (St. Olav, Oslo)

20.11.10 Anna Nguyen (St. Olav, Oslo)

20.11.10 Vinh Vu (St. Olav, Oslo)

20.11.10 An Vu (St. Olav, Oslo)

20.11.10 Mikaella Go Tiongson (St. Olav, Oslo)

20.11.10 Gabriel Arvid Thomas Stafford   

 (St. Olav, Oslo)

21.11.10 Kasper Sierakowski (St. Hallvard)

27.11.10 Lucas Chibuike Nwachukwu   

 (St. Hallvard)

27.11.10 Stella Alicia Valenzuela (St. Hallvard)

27.11.10 Zeth Damian Kendrick Aringay   

 (St. Joseph, Oslo)

04.12.10 Viktor Pacyna (St. Olav, Oslo)

04.12.10 Elena Haugen Rendinella (St. Olav,   

 Oslo)

04.12.10 Hanna Haugen Rendinella (St. Olav,   

 Oslo)

04.12.10 Chiansa Visoleta da Costa Real   

 (St. Olav, Oslo)

04.12.10   Daniella Alyssa Afdal Eide    

 (St. Magnus, Lillestrøm)

05.12.10   Hans Magnus Digno Belleza    

 (St. Magnus, Lillestrøm)

05.12.10 Szymon Majerczyk (St. Hallvard)

12.12.10 Fiorella Fanar Hoka (St. Olav, Oslo)

12.12.10 Lucas Tomi (St. Olav, Oslo)

17.12.10 Mariela Gasalatan Dalsrud (St. Olav,  

 Oslo)
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18.12.10 Jarlon Tyler Castillo Bituin    

 (St. Hallvard)

18.12.10 Ossian Alexander Leo Nilsson Campos  

 (St. Olav, Oslo)

19.12.10 Alex Smietansky (St. Hallvard)

22.12.10 Leona Perpetua Kathiramalainathan   

 (St. Hallvard)

25.12.10 Emilja Börner (St. Joseph, Oslo)

31.12.10 Thien-Phu Ho (De vietnamesiske   

 martyrers kapell, Oslo)

01.01.11 Geddona Medhanie Habtezghi   

 (St. Hallvard)

03.01.11 Julienne Barrot Acojedo (St. Hallvard)

08.01.11 Leon Christopher Løseth Langstrand   

 (St. Olav, Oslo)

15.01.11 Marius Kristoffer Thune Iversen   

 (St. Hallvard)

15.01.11 Mia Sophie Andresen (St. Hallvard)

15.01.11 John Thomas Muh Afumbom   

 (St. Hallvard)

15.01.11 Michelle Modesto Vergara (St. Hallvard)

15.01.11 Danisha Anthonychamy (St. Hallvard)

15.01.11 Alex Klimczuk (St. Olav, Oslo)

15.01.11 Lucia Blair (St. Olav, Oslo)

22.01.11   Nicholas von Jakitsch Garvik   

 (St. Hallvard)

22.01.11 Melissa Ødegaard Matibag (St. Olav,   

 Oslo)

22.01.11 Nicol Oczki (St. Olav, Oslo)

22.01.11 Melissa Ødegaard Matibag (St. Olav,   

 Oslo)

22.01.11 Leah Martela Fabros (St. Joseph, Oslo)

23.01.11 Agnes Maria Erdal (St. Hallvard)

29.01.11 Eva Marie Lange Skirbekk (St. Hallvard)

29.01.11 Anna Hoang Nguyen (St. Olav, Oslo)

30.01.11   Kacper Bednarz (St. Magnus, Lillestrøm)

05.02.11 Peter Strøm Thiis-Evensen (St. Hallvard) 

05.02.11 Ludvig Tulka Haug (St. Hallvard)

05.02.11 Amelia Josephine Jacobsen-Ylönen   

 (St. Hallvard)

05.02.11 Frida James Lyngstøl (St. Hallvard)

OPPTATT I KIRKENS 
FULLE FELLESSKAP:

24.11.10 Jan-Tommy Kjølberg (St. Olav, Oslo)

24.11.10 Odd Einar Orvik (St. Olav, Oslo)

24.11.10 Unn Helene Stenersen (St. Olav, Oslo)

12.12.10 Aud-Åsta Schumacher (Lunden kloster)

EKTEVIET:

16.10.10   Einar Fride Myskja og Minh Xuan Hoai  

 Nguyen (St. Magnus, Lillestrøm)

20.12.10 Antony Newman Ferminus og Renuka  

 Lorecto Joseph (St. Hallvard)

26.12.10 Grzegorz Maciej Pancek og Angelica   

 Maria Quispe Sosa de Pancek (Polen)

08.01.11 Eirik Blegeberg Martinsen og Kristine  

 Gran Stiansen (St. Hallvard)

10.01.11 Christoffer Sjøblom Wilner og Anne   

 May Guerrero (Filippinene)

DØDE:

05.01.11 Georg Warolin 

20.01.11 Tinh Duc Pham

24.01.11    Harry Viktor Pedersen

FERMING

12.12.10 Ma Teresita S. Ceniza (St. Hallvard)

31.12.10 Federico S. Pineda (St. Hallvard)

Sogneprest: p. Sigurd Markussen

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

23 30 32 11

Sigurd.Markussen@katolsk.no

Kapellaner:

p. Oddvar Moi

Energhauggt 4, 0651 Oslo  

23 30 32 05 / 95 88 33 36

Oddvar.Moi@katolsk.no

p. Janusz Zakrzewski

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

23 30 32 03 / 48 88 41 93

 Janusz.Zakrzewski@katolsk.no

p. Damacius Bharath Villavarayen OMI

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

23 30 32 06 / 40 03 61 60

bharath@katolsk.no

Menighetssekretær:  

Frode Eidem

Frode.Eidem@katolsk.no

Barne- og ungdomskonsulent: 

Vikar: Katrine Lundgren

katrine.lundgren@katolsk.no

(Therese Skaar er i fødselspermisjon frem til 

1. august 2011)

Organist: Sara Strazynski  

Sara.Strazynski@katolsk.no

Vaktmester: Christy Reginold Lawrence

Renholder: Beata Wasyluk 

Sakristan: sr. Aleksandra Michalska

Frivillige på kontoret:

Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone 

Westersø 

Leder av menighetsrådet:

Jan Willem Kopperud

jan.willem.kopperud@broadpark.no

St. Hallvardsguttene

Dirigent: Hans Martin Molvik

hmmolvik@hotmail.com      

Staben i St. Hallvard menighet
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Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake  
til avsender med opplysning om den nye adressen.

B-PostAbonnement
Returadresse:
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651 Oslo
Tlf: 23 30 32 00
Fax: 23 30 32 01
E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
Kontortid: Man-fre kl 0900-1500

Holmlia messested: Alle henvendelser til 
menighetskontoret. 

Nett:  http://sthallvard.katolsk.no og 
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard

Hjelp oss å holde kartoteket i orden. Si fra om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, 
om husstanden mottar flere eksemplarer osv.  Send oss gjerne en e-post... Takk!


