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kristne faste har dessverre i 
vårt land kommet helt i skyg-
gen av muslimenes ramadan, 
fastemåned.

For oss kristne er fastetiden 
noe annerledes enn den er 
for muslimene. Vi kan for så 
vidt spise hele døgnet om 
vi vil, men vi er oppfordret 
av kirken til å være litt mer 
bevisst på hvordan vi lever. 
Dette kan vi gjøre gjennom å 
redusere matforbruket, altså 
spise litt mindre mat enn 
vanlig, og kanskje ikke minst 
litt rimeligere mat. Å helt 
avstå fra kjøtt i hele fasteti-
den er en gammel tradisjon 
som jeg gjerne oppfordrer 
dere til, jeg prøver så godt 
det lar seg gjøre å gjøre 
det selv. Det vi burde prøve 
alle sammen, er å begrense 
og kanskje helt stoppe å 
drikke brus og spise godteri 
i fastetiden. Fastetiden er 
ikke ment å være en katolsk 
verdensomspennende slan-
kekur. Fastetiden er ment å 
være en kroppslig og åndelig 
tilnærming til vår frelses 
største mysterium, at Jesus 
seiret over døden gjennom å 
oppstå påskemorgen.
Å forberede oss på dette er 
fin måte å lære vår egen tro 
bedre å kjenne. Jeg oppfor-
drer alle til å lese litt ekstra 
i Bibelen nå i fastetiden, 
be litt ekstra hjemme, på 
T-banen, bussen eller andre 
steder. Be gjerne en del eller 
hele rosenkransen hver dag 
eller hver uke. Kom gjerne 
til korsveiandaktene vi har i 

kirken hver fredag kveld etter 
kveldsmessen i fastetiden. 
Benytt anledningen til en 
aldri så liten samvittighets-
ransakelse og opprydning og 
gå til skrifte. Vi prester sitter 
i skriftestolen hver eneste 
hverdag mellom kl. 1700 og 
1745, på lørdager mellom 
1730 og 1800, og ellers etter 
avtale.

En annen viktig del av fasten 
er almisser. Gjennom å være 
mer bevisst vårt eget forbruk 
generelt, er vi i fastetiden 
sterkt oppfordret til å tenke 
på de fattige ved å gi en 
gave, stor eller liten. I Den 
katolske kirke er Caritas 
vårt fremste hjelpemiddel. 
Caritas arbeider for fattige 
og nødstilte mennesker i 
hele verden. Overalt hvor det 
finnes en katolsk forankring, 
finnes Caritas. Hvert år har 
Caritas Norge sin fasteaksjon, 
der alle pengene vi samler 
inn blir distribuert videre 
til de som virkelig trenger 
en håndsrekning. Gave til 
fasteaksjonen kan du gi 
direkte til Caritas gjennom 
nettbanken din, ved å legge 
penger i Caritasbøssen, evt. 
ved å bruke bankkortet ditt 
i betalingsterminalen bak i 
kirken og legge kvitteringen 
i Caritasbøssen. Da overfører 
vi pengene direkte til Caritas.

I den forbindelse er jeg 
stolt av å kunne fortelle at 
St. Hallvard menighet har 
sendt over 224 000 kroner 
til Caritas i 2011, penger 

som er kommet inn gjen-
nom Caritasbøssen (37 600), 
Fasteaksjonen 2011 (38 000), 
ekstrakollekter ved katastro-
fer (36 900), Caritassøndag 
(41 600) og hele 70 000 
kroner til Caritas ved NUK sin 
adventsaksjon. Tusen takk til 
alle ungdommer som har stilt 
opp for Adventsaksjonen, og 
til alle i og utenfor menighe-
ten som har bidratt til dette 
flotte resultatet.

Som landets desidert største 
katolske menighet har vi 
mange utfordringer vi må 
forholde oss til. Den enorme 
økningen i antall registrerte 
medlemmer, sier oss at 
det er stort behov for flere 
messer og messesteder. Vi 
passerte 17 000 registrerte 
medlemmer i  januar og 
kommer antakelig til å pas-
sere 20 000 i løpet av 2012. 
Arbeidet med å bygge kirke 
på Mortensrud er godt i gang, 
men det vil ennå ta noen år 
før vi har penger nok til å 
reise kirkebygget. 

Nå i vinter ble det klart at vi 
kan begynne messefeiring i 
Bredtvet kirke, foreløpig hver 
lørdag ettermiddag og søndag 
morgen. For flere detaljer, se 
annet sted i menighetsbladet.

Avslutningsvis ønsker jeg 
dere alle en fortsatt god 
fastetid og en velsignet 
påskehøytid.

p. Sigurd Markussen
Sogneprest

Mange av dere som leser denne 
utgaven av Hallvardsvaka, leser 
den for første gang. Enten 
fordi dere er nyregistrerte i 
menigheten eller at dere bor 
i Groruddalen og den delen 
som egentlig tilhører St. Olav 
domkirkemenighet. Etter å ha 
snakket med sognepresten i St. 
Olav domkirkemenighet, har vi 
fått lov til å inkludere dere med 
vårt menighetsblad, da vi fra 3. 
mars begynner messefeiring i 
Bredtvet kirke.

Skulle du av en eller annen grunn 
ikke ønske å få Hallvardsvaka, 
vær så snill å si fra til menig-
hetskontoret, så stryker vi deg 
av adresselisten.

Det nærmer seg påsken og 
festen for vår Herres oppstan-
delse. Frem til denne største 
festen i vår kristne tradisjon, 
forbereder vi oss gjennom fast-
etiden. For mange mennesker 
betyr fastetiden overhode ingen 
ting, og spør du en eller annen 
tilfeldig på gaten hva fastetiden 
er, vil ganske så mange svare 
at det er når en ikke spiser fra 
soloppgang til solnedgang. Den 

Kjære menighet!

01/2012
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SHUL på overnatting
 

        (menighetssal)

Lørdag 4. februar til søndag 5. februar var SHUL 

(St. Hallvard Unge Katolikker) samlet for å ha det sosialt, spise god 

mat, bli enda bedre kjent, og for å øve inne deler av spillet om 

St. Hallvard. Styret i SHUL: f.v. Alexander Kopperud (styreleder), Kristian 
(kunne dessverre ikke være sekretær allikevel.) Ny sekretær er: 
Ine-Berit Wiik Vale, Iselin Marie Halvorsen (styremedlem)Johan 
Jamal Amalathas(nestleder) Zachary Myr

i St. Hallvard kirke

Det var en utrolig vellykket helg! Det var totalt 14 ungdommer. 
Det ble mye latter og moro. Alle bidro til fellesskapet og 

hjalp til med matlaging, rydding og dekking av bord! Vi avsluttet 
lørdag kveld med bønn og lovsang, og søndag sang vi i messen før 

vi gikk hjem til hvert vårt!

Les mer om lokallaget på neste side.. 

Et lokallag i NUK
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SHUL? Hva er det for noe?
Det er ikke sjelden jeg har fått 
dette spørsmålet fra ungdom 
når jeg inviterer til å komme 
på SHUL.  Selv om SHUL har 
vokst og mange (tydeligvis) 
har forstått konseptet, så 
har vi plass til flere, og jeg 
vil derfor fortelle litt om hva 
SHUL er, og hva vi gjør!
SHUL betyr St. Hallvard 
UngdomsLag og er  for  
ungdom som er fylt 13 år 
og oppover. Ungdomslaget 
har et eget styre som består 
av ungdommene selv. Rett 
før jul hadde SHUL årsmøte 
og det ble valgt nytt styre. 

(se vedlegg 1) Hovedmålet 
med SHUL er å samle unge 
katolikker og lage et godt 
miljø i kirken. Ungdomslaget 
har derfor laget en semester-
plan der de setter opp ting 
de selv ønsker å gjøre. (se 
vedlegg 2) Som dere ser ut 
fra semesterplanen, er det 
et teaterprosjekt annenhver 
mandag. Dette prosjektet er 
det Therese Skaar, barne- og 
ungdomsarbeider i menighe-
ten, som har ansvar for. Hun 
er også til stede de andre 
mandagene, men vil ikke ha 
en fullt så fremtredende rolle 

som i teaterprosjektet.
SHUL starter hver mandag 
med  messe  k l .  18 .00 . 
Deretter er det alltid et deilig 
måltid som venter dere i den 
store menighetssalen. Når vi 
har spist og kost oss, starter 
kveldens prosjekt. Vi avslut-
ter med felles bønn kl. 20.30 
og går samlet bort til t-banen. 
Vi ønsker alle ungdommer i 
St. Hallvard velkommen til 
SHUL! Ta kontakt dersom du 
lurer på noe, eller meld deg 
inn i gruppa på facebook: 
ungdom i St. Hallvard.

Semesterplan SHUL 
Mandag 9. Januar Teater Mandag 2. april Teater

Mandag 16. januar SHUL Mandag 9. april SHUL

Mandag 23. januar Teater Mandag 16.april Teater

Mandag 30. januar SHUL Mandag 23. april SHUL

Mandag 6. februar Teater Mandag 30.april Teater

Mandag 13. februar SHUL Mandag 7. mai SHUL

Mandag 20 februar Teater Mandag 14. mai Teater

Mandag 27. februar SHUL Mandag 21. mai SHUL

Mandag 5. mars Teater Mandag 28. mai Teater

Mandag 12. mars SHUL Mandag 4. juni SHUL

Mandag 19. mars Teater Mandag 11.juni Avslutning

Mandag 26.mars SHUL

Tradisjonen tro arrangerte 
St. Olav og St. Hallvard en 
felles Maria lysmesse for 
konfirmantene. Denne 
gangen var  det  i  St . 
Hallvard kirke, og rundt 
160 konfirmanter møtte 
opp. Det ble en fantastisk 
kveld. Etter messen var 
det boller og kakao til 
alle, og ungdommer fra 
SHUL kom og arrangerte 
underholdning og hjalp 
til med servering. En stor 
takk til dere som hjalp til. 
Og ikke minst, takk til alle 
dere som møtte opp! 
Vi gleder oss allerede til 
neste års Maria lysmesse!

Maria lysmesse
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   1 - 2012   

17–28/2  På Filippinene

5–6/3  I Førde

8–14/3  Den nordiske bispekonferanse møtes i 
København

17/3  Pastoralrådsmøte på Mariaholm

18–20/3  I Dublin

21/3  Foredrag i Gjerdrum kirkeforum

25–26/3  Visitas i Larvik

*À jour per 30/1

Fra biskop Bernt Eidsvigs  

kalender *

Fra biskop Berislav Grgic’  

kalender *

13/2 Finansrådet
8–14/3  Den nordiske bispekonferanse møtes i 

København 
17/3  60-års ordensjubileum for sr. Aloysia Brux, 

Tromsø 
3/4  Presterådsmøte / konsultorkollegiet og 

oljevigselsmesse 

*À jour per 3/2 Klosterdrevet 
• gjestehus 

• studenthjem  

• møtelokaler

• sentralt på Majorstuen

Ideelle møtelokaler for mindre grupper. 

Ta kontakt  
for et godt tilbud!

Sta. Katarinahjemmet
Gjørstads gate 9
0367 Oslo
Tlf.: 23 21 54 10
rom.katarinahjemmet@katolsk.no

 
katarinahjemmet.katolsk.no

                               

NUK inviterer: 

Påskeleir for 
konfirmanter 
og konfirmerte
Leiruke: 1. – 8. april 2012 
(palmesøndag til 1. påskedag)

Påmeldingsfrist: 11. mars 

Pris: 1900 kr for NUK-medlemmer; 
2300 kr for ikke-medlemmer 

Påmelding: 
Se www.nuk.no >Aktiviteter 

Hvert år i den stille uke arrangerer 
Norges Unge Katolikker konfirmant-
leirer og påskeleir for konfirmerte. 2012 
er slett ikke noe unntak! Vi inviterer 
ungdom fra hele Norge til å være med 
på en uforglemmelig opplevelse hvor 
vi sammen skal leve oss inn i påskens 
mysterium. 

Konfirmantleirene blir på Skogstad 
og Gulsrud leirsted, og påskeleir for 
konfirmerte er på Mariaholm.

Har du spørsmål, kontakt NUK-kontoret: 
Tlf.: 23 21 95 40 
eller epost nuk@nuk.no.

Inspirasjonsdag   
for alle som arbeider med barn i Kirken

Også i år arrangeres det ressursdag i Oslo 
for deg som driver med barnearbeid i 
menigheten, og for deg som har lyst til å 
begynne med det. Dagen er gratis, og det 
blir servert varm lunsj. Mer informasjon 
på nuk.no – «for barn».

Sted: menighetssalen i St. Olav 
menighet, Akersveien 5 
Tid: Lørdag 10. mars klokken 11–17

 
Påmelding til Norges Unge Katolikkers 
barnekonsulent:  
sunniva.vang.kristiansen@katolsk.no/ 
55 21 59 56/45 61 81 07

Foto: Tom
asz Andrzej W

acko
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Arbeidsuke i St. Hallvard menighet

I uke 6 var Markus Berner 
utplassert i St. Hallvard 
menighet som del av ung-
domsskolens arbeidsuke.
Markus er 14 år gammel og 
går til daglig på Ris ungdoms-
skole. Han og familien har 

egentlig sitt tilhold i Asker og 
Bærum katolske menighet og 
Mariakirken på Stabekk.
Markus har valgt å ha sin 
arbeidsuke hos oss for å 
lære litt om hva som skjer i 
en menighet, men ikke minst 
hvordan arbeidslivet er.
Markus, hva har du gjort i 
arbeidsuken din?
Jeg har vært vaktmesteras-
sistent, tror jeg har sett 
nesten hver eneste krik og 
krok i St. Hallvardbygget. 
Jeg har også hjulpet vakt-
mesteren med forskjellige 
oppgaver. Har vært med på 
stabsmøte sammen med de 
ansatte. Ministrert i messen 
til kontaktklubben og vært 
med dem. Har også vært med 
prestene på besøk til Bredtvet 

kirke, der de skal begynne å 
feire messe i mars. Fikk lov 
til å være med p. Sigurd på 
husvelsignelse hos en familie 
og var med på sykekommuni-
onsbesøk hos en eldre dame. 
Siste arbeidsdagen min var å 
være med på katekesen på 
lørdagen.
Hvordan synes du det har 
vært å jobbe i menigheten?
Det har vært bra, ganske 
mye forskjellig å gjøre, veldig 
hyggelige mennesker å jobbe 
sammen med.
Vi i staben takker Markus 
så mye for hans hjelp og 
ønsker ham lykke til videre 
og velkommen tilbake til St. 
Hallvard menighet en annen 
gang.

Noen glimt fra Juletrefesten:

p. Sigurd Markussen er innvilget studiepermisjon
Høsten 2011 ble p. Sigurd 
innvilget permisjon fra sog-
neprestarbeidet i St. Hallvard 
menighet for to år. 
Fra og med august 2012 

til sommeren 2014 vil han 
studere dogmatisk teologi i 
Roma. 
Hvem som kommer som vikar 
for p. Sigurd er i skrivende 

stund ennå ikke helt avklart.
Hallvardsvaka ønsker p. 
Sigurd lykke til med en 
velfortjent permisjon og ikke 
minst lykke til med studiene.

Nytt valg til menighetsrådet 2012 - 2014
I år er det igjen tid for valg til 
menighetsrådet. 

Valget vil foregå fra søndag 
10.  t i l  og  med søndag 
17. juni. I neste nummer 

av Hallvardsvaka vil det 
være en presentasjon av 
kandidatene som stiller til 
valg. Menighetsrådet skal 
utnevne en valgkomite. Alle 
som har forslag om aktuelle 

kandidater, kan melde seg 
til menighetskontoret, som 
videresender henvendelsen 
til valgkomiteen. 
Frist for å melde kandidater 
er slutten av april.

Høybråtenveien 76
Telefon 22 21 70 70

Tannlegene 
Lilly Mai Tran og 

 Duy Nguyen

Vi ønsker all nye og gamle kunder
Velkommen til lyse og trivelige lokaler

Ring oss for time, eller besøk oss
Gode parkeringsmuligheter

Høybråten Tannlegekontor

Ønsker du å støtte utbyggingen av St Magnus kirke?
Kontakt menighetskontoret for å inngå en  

sponsoravtale med annonsering i Hallvardsvaka
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O nadstawianiu drugiego policzka
Ks. Janusz Zakrzewski, wikary 

parafii pw. św. Hallvarda

Wszyscy znamy słowa Jezusa o 
nadstawieniu drugiego policzka. 
Sądzę, że często mieliśmy pro-
blem z interpretacją tych słów 
i pewnie nieraz zadawaliśmy 
sobie pytanie:” O co Jezusowi 
chodzi?”. Ktoś mnie bije, oszu-
kuje, wywiera na mnie presję, 
a ja mam potulnie to znosić? 
Przecież ja mam swoją godność! 
Nie pozwolę się obrażać!
Wobec tych słów Jezusa o 
nadstawianiu drugiego policzka 
istnieje jeszcze jedna, odmienna 
postawa. Ci, którzy wzięli sobie 
bardzo do serca tę naukę Jezusa, 
są tak pokorni, że pozwalają 
poniewierać sobą. W ciszy 
znoszą wszelkie upokorzenia 
i zaatakowani, wcale się nie 
bronią. 
Ani jedna postawa, ani druga nie 
jest właściwa. Nie o tym myślał 
Jezus, gdy żądał od nas pokory. 
On chciał nas nauczyć miłości 
nie cofającej się przed niczym, 
nawet przed największym 
poświęceniem. On chciał nas 
nauczyć miłości dojrzałej, ale nie 
naiwnej. Chciał też przekazać 
nam, że mamy kochać także 
tych, którzy nas nie kochają. 
W Ewangelii widzimy, że Jezus, 
mimo że w niczym nikomu nie 
zawinił, pozwolił się poniżyć, 
ubiczować i ukrzyżować, jakby 
w radykalny sposób realizując 
słowa o nadstawianiu drugiego 
policzka. Z drugiej jednak 
strony możemy też zobaczyć, że 
Chrystus nie zawsze dawał się 

poniewierać, potrafił zwrócić 
uwagę tym, którzy traktowali go 
w niewłaściwy sposób. „Gdy to 
powiedział, jeden ze sług obok 
stojących spoliczkował Jezusa, 
mówiąc: «Tak odpowiadasz 
arcykapłanowi?» Odrzekł mu 
Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, 
udowodnij, co było złego. A 
jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie 
bijesz?» przeczytamy u święta 
Jana (J 18, 22-23). Te dwie 
postawy mogą wydawać się 
sprzeczne. Ale czy aby na pewno 
takie są?
Sądzę,  że s łowa Jezusa o 
n a d s t a w i a n i u  d r u g i e g o 
policzka i jego postawę bardzo 
trafnie rozszyfrował znany 
w Polsce kaznodzieja- ksiądz 
Piotr  Pawlukiewicz,  który 
podczas pewnego spotkania 

z młodzieżą, na pytanie: „Czy 
Jezus był grzecznym chłopcem” 
powiedział: „Kiedy Jezus mówi 

„Nadstaw drugi policzek”, to 
Jezus mi mówi, „Jeśli to komuś 
pomoże, to nawet nadstaw mu 
drugi policzek”. My musimy 
zrobić diagnozę co danemu 
człowiekowi  pomoże.  Czy 
pomoże mu to, jak ja pozwolę 
mu się uderzyć? Jeśli tak- no 
to dobra, uderz mnie. Ale jeśli 
to go rozbestwi, jeśli to go 
uczyni jeszcze bardziej dufnym 
i pysznym to Ja się nie pozwolę 
uderzyć.”
Jeśl i  „pokorne” zniesienie 
dziejącej się nam krzywdy, 
pomogłoby drugiej osobie 
u ś w i a d o m i ć  s o b i e  j e j 
niewłaściwe postępowanie i 
zmienić się, to taka postawa 

HALLvArdSvAKA for 10 år siden

NR 1 i 2002 melder:  “En uke etter 
Hallvardsdagen, 22. mai, var det avskjedsfest 
for sr. Intermerata. Etter mer enn 40 års virke 
for kirken i Norge, dro hun hjem til Nederland.
Broder Tan Peter Duc Do O.F.M. vies til prest 
av biskop Gerhard Schwenser lørdag 16. mars 

kl 12:00 i St. Hallvard kirke. Det er mottakelse 
i menighetsalen etterpå.    

Broder Tan Peter feirer sin første messe 
søndag 17. mars 2002 kl 11:00 i St. Hallvard 
kirke.”

HALLvArdSvAKA  
for 25 år siden 

NR 1 i 1987 melder:  “Det er jo hyggelig å se 
at våre venner Knøttene i sin dagsavis-spalte 
er opptatt av det samme som vi for tiden, 
nemlig faste, omvendelse og foberedelse til 
påske. Selv om de jo er det på sin ganske 
personlige og spesielle måte.....”  

Synge i  
St. Hallvard- 

guttene?
Opplev gleden og samholdet ved 
sang!
Vi har plass til flere og ønsker 
derfor alle interesserte, både 
unge gutter - fra 6 år - og 
eldre sangere, velkommen til 
opptaksprøve. 

St. Hallvard-guttene består idag 
av 30 sangere. 

www.st.hallvard-guttene.no
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eller utøver press? Jeg har jo 
min verdighet! Jeg vil ikke la 
noen fornærme meg!”
Det finnes også en annen måte 
å forholde seg på til Jesu ord om 
å vende det andre kinnet til. De 
som har tatt Jesu lære veldig 
bokstavelig, er så ydmyke at de 
lar andre undertrykke dem. De 
tåler alle ydmykelser i stillhet, 
og forsvarer seg ikke når de blir 
angrepet. 
Hverken den første eller den 
andre holdningen er den rette. 
Det var ikke dette Jesus tenkte 
på da han krevde ydmykhet av 
oss. Han ville lære oss en kjær-
lighet som ikke kan bli stoppet 
av noe, selv ikke den største 
oppofrelsen. Han ville lære oss 
en kjærlighet som er moden, 
men ikke naiv. Han ville i tillegg 
formidle at vi skal elske også 
dem som ikke elsker oss. 
I evangeliet ser vi at Jesus lot 
seg ydmyke, piske og korsfeste, 
til tross for sin uskyld – som om 
han virkeliggjorde ordene om 
å vende det andre kinnet til på 
en ekstrem måte. På den annen 
side kan vi også se at Kristus 
ikke alltid lot seg selv under-
trykke – han kunne irettesette 
dem som behandlet ham på en 
upassende måte. „En av vaktene 
som stod der, gav ham da et slag 
i ansiktet og sa: «Er det slik du 
svarer øverstepresten?” Jesus 
sa til ham: «Har jeg sagt noe galt, 
så før bevis for det! Men var det 
rett, det jeg sa, hvorfor slår du 
meg da?” – slik kan vi lese hos 
den hellige Johannes (Joh 18, 
22-23). Disse to holdningene 

kan virke motstridende. Men er 
de virkelig det?
Jeg tror at Jesu ord om å vende 
det andre kinnet til og hans 
holdning har blitt treffende for-
klart av en kjent polsk prest – p. 
Piotr Pawlukiewicz, som skulle 
svare på spørsmålet „om Jesus 
var en snill gutt” under et møte 
med ungdommer. Han svarte: 

„Når Jesus sier „vend det andre 
kinnet til”, så sier han samtidig: 

„Dersom det hjelper noen, så 
vend til og med det andre 
kinnet til.” Vi må bedømme 
hva som hjelper den bestemte 
personen mest. Vil det komme 
ham til nytte at jeg lar ham slå 
meg? Hvis det gjør det – ja vel, 
så la ham slå meg. Men dersom 
det vil gjøre ham verre, og han 
blir enda mer hovmodig og selv-
tilfreds, så lar jeg meg ikke slå.”
Hvis det hjelper en annen 
person å innse sin dårlige 
oppførsel og forandre seg at vi 

„ydmykt” bærer uretten vi utset-
tes for, så er en slik holdning 
meget ønskelig. Jesus lot seg 
ikke korsfeste for oss fordi han 
ønsket å lide, eller fordi han var 

„dumsnill”, men fordi han kunne 
bringe et stort gode ut av denne 
uretten. 
Det er viktig å innse at kjærlig-
het aldri kan bety å akseptere 
det onde. Selv hvis den krever 
at vi vender det andre kinnet 
til, betyr ikke dette at vi skal 
definere uretten vi opplever 
som noe normalt og godt. Bare 
hvis vi er bevisste ondskapen og 
vet å kalle den ved dens rette 
navn, kan vi gi en annen person 

sjansen til å forbedre seg. 
Kjærligheten Kristus lærer 
oss, går ut på å ønske at den 
andre personen skal erfare 
den sanne lykke, som bare kan 
oppnås gjennom å vokse i det 
gode. Derimot er vi med på å 
godkjenne våre nærmestes dår-
lige oppførsel ved å se gjennom 
fingrene med deres feil og la 
dem „herje” med oss – og som 
følge av dette fjerner vi dem fra 
denne lykken. 

„La oss ikke kalle vår feighet for 
ydmykhet. At noen slår meg 
i hodet, utnytter meg, og jeg 
gjør jobben hans, forklarer 
meg for andre i hans sted, 
vasker og rydder istedenfor 
ham, fordi jeg er ydmyk og 
Jesus har sagt det skal være 
slik. Absolutt ikke. Vi skal hjelpe 
oss selv og andre til å oppnå 
en moden holdning, men det 
klarer man ikke ved å skjemme 
noen bort. Derfor er streng-
het nødvendig noen ganger.” 
Dette sa p. Pawlukiewicz under 
det ovennevnte møtet med 
ungdommene. 
I begynnelsen av fastetiden er 
det verdt å tenke gjennom vårt 
forhold til våre nærmeste og til 
våre fiender; om vi er ydmyke 
overfor dem, eller om det heller 
er slik at vi mangler evnen til å 
vise ekte kjærlighet, som noen 
ganger krever at vi viker for den 
andre, og som andre ganger 
krever et bestemt NEI. 

(oversatt fra polsk av Sara 
Brødsjø)

byłaby bardzo wskazana. Jezus 
pozwolił się za nas ukrzyżować 
nie dlatego że chciał sobie 
pocierpieć, czy dlatego że był 
frajerem, ale ponieważ z tej 
krzywdy wyprowadził wielkie 
dobro. 
Co ważne miłość nigdy nie 
może oznaczać akceptacji zła. 
Nawet jeśli wymaga ona od nas 
nadstawienia drugiego policzka 
nie znaczy to, że mamy uważać, 
że dziejąca się nam krzywda jest 
czymś normalnym i dobrym. 
Tylko jeśli jesteśmy świadomi 
zła i jesteśmy w stanie nazwać je 
po imieniu, możemy dać szansę 
drugiej osobie na poprawę. 
Miłość, której uczy nas Chrystus, 

oznacza pragnienie tego aby 
druga osoba doświadczała 
prawdziwego szczęścia, które 
można osiągać tylko wzrastając 
k u  d o b r u .  T y m c z a s e m 
przymykając oczy na błędy 
naszych bliskich, pozwalając 
im „wchodzić na swoją głowę”, 
najczęściej utwierdzamy ich w 
niewłaściwych zachowaniach, a 
co za tym idzie, odciągamy ich 
od tego szczęścia. 

„Nie określajmy naszego tchór-
zostwa mianem pokory. Ktoś 
mnie wali po łbie, wykorzystuje 
, a ja za niego pracuję, za niego 
tłumaczę się przed innymi, 
za niego sprzątam, za niego 
zmywam, bo jestem pokorny 

i Jezus tak kazał. Absolutnie 
nie. My mamy sobie i ludziom 
pomagać dojść do postawy 
dojrzałej,  a rozpieszczając 
kogoś nie pozwalasz mu dojść 
do postawy dojrzałej. Trzeba 
więc nieraz twardości.” Tak 
mówił ks. Pawlukiewicz podczas 
wspominanego już spotkania z 
młodzieżą.
Na początku wielkiego postu 
warto pomyśleć nad tym czy w 
stosunku do moich bliskich i do 
nieprzyjaciół jestem pokorny 
czy raczej brak mi odwagi do 
okazania prawdziwej miłości, 
która nieraz wymaga ustępstw, 
a nieraz- twardego stanowczego 
NIE!. 

OM Å vENdE dET ANdrE KINNET TIL
av p. Janusz Zakrzewski, 
kapellan i St. Hallvard

Vi er alle kjent med Jesu ord 

om å vende det andre kinnet 
til. Jeg tror vi ofte har hatt 
vanskeligheter med å tolke 
disse ordene, og vi har sikkert 

spurt oss selv mange ganger: 
„Hva mener Jesus med dette? 
Skal jeg bare føye meg når 
noen slår meg, svindler meg 
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Antemensale til nye St. Olav kirke i Trondheim, malt av sr. Else Marie Nordland OP.

Foto: Peter Pajchel

Fredag 27. juli 
NB:  Anledning til skriftemål i St. Olav domkirke.
18.30: Åpningsmesse i St. Olav domkirke  

Sosialt samvær i foreningslokalet etter messen. 
Tilbud om rimelig mat og drikke. Utdeling av 
bestilte billetter m.m. Salg av olsokmateriale i St. 
Eystein bokhandel.

Lørdag 28. juli 
11.00: Buss til Stiklestad, med Ulf Schancke og Egil 

Mogstad som liturgiske ledere. NB: Påmelding til 
buss, pga. begrenset antall plasser i bussen. 

13.00: Prosesjon fra Teglverkstomta til gamle Stiklestad 
kirke.

14.00: Pontifikal høymesse i Stiklestad gamle kirke. 
Avsluttes med prosesjon til kapellet. 

16.00: Middag i Borggården. NB: Må bestilles på 
forhånd. Mat kan også kjøpes i kafeene.

18.00: Spelet om Heilag Olav. Varighet ca. 2 timer. Billett 
kan forhåndsbestilles hos oss.

20.00: Økumenisk Olavsvake i Stiklestad gamle kirke, 
med biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. og ledende 
biskop i Den norske kirke, Helga Haugland 
Byfuglien.

21.30: Retur med buss tilbake til Trondheim etter 
Olavsvaka.

Søndag 29. juli 
08.00: Pontifikal høymesse i Nidarosdomen, med våre 

biskoper Bernt Eidsvig og Berislav Grgić, med 
gjester fra inn- og utland.

09.30: Tilbud om rimelig frokost i foreningslokalet ved 
St. Olav domkirke etter messen. Åpent hus hele 
søndag i foreningslokalet, med salg av smørbrød/ 
kaker, kaffe, m.m. 

11.00: Messe (lest søndagsmesse).
12.30: Bekransing av hellig Olav på Nidarosdomens 

vestfront.
13.00: Olsokforedrag, ved forfatter Lars Roar Langslet, i 

St. Olav.
15.30: Middagsbønn i St. Olav domkirke, tilbedelse av 

Det hellige sakrament. 
Omvisning i Nidarosdomen ved Egil Mogstad  
(NB: Tidspunkt ikke fastsatt).

16.00:  Katolsk «Vandring med Olav gjennom byen», til 
Nidarosdomen, ved Egil Mogstad og Ulf Schancke.

16.00:  Messe på polsk.
17.00:  2. vesper i St. Olav domkirke.
18.00: Messe på engelsk.
19.30: Felles varmt måltid og sosialt samvær i forenings-

lokalet ved St. Olav domkirke.  
NB: Påmelding på forhånd!

Mandag 30. juli 
09.00: Buss til Tautra Mariakloster og Munkeby Mariak-

loster, med lunsj i Klostergården.  
NB: Påmelding til buss og felles lunsj. Kun et 
begrenset antall plasser i bussen. Kjører en med 
egen bil, kan vi ta imot påmelding til felles lunsj i 
Klostergården.

Merk: Det kan bli noen korrigeringer vedr. tidspunkt, 
men dagene er fastlagt.

Praktisk informasjon:
For påmeldinger og mer informasjon, kontakt
• Unn Lindgard Madsø:  

unn.madso@katolsk.no,  
mobil 916 72 357 eller

• Anne-Merete Edsberg:  
anneme@broadpark.no, mobil 482 83 597

Påmeldinger blir registrert ved innbetaling til: 
Trondheim Stift, Midt-Norge; mn@katolsk.no,  
Sverres gt 1, 7012 Trondheim, konto 4200.50.24980. 
Merk innbetalingen «Olsok 2012»
Frist for påmeldinger er 20. juli for buss til Stiklestad, 
middag og Spelet om Heilag Olav.

Priser ved forhåndsbestilling av billetter og middag i 
Borggården (inkl. grupperabatt):

• Buss tur/retur fra St. Olav domkirke til Stiklestad: 
kr 250.- for voksne

• «Spelet om Heilag Olav» 31. juli: voksne: 350,-;  
barn 4–12 år: 180.-

• Middag i Borggården på Stiklestad: sodd kr 265.-,  
eller buffet kr 295,- pr. pers.

• Heldagstur med buss fra St. Olav domkirke til Tautra 
Mariakloster og Munkeby Mariakloster: kr 450.- for 
voksne; barn 4-12 år: kr 150,-. Lunsj: (pris kommer 
senere).

Tilbud om rimelige måltider i foreningslokalet i St. Olav 
domkirke, Schirmers gt. 1. NB: Familierabatt!
Fredag kveld 27. juli sosialt samvær etter kveldsmessen: 
En betaler for det en spiser/drikker. 
Søndag 29. juli kl. 09.30: frokost kr 50.-. 
Søndag kveld: varmmat kr 150.- (ikke inkludert  drikke). 
Påmelding. 
Åpent hus hele søndag 29. juli: smørbrød, kaker m.m.
Forslag til overnatting i Trondheim:
• Birgittaklosteret,Tiller: post@birgitta.katolsk.no;  

72 89 40 00
• Nidaros Pilegrimsgård: post@pilegrimsgarden.no;  

73 52 50 00
• Comfort Hotel Park: co.park@choice.no; 73 83 39 00

Olavsfestdagene i Trondheim åpner lørdag formiddag 
den 28. juli, og varer ut uke 31. Se olavsfestdagene.no.

Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge 
Du som kristnet folk og land, Kristi tjener, kong Olav 

Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge

Olsok 2012
Den katolske kirkes olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad

Betydningen av visse former 
for faste er ikke alltid lett å 
skjønne. I kirkens historie er 
dette ikke et nytt fenomen. 
Spesielt klosterlivet ser ut 
til å ha bidratt til kreativ 
tolkning av fasteregler og 
dermed blitt utgangspunktet 
til tallrike anekdoter.
Munkene har alltid blitt 
betraktet som et eksempel 
på askese og faste. Men 
den vitenskapelige fors-
kningen lærer oss en lekse 
her. Franske munker spiste 
opptil 7000 kilokalorier 
om dagen, fordi de levde i 
stadig frykt for å sulte eller 
fryse i hjel. De bygget opp 
et ordentlig fettsjikt som 
overlevelsesgaranti. I mid-
delalderens klostre var det 
fuktig og kaldt, oftest fantes 
åpen ild kun på kjøkkenet. 
Derfor måtte lavkarbodietten 
ikke unødvendig svekkes i 
fastetiden.

Forutsetningen var selvsagt 
at man klarte å omgå Kirkens 
meget strenge fasteregler. 
Opprinnelig varte fastetiden 
så lenge som 46 dager, fra 
askeonsdag til Påske. Først 
i 1091 ble (på synoden i 
Benevent) søndagene unn-
tatt fastepraksis. Da ble det 
nøyaktig 40 dager, like lange 
som Jesus fastet i ørkenen.
I fastetiden var det forbudt å 
nyte kjøtt og meieriproduk-
tene melk, smør og ost. 

 
Av Ferdinand Männle

Egg ble ansett som «flytende 
kjøtt» og var også forbudt.
 Kjøtt var alt som kom fra fir-
bente varmblodige dyr. Fisk, 
krabber, ender og gjess var 
ikke kjøtt i lovens forstand. 
Med Første Mosebok som 
sannhetsvitne, ble det raskt 
klart at de sistnevnte ikke 
ble skapt på samme dag som 
deres firbente venner. Senere 
omfattet lovlig kjøtt også 
bevere. Disse bodde ofte i 
de geistlige fiskedammer og 
ble derfor behandlet som 

”vannbårne” dyr - og spist. I 
minst ett tilfelle skal akutt 
mangel på bever ha inspirert 
munkene til å drive en flokk 
villsvin fra skogene inn i fis-
kedammene, og så fiske dem 
ut igjen som lovlig fastemat.
Muligens førte denne type 

kreative handlinger til at 
pave Innocent VIII (1484 
- 1492) i 1491 innvilget 
dispensasjon for smør, melk 
og ost, og Julius III (1550 - 
1555) senere også for egg.
Munkene drakk øl hele tiden. 
Kaffe og te var ennå ikke 
kjent, og øl var det mest 
praktiske. I fastetiden ble 
ølet gjerne brygget betyde-
lig sterkere for å kunne 
tilføre nødvendige kalorier. 
«Det lille vi vanligvis spiser, 
klarer vi å drikke», tenkte 
munkene. Eller i Kirkens 
eget språk: «liquida non 
frangunt ieiunium» (væske 
bryter ikke fasten). Men helt 
sikre var de ikke i sin sak. 
Sterkølbryggingen ville fått 
et mye tryggere fundament 
med tillatelse fra Paven. 
Derfor sendte munkene en 
tønne «fasteøl» til Roma. 
Rystet av transporten over 
Alpene og godt varmet av 
den italienske solen, nådde 
ølet Vatikanet. Det var for 
lengst blitt surt. Paven skvatt 
til i avsky da han smakte 
fasteølet og ga grønt lys. En 
slik drikk måtte være en ekte 
bot!
Hva kan vi lære av dette? 
Fasten er viktig. Samtidig vet 
vi at Kirken er imot unød-
vendig lidelse. Så før det blir 
uutholdelig, kan litt kreativ 
tolkning av reglene være 
akseptabel. Listen ligger 
imidlertid som kjent høyt...

Klosterliv 
& 

fastetid
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bygg – hvert prosjekt har sin 
egen karakter – så også for 
St. Hallvard. “Det rasjonelle 
versus det irrasjonelle – rasjo-
nalitet versus det uutsigelige 

– dette er den evige utfordrin-
gen til å lage god arkitektur.”
 St. Hallvard fungerer 
ikke lenger som kloster, dog 
var både riksantikvar og 
byantikvar samstemmige i at 
bygget allikevel bevarer sin 
integritet – og at det på tross 
av sammenslåingen av klos-
terceller for å skape større 
rom, er bevart de mulighetene 
og den fleksibiliteten som 
skal til dersom man i frem-
tiden skulle gjenfinne den 
gamle funksjonen. Vi spurte 
arkitekten om hvilke tanker 
han gjør seg om byggets 
funksjon, kontra intensjon, 
nå som det ikke lenger er 
kloster her. “Arkitekturens 
prinsipp gir rom for nye 
tolkninger”, svarer han. “Det 
er mye generalitet i dette 
bygget. Hva det kan, hva det 
vil, hva det bør være.”
 B i s k o p  E i d s v i g 
spøkte under prekenen 
med at sognepresten “har 

måttet improvisere sitt liv” 
under restaureringsfasen. 
Det er nok allikevel ganske 
godt oppsummert, da han 
bokstavelig talt har levd på 
en byggeplass de siste fire 
årene. Morgenrutinen består 
av vandring gjennom mur-
puss og støv, med ledninger 
og plastbeskyttelse som en 
permanent del av interiøret. 
Det har vært et langtrekkelig 
arbeid, og p. Sigurd fortalte 
under  saml ingen  e t te r 
messen fra eget perspektiv – 
hvordan han hadde opplevd 
prosessen og de utfordrin-
gene som har vært underveis. 
Det er flere instanser som 

har vært involvert – hver 
med sine utgangspunkt og 
verdier. Han følte allikevel at 
dialogen har vært god, og at 
man har funnet fungerende 
kompromiss.
 Fredningen av St . 
Hallvard er et uttrykk for at 
de nasjonale myndighetene 
har sett, og setter pris på, 
det unike ved vår kirke. 
Årlig valfarter arkitekter fra 
hele verden til Enerhaugen 
for å skue verket. “Kirken er 
åpen alle dager, fra morgen 
til kveld”, konkluderte sog-
nepresten – “og det vil den 
fortsette å være for enhver 
som ønsker å besøke den.”

Fredningen av St. Hallvard
Intet mIndre enn en pontI-
fIkalmesse ble åstedet for 
den høytIdelIge frednIngen 
av st. hallvard kIrke og 
kloster.

 Idet riksantikvar Jørn Holme 
overleverte fredningsdoku-
mentene til biskop Bernt 
Eidsvig, ble for første gang 
en nyere katolsk kirke fredet 
i Norge. Det var en fullverdig 
markering i stor høytidelig-
het. “Dagen har overgått 

alle forventninger”, fortalte 
Holme i etterkant. Han sa det 
var spesielt flott at menighe-
ten selv tok del i fredningen, 
gjennom at så mange var til 
stede under messen. “Et bygg 
er et bygg, men kirken er jo 
menigheten.” Og menigheten 
var til stede i aller høyeste 
grad.
 R i k s a n t i k v a r e n , 
byantikvaren, direktøren for 
Nasjonalmuséet og arkitekt 
Kjell Lund var blant de 
frammøtte. NRK hadde også 
tatt turen og naturligvis 
Hallvardsvakasutsendte.
 I prekenen fortalte 
biskopen om bygget og dets 
funksjon opp igjennom årene 
siden det stod ferdig i 1966. 

“Det eneste som forklarer det 
kaos av forvirrende former 
som preger tidens kirkearki-
tektur, er vår mangel på evne 
til å artikulere de fundamen-
tale sjelelige behov”, gjenga 
Eidsvig. Dette var ord arkitek-
tene Lund og Slaatto uttrykte 
det samme året. Samtidig 
påpekte han at til tross for 
den helt unike arkitekturen, 

har det aldri vært noen 
som har stilt spørsmål i St. 
Hallvard om det er en kirke de 
befinner seg i. “[Arkitektenes] 
faste holdepunkt var kirkens 
liturgiske funksjoner. Derfor 
ble bygningen hverken for-
virrende eller kaotisk, men 
nettopp sakral.”
 Byantikvar Olaf Steen 
fortalte hvordan det sakrale 
uttrykket var reflektert 
gjennomgående i bygget – i 
alle rom – også i den gamle 
menighetssalen, der det var 
mottakelse etter messen. 
Holme var enig – bygningen 
har sterke uttrykk. “Det 
finnes eksempler på at dette 
bygget har fått folk som ikke 
tror, til å bli troende”.
 På spørsmål om hva 
som inspirerte utformingen 
av St. Hallvard, reflekterte 
Kjell Lund over den kreative 
prosessen som må finne sted. 
“Den er både kompleks og 
sammensatt”, sa han. “Det 
finnes ingen ABC til denne 
prosessen – den må få lov 
til å bli til.” Han har vært 
med på å utforme 5 sakrale 
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Katolske messer i 
Bredtvet kirke

Som forhåpentlig mange har fått med seg, fikk vi i januar 
anledning til å begynne med katolsk messefeiring i Bredtvet 
kirke. I første omgang dreier det seg om lørdager og søndag 
morgen. Vi prøver å utnytte de ressurser vi har og skal frem 
til sommeren prøve å feire messer som følger:
(med forbehold om endring. Våre nettsider er oppdaterte)
Lørdager:
kl. 16.00 - 1. lørdag i måneden (polsk)
kl. 16.00 - 2. lørdag i måneden (vietnamesisk)
kl. 16.00 - 3. lørdag i måneden (tamilsk)
kl. 16.00 - 4. lørdag i måneden (fransk)
kl. 18.00 - Hver lørdag (engelsk)

Søndager:  Kl. 09.00 - Hver søndag (norsk)

For at dette skal kunne fungere, er vi prester fullstendig 
avhengig av hjelp fra dere i menigheten som bor i Groruddalen. 
Vi trenger frivillige som kan være tekstlesere (lektorer), for-
sangere evt. et lite kor, kirkeverter, ministranter, noen som 
kan gjøre litt rent etter oss, slik at det ser bra ut når Bredtvet 
menighet feirer sine søndagsgudstjenester.

Om du/dere kunne tenke dere å hjelpe til på en eller annen 
måte, ikke nøl med å kontakte en av prestene eller gjerne 
menighetskontoret på telefon 23303200 eller e-post: oslo-st.
hallvard@katolsk.no 

Hjertelig velkommen til messer i Groruddalen!

 

Hustvedt, Roald
Killén, Sigurd
Kopperud, Jan Willem
Kwaaitaal, Johannes August 
Theodrus
Kyvik, Rosenda Banaston 
Daraman
Lesser, Frederick Alan 
William
Lofstad, Margit
Lund, Ivar
Luong, Nghia Vu
Løvlie, Ulf Edvard
Morales, Marilou Calumpang
Mukuria, Lucy Wairimu
Nguyen, Kim Oanh
Nguyen, Trung Chau Thi
Norgård, Målfrid
Nyberg, Anne Lise Hexeberg
Panadi, Mylanie
Pathinathan, George Christy
Paulsen, Alicja Jadwiga
Pham, Oanh Kim Thi
Pham, Minh Can
Pozarova, Zita
Rajakumar, Maria Claris
Riiser, Anne Marie
Solem, Jan Frederik Anker
Stubberud, Antonia Yap
Tan, Margaretha
Teige, Henriette
Tran, Suong Thu
Tran, Lua Thi
Trojan, Barbara
Truong, Thach Thao
Utgaard, Anne Helene
Valderhaug, Veronica Alvarez
Walstad, Violeta Macapobre
Wold, Catharina
Wold, Catharina Bonifacia
Wulff, Lerma Nazareno
Zuba, Aleksander Dariusz
Zych, Agnieszka Monika
Øverland, Elzbieta Dorota 
Drazkowski
Aase, Sonja Høivang
 

Kirkebidrag til 

St. Martin kirke, Mortensrud

I  f o r r i g e  n u m m e r  a v 
Hallvardsvaka fortalte vi at 
innsamlingen til ny kirke på 
Mortensrud hadde innbrakt 
kr 93.825.  Vi har nå den 
gleden å fortelle at regnska-
pet pr 31. desember viser at 
det så langt var kommet inn 
kr 296.656 til formålet.  Det 
tilsvarer ca 1% av forventede 
byggekostnader på 30 mil-
lioner.  Det er altså langt 
igjen, og vi håper at dere 
fortsetter å støtte formålet.  
Som illustrasjonen viser har 
vi hittil dekket 6 av de 600 
sitteplassene vi tar sikte på.  

Vi ser at det også i januar 
har kommet inn mange og 
til dels store bidrag.  Disse 
er i skrivende stund ikke 
bokført ennå og er derfor 
ikke tatt med i regnestyk-
ket.  Vi kommer tilbake med 

informasjon om bidrag i 
første kvartal i neste nummer 
av Hallvardsvaka.

I fjerde kvartal 2011 har vi 
registrert ca 80 bidragsytere 
til St. Martin kirke.  Dette er 
personer som enten har gitt 
penger øremerket formålet, 
eller som har gitt et vanlig kir-
kebidrag og bor i det området 
som vi regner med vil dekkes 
av den nye menigheten.  En 
del kirkebidrag er gitt direkte 
til menighetens konto og 
en del har benyttet seg av 
bispedømmets ordning med 
skattefradrag.  Vi vil sterkt 
anbefale den siste måten 
og ber dere benytte dere av 
blanketten merket ”Avtale 
Giro” i midten av bladet.

Følgende personer er regis-
trert som bidragsytere i fjerde 

kvartal i fjor (med forbehold 
om eventuelle feilregistrerin-
ger).  En hjertelig takk til hver 
enkelt.  

Andresen, Randi Karin
Anthonypillai, Mary Margaret
Asmaro, Najib Mansour Abou
Audo, Angela
Bakar, Clement Komla
Berbu, Svein
Berg, Mari Ann
Biørnstad, Astri Louise
Bleken, Håkon
Bleken, Marina Azzaroli
Brandseth, Kjell Ove
Brænden, Haakon
Brønlund, Hans Jørgen Hamborg
Brønlund, Inger Marie
Cardoso, Americo Fraga
Chiarello, Giuseppe Gino
Danelavicius, Martynas
Do, Kieu Thi Thanh
Doan, Don
Echem, Esther Ngozi
Emeodi, Chineme Lilian
Erichsen, Amparo del Socorro 
Ibañez
Falcao, Maria Adelia Quaresma
Furuly, Hans Petter
Gerards, Gisela Helga Maria
Giørtz, Pål
Grue, Bozena Marianna
Gulbrandsen, Bernt Ivar
Ha, Nga Thi
Halmøy, Eirik
Hansen, Irena
Ho, Xuan Hai
Ho, Hung Xuan
Hoang, Dong
Hoel, Jan-Petter
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der Caritas Norge støttet 
hjelpeprosjekter. Allerede 
i  1968 startet  planleg-
gingen av det som ble en 
del av sykepleierskolen ved 
Nsambya hospital i Kampala. 
Programmene våre bekjem-
per fattigdom. Deltakerne får 
hjelp og veiledes i hvordan 
de kan delta aktivt i sine 
lokalsamfunn for å påvirke 
utviklingen. Mangel på slik 
innflytelse er en av årsakene 
til fattigdom. Det gis opplæ-
ring til landsbybefolkninger 
i jordbruk. Det er etablert 
grupper som arrangerer en 
rekke møter mellom befolk-
ningen og politiske ledere 
på forskjellige nivåer. På 
grunn av slike aktiviteter 

og deling av erfaringer, har 
befolkningen i flere områder 
fått tilgang på bedre frøsorter 
og dyr. De har derfor bedre 
matvaresikkerhet nå enn de 
hadde tidligere.

Zambia
Caritas Norges samarbeid 
med Caritas Zambia strekker 
seg tilbake til 2002. Zambia-
programmet fokuserer på 
befolkningen på landsbygdas 
muligheter til innflytelse 
over egen utvikling og livs-
situasjon. Dette innebærer 
opplæring og organisering 
slik at de får innflytelse i 
politiske prosesser og kan 
påvirke utfallet av disse, både 
i nærmiljøet og på nasjonalt 

nivå. Caritas Norge støtter 
også Caritas Zambias arbeid 
i forhold til gruveindustrien.  
Dette arbeidet fokuserer på 
lovgiving, skatt, miljø, arbei-
deres rettigheter og behovene 
lokalsamfunn som er påvirket 
negativt av forurensning fra 
gruvevirksomhet. Et viktig 
mål for Caritas Zambia er at 
landets naturressurser skal 
komme hele befolkningen til 
gode.

Du kan støtte fasteaksjo-
nen ved å gi ditt bidrag 
til Caritas, kontonummer 
8200.01.93433, eller online 
på www.caritas.no. Merk 
innbetalingen ”Fasteaksjonen 
2012”.

Send ditt bidrag til fasteaksjonen til Caritas, kontonummer 8200.01.93433 
Merk innbetalingen ”Fasteaksjonen 2012” 

FASTEAKSJONEN 2012 

 

Nestekjærlighet uten grenser 

Caritas Norge, Postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo. Tlf. 23 33 43 60. E-post: caritas@caritas.no. www.caritas.no 

Nestekjærlighet 
uten grenser

pengene som samles Inn 
u n d e r fa s t e a k s j o n e n 
skal blant annet gå tIl å 
støtte CarItas’ prosjek-
ter I ColombIa, honduras, 
uganda og ZambIa.

Colombia
Caritas Norge har samarbei-
det med Caritas Colombia 
( S e c r e t a r i a d o N a c i o n a l 
Pastoral Social – Caritas 
Colombiana) siden 1998 om 
fredsbygging i lokalsamfunn, 
regionalt og nasjonalt. Caritas 
Colombia engasjerer seg i 
lokalsamfunn som er blitt 
ødelagte av den lange kon-
flikten. Caritas har sammen 
med internt fordrevne i byen 
Garzón sørget for at de nå har 

tilgang på rent drikkevann 
og strøm, og opprettet en 
mikrokredittbank for å bedre 
levekårene for de internt 
fordrevne.

Honduras
I Honduras har Caritas Norge 
støttet utviklingstiltak siden 
1987. Landprogrammet i 
Honduras har som mål å 
bidra til å styrke demokratisk 
styresett på kommunalt og 
nasjonalt plan med bred 
deltakelse av sivilsamfunns-
organisasjoner, bidra til at 
ungdom endrer adferd som 
reduserer infeksjonsrisikoen 
for hiv og aids, og bidra til 
å endre relasjoner mellom 
kvinner og menn. Caritas har 

blant annet fått gjennomslag 
for sitt antikorrupsjonsar-
beid. I Tocoa i Colón ble det 
fremmet et forslag om at 
medlemmer av kommunale 
antikorrupsjonskommisjoner 
skulle velges av befolkningen 
og ikke utpekes av ordføre-
ren som kommisjonen er satt 
til å kontrollere. Ideen fikk 
rotfeste i Tocoa, og ble raskt 
populær i andre kommuner i 
Colón fylke og senere i resten 
av landet. Forslaget vant til 
slutt gjennom i Kongressen 
og ble erklært nasjonal poli-
tikk i den nye kommuneloven 
av 2010.

uganda
Uganda var det første landet 
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others who are passing by. 
And Jesus gives the test of 
true prayer: that it is an acti-
vity that goes on in the secret 
places of our lives, when our 
doors are closed, and when 
our hearts are open to the 
Father who loves us.

FasTing
As with prayer, fasting was an 
important sign of repentance.  
During the days of Jesus, 
people were requested to fast 
on Mondays and Thursdays, 
which also happened to be 
the market days. Therefore, 
people could use the market-
place to demonstrate their 
act of fasting to others. Jesus 
criticises those who make 
sure that their faces look 
sufficiently dull as to leave 
no one in any doubt that 
they are fasting. He says that 
external looks are no guaran-
tee of authentic Christianity. 

What is important is that God 
knows what you do.
What are we to fast from? We 
are first invited to fast from 
sin. There is no meaning in 
missing our meals and doing 
harm to our neighbour. We 
must starve our sins before 
we starve our stomachs, and 
that will keep fasting linked 
to repentance.

almsgiVing
With regard to giving alms 
to the poor, Jesus is against 
people paying attention to 
themselves before the gift is 
given. Jesus’ advice is ``Your 
left hand must not know what 
your right hand is doing.`` 
What can we give? We need 
to share the most precious 
gifts we have received: love, 
compassion, understanding 
and forgiveness. We are 
invited to give ourselves, and 
Jesus has set a marvellous 

example before us. He gave 
himself to us, both his body 
and his blood.

At the beginning of Lent we 
are invited to renew our lives 
through these three great 
spiritual works. As we receive 
the ashes, we also hear the 
words of Jesus, ’Repent and 
believe in the Gospel’.  Each 
and every one of us need to 
reflect and see what Jesus 
wants of me during this 
season of Lent. Apart from 
all these three spiritual 
works, God may be inviting 
us to do   something more, 
maybe something more dif-
ficult and challenging than 
these three spiritual prac-
tices. Rabindranath Tagore, 
a Bengali poet, who is also 
the author of Gitanjali, has 
something for us to reflect 
on as we begin this season of 
Lent:  

Go not to the temple to put flowers upon the feet of God,
 First fill your own house with fragrance of love...
Go not to the temple to light candles before the altar of God,
 First remove the darkness of sin from your heart...
Go not to the temple to bow down your head in prayer,
 First learn to bow in humility before your fellowmen...
Go not to the temple to pray on bended knees,
 First bend down to lift someone who is down-trodden...
Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins,
 First forgive from your heart those who have sinned  
 against you...
 

COME BACK TO ME.....
Fr. Bharath Villavarayen

Once again we enter into 
the season of Lent; a period 
of grace given to us by God 
each year, to experience 
his unconditional love and 
forgiveness in a very special 
way. Come back to me... are 
the welcoming words addres-
sed to us on the first day of 
Lent. The same invitation 
was extended to the people 
of Israel many times in the 
course of their salvation his-
tory: ``O Israel, come back to 
me`` (Jeremiah 4,1); ̀ `Return 
to me with all your heart`` 
(Joel 2,12); ``Come let us go 

back to God`` (Hosea 6,1); 
``Return Israel, to the Lord 
your God`` (Hosea 14,1).

On the first day of Lent the 
Church sets before us reflec-
tions of Jesus on the three 
great cardinal works of spi-
ritual life: prayer, fasting and 
almsgiving. Before speaking 
of any of the three, Jesus first 
gives an opening warning 
about practising any piety in 
order to be seen by people. 
Jesus is against that, because 
for him it is hypocrisy. He is 
not against people practising 
them for the glory of God, but 
he is against people using 

religion to draw attention to 
themselves.

PraYEr
People at the time of Jesus 
were required to pray at set 
times. Wherever they were, 
they were supposed to stop 
and pray. But some people 
would make sure that they 
were in a public place, so 
that they could demonstrate 
their obligation in public for 
others to see; sometimes they 
made their prayers loud and 
long.
What Jesus insists on with 
prayer is that it is addressed 
to the Father, and not to 
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Uke Tema Forslag til aktivitet

3. søndag i
fastetiden
og uken
etter

Tema: Vannet

«Så sier Herren:
Den som drikker
av det vann jeg vil
gi ham, kommer
aldri i evighet til å
tørste.» Joh 4, 14.

Vi tenner det tredje lilla lyset, og minnes vår dåp.
 ■ Ta gjerne fram en skål med vann som symbol. 

Vi tar fram dåpslysene og tenner dem.
 ■ Vi husker spesielt på familiens fadderbarn: Vi  

kan ta inn en stor grein og lage hvite fugler av 
papir: hver fugl representerer et fadderbarn, og 
vi skriver navn på fuglene. Vi kan henge opp 
en ny fugl hver dag og be spesielt for dette 
barnet.

4. søndag i
fastetiden
og uken
etter

Tema: lyset

«Gled deg,
Jerusalem, du
Sions datter,
kom sammen, alle
som elsker henne!
Våkn opp, du som
sover, stå opp fra
de døde, og
Kristus skal lyse
for deg.» Ef 5, 14

I dag skal vi tenne det fjerde lyset: dette 
lyset er rosa. Og vi ser framover og gleder 
oss denne dagen. Vi øver oss på å leve i 
lyset:

 ■ Lysstenning før kveldsbønn: Alle får 
holde hvert sitt lys. Er det flere enn fire i 
familien, kan resten holde dåpslyset sitt. 
Den eldste i familien tenner sitt lys og 
tenner så den nestes lys mens han sier: 
«Kristus skal lyse for deg». Det samme 
gjør nestemann, helt til alle lysene er 
tent. (Er man færre enn fire i familien, får 
hver tenne flere lys).

 ■ Vi gjør gode gjerninger mot verandre: 
Når du oppdager noe fint en annen i 
familien gjør for deg denne uken, kan 
du si: «Takk! Kristus skal lyse for deg!»

5. søndag i
fastetiden
og uken
etter

Tema: livet

«Jeg er
oppstandelsen og
livet. Den som tror
på meg skal leve
om han enn er
død.» Joh 11, 25

Vi tenner det femte og siste lilla lyset: Det er en 
uke til palmesøndag og den stille uke. Vi forteller 
eller leser teksten om Lasarus, Marta og Maria.

 ■ Vi går i kirken og ber korsveien med familien. 
Det er også mulig å lage en korsvei for barn 
hjemme, opplegg til dette finnes i Ordets 
Liturgi for barn: Langfredag (katekese.no: 
søndagsskole)

 ■ I familier med større barn er det fint å gå 
sammen i kirken for å skrifte.

(Midtsidene kan du nappe ut og henge på veggen)

Påsketiden for barn og familier:
Påskehøytiden i kirken er en stor og gripende feiring av Jesus og hans oppstandelse. Gjennom pasjonsuken 
kan familien først gjennoppleve det sterke drama, og så glede seg stort over påskedagens soloppgang. Ordets 
liturgi for barn har gode opplegg til både Skjærtorsdag (påskemåltid) og Langfredag (korsvei), og kan gjøre 
at messene ikke oppleves altfor lenge for barna. I de menigheter som ikke har Ordets liturgi for barn, kan 
gjerne familier lage dette selv for barna sine. Disse oppleggene ligger på http://katekese.no: søndagsskole, og 
er detaljert forklart. God fastetid og påsketid!

Uke Tema Forslag til aktivitet

askeonsdag 
og dagene 
etter

Tema: askekorset

«Se i nåde til meg, 
Herre, i din miskunn, 
utslett min synd i din 
rike barmhjertighet» 
Salme 51,1

Vi samler oss på et eget bønnested i huset 
for familien hver kveld (evt. kun hver søndag 
kveld) og ber aftenbønn sammen gjennom hele 
fastetiden.  På dette bønnestedet kan det være 
et krusifiks eller ikon, og et lys.

Et forslag til en slik bønnestund kan være:

sang: Første vers av Se vi går opp til Jerusalem. 
Et av barna tenner lyset mens vi synger. 
syndsbekjennelse: Etter en stund i stillhet eller 
samtale ber familien sammen om tilgivelse: «Vi 
ber deg Herre: tilgi oss alt ondt vi har gjort mot 
deg».
Tekstlesning: Vi leser høyt det utdraget som 
er foreslått i kolonnen til venstre, eller bruker 
tekster fra katolsk bønnebok.
Forbønner: Alle i familien som ønsker det 
ber hver sin forbønn.
Vi putter penger på fastebøssen (Caritas 
fasteaksjon)
Fadervår og Hill deg maria

1. søndag i  
fastetiden 
og uken 
etter

Tema: Faste

«Herren din Gud skal 
du tilbe. Ham alene 
skal du tjene»  
Luk 4, 8

Vi bytter ut lyset med en  fem-armet lysestake 
eller fem lysestaker med fire lilla lys og et rosa lys. 
Vi tenner det første i dag. Familien kan bestemme 
seg for å faste på en eller flere måter:

 ■ Å faste på mat: Å spise vegetarisk og fisk 
til middag og som pålegg i ukedagene.

 ■ Å faste på tv/data: ikke se på tv eller spille data 
i hele fastetiden (med unntak av søndag: da 
man for eksempel kan se en god film sammen 
hele familien.)

 ■ Å faste på godteri: å samle på alt godteri 
i påskeegg som spares til 1. påskedag.

2. søndag i 
fastetiden 
og uken 
etter

Tema: bønn

«Jeg vil lære deg
og vise deg den vei du 
skal gå. Mitt blikk skal 
hvile på deg og jeg skal 
gi deg råd» Salme 32

Vi tenner det andre lilla lyset i staken.
Barna får hver sin dag til å bestemme 
hvordan bønnestunden om kvelden skal 
være. Den får velge sang, tenne lys og velge 
forbønner.
De store barna kan gjerne skrive opp 
sine forbønner som legges i en kurv ved 
bønnestedet.

Familiens fastekalender

Fastekalenderen er laget av Norges Unge Katolikker



Katekese og konfirmantundervisning 

KATEKETEr ØNSKET!
S t .  Ha l l va rd  men ighe t 
tilbyr katekese for barn og 
ungdom fra 1.-10. (9.) klasse. 
Katekesen er undervisning i 
katolsk tro og kristenliv, og 
bidrar til at barna kan utvikle 
sin religiøse identitet.
Det å gå til katekesen er 
ikke så mye pugging og 
det å lære bønn utenat, 
men heller å bli kjent med 
Kirken, Kirkens fellesskap 
(menigheten), hverandre, 
ha rom for egne tanker og 
spørsmål, tenne lys og be 
sammen, bli (bedre) kjent 
med bibelen, synge sanger 
m.m. Dette gjør at katekesen 
er en unik mulighet til å lære 
alt dette på en helhetlig måte 

– uten karakterer! Kateketene 
jobber med varierte metoder 
tilpasset barnegruppen, f.eks. 
quiz, oppgaver, foredrag, 
powerpointpresentasjon, 
gruppearbeid, film, lek m.m. 
Siden mange bor langt fra 
hverandre, og det ikke alltid 
er lett å bli kjent med andre i 

messen eller under kirkekaf-
fen, bidrar katekesen til at 
ungene utvikler en følelse av 
tilhørighet til menighetslivet.

Katekesen og konfirmantun-
dervisningen i menigheten 
er i full gang.  Andre lørdag 
i måneden er menighets-
lokalene, kirken og flere 
klasserom på Tøyen skole 
fulle av barn og ungdommer 
som går i katekesen. En kate-
kesedag varer fra kl 10 til kl 
14 og inneholder undervis-
ning, matpause, friminutt og 
en messe.  1. klassingene har 
undervisning én time i måne-
den rett etter familiemessen.  
Fra 1.- 10. klasse er det nå 
ca. 300 barn og ungdommer 
som følger den norske kate-
kesen i St. Hallvard. I tillegg 
er det rundt 40 barn som er 
med i den tamilske katekesen 
som også har undervisning i 
St. Hallvard. Forberedelsen til 
Førstekommunion strekker 
seg normalt over to år når 

barna går i 2. og 3. klasse. 
Det er alltid unntak,
 og hvert år finnes det en 
gruppe med litt eldre barn 
som ikke ennå har mottatt 
Førstekommunion. Disse 
får  mul ighet  for  forbe-
redelse på et ekstrakurs. 
Konfirmasjonsalderen er 
nylig blitt satt ned med virk-
ning fra 2013 og er nå lik i 
hele bispedømmet slik at det 
fra nå av er 8. og 9. klasse 
som skal ha konfirmantun-
dervisning. Ungdommene blir 
fermet når de går i 9. klasse, 
første kull i 2013. 
Det er for tiden 15 kateke-
ter- deriblant prestene - og 
assistenter som driver kate-
kesen. Siden menigheten er i 
vekst og vi regner med enda 
flere barn til neste skoleår, 
ønsker vi oss flere personer 
som har lyst til å være med 
på å gi barna et godt tilbud 
om trosopplæring.

KATEKETER, ASSISTENTER, HJELPERE ØNSKET TIL KATEKESEN I ST. HALLVARD!
 ■ Har du lyst til å være sammen med en gruppe barn/ ungdommer én gang i måneden?
 ■ Føler du tilhørighet til Den katolske kirken og har en bevisst religiøs identitet?
 ■ Kan du tenke deg å bidra til trosformidlingen - på din måte?
 ■ Har du lyst til å være del av et inspirerende og hyggelig miljø?

Det er en fordel, men ikke nødvendig å ha erfaring fra undervisning eller gruppeledelse. Vi 
kan tilby veiledning og hjelp, evt. kurs ved behov. 
Hjertelig velkommen til en uforpliktende informasjonskveld tirsdag, 17.04. 
2012 kl 18.30-20  i menighetsalen! Er du interessert, ta kontakt med Angelika 
Wimmer, tlf. 23303200/ 4957391, angelika.wimmer@katolsk.no.

Fermingsalderen er flyttet ned et år
Pastor Oddvar Moi 

Vi har i vår menighet nå 
nettopp forandret litt på 
en lang tradisjon, nemlig at 
konfirmantene forbereder 
seg i 9. og 10. klasse, og så 
fermes/konfirmeres av bisko-
pen i slutten av 10. klasse. I 
mange av Norges katolske 
menigheter er denne prak-
sisen rundt 20 år gammel, 
men i St Hallvard menighet 
er den enda eldre. Biskopen 
har ønsket at konfirmantene 
skal være godt forberedt 
til denne viktige dagen, og 
argumentet fra mange har 
også vært at det er best at de 
er så modne som mulig når 
de mottar fermingens sakra-
ment. De som ikke har likt 
denne praksisen så godt, har 
sagt at det er dumt at katol-
ske ungdommer ikke kan 
bli konfirmert samtidig som 
sine klassekamerater, siden 
de fleste andre kirkesamfunn 
og også humanetikerne har 
konfirmasjon i 9. klasse.
Tross l i tt  diskusjon var 
konfirmasjon i 10. klasse 

bispedømmets polit ikk i 
mange år.  Men høsten 
2008 begynte noen foreldre 
og kateketer i Stavanger 
et nytt forsøk på å senke 
konfirmasjonsalderen, og de 
skrev et brev om dette som 
ble tatt opp i bispedømmets 
’presteråd’ i januar 2009. 
Diskusjonen i rådet endte 
ikke med noen anbefaling 
om å senke alderen, men 
biskopen bestemte likevel at 
de menigheter som ønsket å 
gjøre dette, kunne søke ham 
- og regne med å få en slik 
tillatelse. Men biskopen pre-
siserte at det fortsatt måtte 
være to års undervisning.
V e r k e n  s o g n e p r e s t 
Markussen eller jeg har vært 
aktive pådrivere for å senke 
fermingsalderen, og vi fulgte 
muligens ikke godt nok med 
i timen, for vi ble begge svært 
forbauset da vi i august 2011 
hørte at St Olav menighet i 
Oslo hadde satt ned alderen 
- med øyeblikkelig virkning. 
Nærmere undersøkelser 
viste at også menighetene 

rundt Oslo hadde gjort det 
samme (og faktisk flertallet 
av menighetene i bispedøm-
met), og at vi var de eneste i 
Oslo og omegn som holdt fast 
på konfirmasjon i 10. klasse 
- noe vi ikke kunne leve med 
særlig lenge. 
Sognepresten bestemte 
derfor utpå høsten i fjor at 
vi også skulle følge de andre 
menighetene, og vi valgte 
så å la årets 8. klasse bli 
en overgangsgruppe, med 
undervisningsstart i januar 
2012 og ferming i september 
2013. Vi sendte ut brev om 
dette til alle aktuelle ung-
dommer litt før jul, og første 
undervisningsdag var lørdag 
11. januar. Det betyr at vi 
resten av dette året og hele 
neste år får tre konfirmant-
grupper til undervisning, og 
at vi i 2013 får fermings-
messer både i pinsen og 
i september. Deretter blir 
det mer normalt igjen; med 
undervisning i to år (8. og 
9. klasse) og konfirmasjon i 
mai/juni i 9. klasse.

Motiv av  Den Hellige Ånd i Peterskirken i Roma

Side 26 Side 27Nr 1- 2012 Nr 1- 2012



 Centrum informacy-
jne dla imigrantòw 

zarobkowych
Storgata 38, wejscie od Hausmannsgate 
Godziny otwarcia:

 ■ wtorek i czwartek 10.00 – 17.00
 ■ sroda 10.00 – 19.00

Jako nowicjusz w Norwegii otrzymasz u nas 
informacje o:

 ■ Mieszkaniu – dlugo lub kròtkoterminowe , 
jak funkcjonuje rynek wynajmu mieszkan, 
jak znalezc mieszkanie poszukujac pracy 

 ■ Reguly wynajmu -  gdzie szukac pomocy

 ■ Praca – jak funkjonuje rynek pracy, jak 
korzystac z NAV-u, biur rekrutacyjnych, 

 ■ Pomoc w pisaniu CV, kopie,  i inne 
 ■ Zasady rynku pracy – kto moze pomòc
 ■ Pozwolenie pracy/pobytu/laczenie rodzin 
– UDI (policja), rejestracja  internetem.

 ■ Opieka zdrowotna– reguly i jak z niej 
korzystac, jak do niej znalezc droge

 ■ Pomoc  socjalna- gdzie szukac pomocy
 ■ Pomoc  prawna – kto moze jej udzielic 
 ■ Gdzie uczyc sie norweskiego – oferty pan-

stwowe oraz organizacji pozarzadowych 
 ■ Pytania dotyczace dokumentow/papieròw 

urzedowyc- jak je rozumiec 
 ■ Imprezy kulturalne
 ■ PC dla uzytkownikow centrum informacy-

jnego, wolne od oplaty
 ■ Inna pomoc, informacja  i dorada

gå fram. De fleste mangler 
informasjon om helt grunn-
leggende forhold, som gjør 
at de kaster bort både tid og 
penger ved å bo unødven-
dige uker i Oslo. En effekt 
av informasjonssenterets 
veiledningsvirksomhet er at 

brukerne oppsøker offentlige 
instanser på et mer korrekt 
grunnlag. På denne måte 
belastes heller ikke offentlige 
instanser med unødvendige 
henvendelser. Vi hjelper også 
arbeidsinnvandrere med CV 
og tilgang til internett for å 

orientere seg på arbeids- og 
boligmarkedet. Det store fler-
tallet er veldig takknemlige 
for at informasjonssenteret 
eksisterer. Den store pågan-
gen gjør at vi trenger flere 
frivillige, avslutter prosjekt-
ansvarlig Bernt Gulbrandsen.   

Informasjons- og veilednings-
senter for arbeidsinnvandrere

Adresse: Storgata 38, inngang Husmannsgate. Åpningstider:
 ■ tirsdag og torsdag 10.00 – 17.00

 ■ onsdag 10.00 – 19.00

 ■ Norsk, Engelsk, Spansk, Polsk, Litauisk, 

Nytt fra Caritas Infosenter  
for arbeidsinnvandrere 

I n t e r v j u  m e d  B e r n t 
Gulbrandsen, prosjektleder 

Caritas Infosenter for arbeids-
innvandrere har nå vært i 
virksomhet i fem måneder 
– hva er erfaringene så langt?

- Det er helt klart at 
Caritas gjennom infosenteret 
dekker et reelt behov som 
mange arbeidsinnvandrere 
fra ulike europeiske land 
har. I januar besøkte omlag 
30 personer informasjons-
senteret hver åpningsdag. 
Nykommere som flykter fra 
arbeidsledighet i hjemlandet 
er ikke alltid godt nok for-
beredt på den virkeligheten 
som møter dem i Norge. Og 
selv de som har forberedt seg 
godt trenger ofte informasjon 
om hvordan det norske sam-
funnet fungerer. 

Hvor kommer arbeidsinnvan-
drerne fra – hvem er de?
- Den største gruppen 
nå er fra Sør-Europa, og av 
disse er de fleste spanskta-
lende. Søreuropeerne utgjør 
nesten 40%, deretter kommer 
den polske gruppen. Men det 
kommer arbeidsinnvandrere 
fra nesten hele Europa, også 
fra Irland, Bulgaria, Romania, 
Litauen.
De fleste er menn, som har 
familien ventende i hjem-
landet. Dersom mennene 

lykkes er planen at familien 
skal følge etter. De aller 
fleste fremtrer med en solid 
arbeidsbakgrunn. 

Hva kan dere gjøre for dem?
- 
Informasjonssenterets formål 
er å bidra til at arbeidsinn-
vandrere på en rask og god 
måte skal kunne orientere 
seg om sine muligheter i 
Norge. Det innebærer blant 
annet å kjenne til og å bruke 
servicekontorer som NAV, 
UDI, Servicesenteret for 
utenlandske arbeidstakere, 
bemanningsbyråer, samt 
sivilsamfunnsorganisasjoner 
og nasjonale nettverk basert 
på den enkeltes situasjon og 
muligheter. Vi ønsker å bidra 
til at arbeidsinnvandrerne får 
et realistisk bilde av hvordan 
Norge fungerer og sine 
muligheter.

Dere råder mange t i l  å 
returnere? 
- Omlag en av seks 
har så mangelfulle språk-
kunnskaper,  kombinert 
med dårlig økonomi eller 
en faglig bakgrunn som 
ikke er spesielt etterspurt 
på arbeidsmarkedet. Disse 
rådes til å reise tilbake til 
hjemlandet, for eventuelt å 
komme tilbake til Norge med 
et bedre planlagt ”arbeidsinn-
vandrerprosjekt”. En del drar 

tilbake til hjemlandet med 
planer om retur til Norge 
til våren med forbedrede 
engelskkunnskaper og mer 
målrettet søking etter arbeid. 

Hvordan tar  dere imot 
arbeidsinnvandrerne?
Fra starten av gjør vi det 
klart at vi driver et informa-
sjonssenter og verken har 
arbeid eller bolig å tilby. Det 
vi kan tilby er informasjon 
om hvordan arbeidsmarked, 
boligmarked etc fungerer, 
og hvordan man finner fram. 
Vi setter oss ned og har en 
samtale med den enkelte, 
som i gjennomsnitt varer i 
overkant av en halv time. Vi 
opplever at mange er blitt 
sendt på en unødvendig 
runddans mellom offentlige 
kontorer/instanser, med feil 
eller feiloppfattet informa-
sjon om hvordan de kan 
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inFormasjons- og 
VEilEdningssEnTEr 
For arbEids-innVan-

drErE
Storgata 38, inngang Husmannsgate 
Åpningstider:

 ■ tirsdag og torsdag 10.00 – 17.00
 ■ onsdag 10.00 – 19.00

Her gis informasjon og veiledning til deg som 
er ny i Norge om:

 ■ Bolig – kortvarig og mer langsiktig
 ■ Regler i husleieforhold - hvor søke hjelp
 ■ Arbeid - hvordan bruke NAV, bemannings-

byråer, CV med mer 
 ■ Arbeidslivets regler - hvem som kan hjelpe
 ■ Oppholds/arbeidstillatelse/
 ■ familiegjenforening – UDI
 ■ Helsetjenester – regler og hvordan gå 

fram
 ■ Sosialhjelp - hvor søke hjelp
 ■ Juridisk hjelp - hvem kan bistå 
 ■ Hvor lære norsk - offentlige og frivillige 

organisasjoners tilbud
 ■ Spørsmål knyttet til dokumenter/papirer 

fra det offentlige
 ■ Norsk kultur og kulturtilbud
 ■ PC for brukere av Infosenteret
 ■ Informasjon på norsk, engelsk, polsk, 

spansk

InformacIjos Ir 
konsultacijų cen-
tras dirbantiems 

ImIgrantams
     
Storgata 38, įėjimas iš Hausmannsgate
Darbo valandos:

 ■ antradieniais ir ketvirtadieniais 10.00 – 17.00
 ■ trečiadieniais  10.00 – 19.00

Centre suteikiama informacija ir konsultacijos 
naujai atvykusiems į Norvegiją apie:

 ■ Būstą – trumpalaikį ar nuolatinį
 ■ Darbą – kaip pasinaudoti NAV suteikiamomis 

paslaugomis, įdarbinimo agentūromis, CV ir 
t.t.

 ■ Darbo taisyklėmis – kas gali padėti
 ■ Registraci ją /darbo le idimus/  šeimos  

imigraciją – UDI 
 ■ Sveikatos apsaugos paslaugas – taisyklės ir 

kur kreiptis toliau
 ■ Socialinę pagalba – kur ieškoti pagalbos
 ■ Teisinę pagalbą – kur ir kas gali padėti
 ■ Kur mokytis norvegų kalbos – visuomeninių ir 
 ■ savanoriškųjų organizacijų paslaugos
 ■ Klausimus susijusius su visuomeninių 

organizacijų dokumentais ir jų pildymu
 ■ Norvegų kultūra ir kultūriniai pasiūlymai
 ■ kompiuterius Infocentro paslaugų vartotojams
 ■ Informacija norvegiškai, angliškai, lenkiškai, 

ispaniškai ir lietuviškai

information and 
guidance for 
immigrants 

Storgata 38, ground f loor,  entrance 
Hausmannsgate. Opening hours:

 ■ Tuesdays and Thursdays: from 10:00 
-17:00 

 ■ Wednesdays: from 10:00 until 19.00 

Here you can receive information and advice 
if you are new to Norway: 

 ■ Housing – how to get an apartment while 
you are looking for work, and more per-
manent housing options. 

 ■ Rules regarding renting apartments and 
where to get advice. 

 ■ Work – how to use NAV. 
 ■ Rules of the workplace and who can help. 
 ■ Residency/work/family reunification 

visas – about UDI. 
 ■ Health services – how to access them. 
 ■ Social/emergency help – how to get help. 
 ■ Legal help – who can help you. 
 ■ How to learn Norwegian – help from 

public and voluntary organizations. 
 ■ Practical questions regarding documents/

papers from the public sector. 
 ■ Guidance working out your CV 
 ■ Other help, information and guidance. 

 CEnTro dE 
inFormaCión Y asE-
soramiEnTo Para 
los TrabajadorEs 

inmigranTEs
Storgata 38, entrada Husmannsgate 
Horario de apertura: 

 ■ Martes y Jueves de 10,00 a 17,00 
 ■ Miércoles 10,00 a 19,00 

Aquí se te da información y orientación a ti 
que eres nuevo en Noruega sobre: 

 ■ Vivienda - a corto y largo plazo 
 ■ Reglas sobre alquiler de vivienda - cómo 

buscar ayuda 
 ■ Trabajo - la manera de utilizar NAV, agen-

cias de trabajo, CV, etc. 
 ■ Reglas sociales en la vida laboral – donde 

encontrar ayuda 
 ■ Residencia / permiso de trabajo / reunifi-

cacion familiar/ Directorado Noruego de 
Inmigración (UDI) 

 ■ Servicios de salud – reglas y formas de 
proceder 

 ■ Ayuda social - dónde buscar ayuda 
 ■ Asistencia jurídica - quien puede ayudar 
 ■ Cómo aprender noruego – que organi-

zaciones públicas y voluntarias ofrecen 
cursos 

 ■ Cuestiones relacionadas con documentos 
/ papeles públicos 

 ■ Cultura noruega y vida cultural 
 ■ Computadoras para los usuarios del 

Centro de informacion 
 ■ Información en Noruego, Inglés, Polaco, 

Español
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var språkundervisning eller 
skuespill.

Samarbeidet med brødrene 
har i alle år vært viktig, og 
etter Det annet vatikankonsil, 
da liturgien skulle oversettes 
og fornyes, ble arbeidet med 
dette et stort og viktig løft for 
de to klostrene. Også i dag 
samarbeider vi når det gjel-
der liturgi, trosundervisning 
og evangelisering.

Som Kirken er semper refor-
manda – alltid i behov for 
reform – så er klostrene det 
også. Katarinahjemmet intet 
unntak. De første søstrene 
var franske, men allerede ved 
krigsutbruddet var vel halv-
parten av søstrene norske. I 
dag gjenspeiler fellesskapet 
i større grad sammensetnin-
gen av Kirken i Norge med i 
alt.

12 søstre mellom 27 og 86 

år fra henholdsvis Norge 
(7), Frankrike (1), Vietnam 
(1), Polen (2), Filippinene 
(1). Samtidig som virksom-
heten drives i tråd med de 
opprinnelige intensjonene, 
har den også i årenes løp 
blitt utvidet til å møte andre 
behov. Søstrene har i mange 
år vært engasjert på ulike 
områder i og utenfor Kirken, 
katekese, konversjonsunder-
visning, medievirksomhet, 
liturgi, tribunal -, økumenisk 
arbeid, sosialt arbeid i form 
av fengselsbesøk og arbeid i 
Bymisjonen, skolefritidsord-
ning, kunstnerisk virksomhet,  
forskning innen teologi og 
vitenskap… Kort sagt: Der 
hvor det finnes mennes-
ker, der har vi et kall som 
dominikanerinner, og har vi 
søstre med evner og anlegg 
for det, forsøker vi å svare 
på de behov som melder seg. 
Selv om vi ikke overalt kan 
dele Guds ord direkte med 

mennesker, så kan vi bidra 
til å holde spørsmålet om 
Gud åpent i sammenhenger 
hvor det ikke akkurat står 
på dagsorden. Sr. Katarinas 
forskning i partikkelfysikk 
som et eksempel. 

Katarinahjemmet skul le 
være et møtested mellom 
det norske samfunn og 
Kirken. Dette var i en tid  
hvor fordommene var klare  
og uttalte, og oppgaven var 
som oftest å gi anledning til 
et menneskelig møte med 
Kirken. I dag er det langt flere 
av våre gjester som kommer 
med et uttrykt ønske om å 
be sammen med oss og om 
samtaler. Vi ser også et stort 
behov for møtesteder for tro, 
bønn og refleksjon, ”et sted 
hvor det går an å puste, tenke 
og be”, som en av våre venner 
uttrykte det. Med Guds hjelp 
håper vi å være nettopp det i 
årene som kommer.

Kloster i Oslo: 
KATArINAHJEMMET

mI d t  på  ma j o r s t u a 
lIgger katarInahjemmet 
– et studenthjem for 
unge kvInner,  gjeste-
hus, møtelokale – og 
kloster for apostolIske 
domInIkanerInner. her 
har katarInahjemmet 
vært sIden de første 
fIre søstrene ankom fra 
frankrIke I 1928. 

sr. Anne Bente Hadland op 

Søstrene kom 7 år etter at de 
første dominikanerpatrene 
var ankommet Norge og 
Neuberggaten, også de fra 
Frankrike. Det var et klart 
behov for et møtested med 
Den katolske kirke i Norge, 
og søstrene skulle bidra til 
dette, ikke bare ved å åpne 
et ”hjem for unge piker”, men 
også ved å være et sted der 
konvertitter kunne møtes, og 
ved å åpne dørene for ulike 
kulturaktiviteter, om det 
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Foreldrene prøvde litt senere 
å få henne gift, men etter 
mange forsøk ble de nødt til 
å gi opp. 

Hun levde på mange måter 
et ekstraordinært liv; i 1375 
fikk hun Kristi sårmerker, og 
fra slutten av samme år sies 
det at hun aldri tok til seg 
annen føde enn eukaristien. 
Katarinas involverte seg også 
de siste fem år av sitt liv i 
offentlige affærer av større 
rekkevidde, både kirkelige 
og statlige. Kirkens tilstand 
og dens behov for reform var 
hennes viktigste anliggende.
Hun var blant dem som i 1376 
fikk overtalt pave Gregor XI 
til å flytte pavestolen tilbake 
til Roma igjen, fra Avignon. 
Og da han døde i 1378, og 
det ble en strid mellom flere 
paver, stilte hun seg helt og 
fullt på pave Urban VI’s side. 
Hun ofret seg fullstendig i 
denne kampen for pavedøm-
met. Hun ga opp sin totale 

faste, og klarte en stund å 
komme seg til Peterskirken for 
daglig messe. Dette var den 
opprinnelige Peterskirken, 
Konstantins basilika, hvor 
det fantes en mosaikk som 
fremstilte Kirken som et skip. 
I en visjon der la Kristus det 
sterkt ødelagte skipet på 
hennes skuldre og oppfordret 
henne til å fortsette arbeidet 
for Kirkens enhet. I denne 
perioden syntes det for de 
som var rundt henne at hun 
kjempet med «demoner» 
som spottet hennes fiasko 
og hevdet at hun hele tiden 
hadde fulgt sin egen vilje og 
ikke Guds.

Den 21. april  fikk hun slag, 
og ble lammet fra livet og 
ned. Åtte dager senere, den 
29. april, døde hun, bare 33 
år gammel. Hennes venn 
og skriftefar Raimund av 
Capua forteller at enorme 
menneskemengder besøkte 
Katarinas jordiske rester.

 Hun ble først gravlagt på 
kirkegården ved kirken Santa 
Maria sopra Minerva like ved 
Panteon i Roma. Også fortsatt 
ligger store deler av kroppen 
hennes under hovedalteret i 
denne kirken(se bildet over), 
en kirke som mange Roma-
farere nok har besøkt. Hodet 
oppbevares i hennes kapell i 
kirken San Domenico i Siena, 
som jeg begynte dette lille 
stykket med.

Etter sin død er hun blitt 
stadig viktigere: Hun ble 
helligkåret i 1461, i 1866 
ble hun utnevnt til Romas 
skytshelgen, i 1939 til hele 
Italias skytshelgen, i 1970 
ble hun utnevnt til kirkelærer 
for hele den katolske Kirke - 
og i 1999 ble hun sammen 
med de hellige Katarina av 
Siena, Edith Stein og Birgitta 
av Sverige utnevnt til skyts-
helgen for Europa.

I julI 2000 hadde mIn 
kone og jeg en fantastIsk 
uke I fIrenZe, og andre 
uken av samme ferIe var 
vI I ravenna, padova, 
veneZIa og mIlano. det 
var sannsynlIgvIs på 
denne turen jeg vIrkelIg 
fIkk sansen for ItalIa. nå 
har jeg vært der Ca 10 
ganger, og stadIg er det 
fantastIske nye steder å 
oppdage.

Av Pastor Oddvar Moi

I løpet av denne uken i Firenze 
hadde vi også en dagstur 
til Siena; vi så rådhuset, det 
berømte torvet (det var 
dagen før hestekappløpet), 
den overambisiøse dom-
kirken som aldri ble ferdig 
(men også den delen som var 
fullført), og vi besøkte kapel-
let “di Santa Catarina” i kirken 
San Domenico.

Og det er den hellige Katarina 
jeg vil skrive om i dette num-
meret av Hallvardsvaka. Hun 

ble født i 1347, som det 24. 
av 25 barn i en familie i Siena, 
og døde 29. april 1380, bare 
33 år gammel. 

Allerede som barn var hun 
meget from. Som seksåring 
fikk hun det hun senere 
beskrev som en visjon av 
Kristus, og alt som syvåring 
avga hun løfte foran Jomfru 
Marias bilde at hun ikke 
skulle ha noen annen brud-
gom enn hennes sønn, som 
hun elsket av hele sin sjel. 

den hellige Katarina av Siena - 29. april
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Liker du å synge?
Som dere forhåpentligvis har fått med dere, så har St. Hallvard menighet 
et eget familiekor. Familiekor betyr at ALLE barn, uansett alder er velkom-
men, men at foreldre er med på øvelsene slik at det er mulig å gjennomføre 
øvelsen med dette store aldersspriket. 

Familiekoret har øvelse annenhver mandag og synger i alle familiemesser.  
Dersom du ikke har anledning til å komme på mandagsøvelsene, kan du/
dere møte i gammel menighetssal 1. søndag i måneden kl.10.00 og så øver 
vi på sangene vi skal synge i familiemessen den dagen.

For de som ønsker det, serveres det middag før øvelsen. Middagen varer 
fra 16.45-17.30. Man kommer akkurat når man vil og det koster 20 kr pr/
person eller 80 kr pr/familie.

Familiekoret har plass til ende flere og vi håper dere får lyst til å ta dere 
en tur i løpet av våren!

Kontaktperson er Therese Skaar, tlf.  23303200

Praha fem dager i september 2012? 
St Hallvard menighet har 
tatt initiativ til en tur til 
Praha i september 2012. 
Programmet er laget av ”vår 
egen” Katrine Lundgren som 
er offisiell Prahaguide og 
som blir med oss hver dag. 
Det er reservert rom på Hotel 
Adalbert på Brevnovklosteret 
med kort avstand til Prahas 
historiske sentrum. Det 
blir daglig messefeiring i 
klosterkirken/kapellet.
Utreise: lørdag 8. 
September, kl 1040 fra 
Gardermoen med Norwegian, 
ankomst kl 12.35
Hjemreise: onsdag 12.sep-
tember kl 13.05, hjemkomst 
Gardermoen kl 1500
Programmet ser pr i dag 
slik ut (mer detaljert program 
med flere forslag kan fås ved 
henvendelse til St Hallvard 
Menighet eller Geir Moen) :
L ø r d a g  8 . 9 :  A v r e i s e 
Gardermoen og ankomst 
Praha. Oversiktstur i bussen 
fra flyplassen til bosted. Så 

en bli-kjent-runde i området 
vi bor.  Velkomstmiddag. 
 Søndag 9.9: Høymesse kl 
1100 i St. Vitus-katedralen 
i Prahaborgen. Omvisning 
etter messen
Mandag 10.9: Omvisning 
i Gamlebyen kl 1000 (bl.a. 
Betlehemskapellet, det gamle 
jødiske kvarteret og domkir-
ken Vår Frue av Tyn. Felles 
lunsj.
Tirsdag 11.9: Heldagstur til 
Karlstejn borg. Besøk i det 
forgylte Hellige Korskapellet 
er et høydepunkt. Lunsj 
på egen hånd (ikke inkl. i 
prisen), mulig med besøk i 
krybbemuseet for de som 
måtte ønske det. I Karlstejn 
finnes også billig krystall. 
Avslutningsmiddag i Praha 
(ikke inkl. i prisen)
Onsdag 12.9: Transfer til 
flyplass og hjemreise til Oslo.

PRIS per person i dobbelt-
rom (minimum 20 maksimum 
25 deltakere): 5200 kroner. 

Tillegg enkeltrom kr 660,-                                                                                                                                            
                      
Prisen inkluderer : Fly med 
kjente skatter og avgifter, 
overnatt ing som angit t 
ovenfor, transfer flyplass/
bosted t/r med guide, vel-
komstmiddag, omvisninger i 
Prahaborgen og i Gamlebyen 
(inkl lunsj i Gamlebyen), 
utflukt til Karlstejn borg inkl 
inngangspenger
Dette er en forespørsel om 
interesse. FORELØPIG 
påmelding så snart som 
mulig til St Hallvard Menighet 
v. Geir Moen geirmoen51@
hotmail.com telefon 9417 
9673 .  Oppg i  navn  på 
deltakere adresse, gjerne 
mailadresse og  telefon.  
Det skal foreløpig ikke betales 
noe depositum. Når vi ser om 
det vil bli tilstrekkelig antall 
deltakere, vil interesserte 
bli kontaktet på nytt med 
detaljer rundt innbetaling 
og mulighet til å gi bindende 
påmelding.  
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oss, den friheten det gir oss 
til å kunne være prester.

— Hva gjør sølibatet med deg 
rent mentalt og emosjonelt, 
som menneske?

— Det gjør meg fri til å få 
lov til å være den jeg er. Å 
være sølibatær er en stor 
frihet. Og en rikdom. Det 
frigjør meg fra andre for-
pliktelser. Jeg får lov til å gi 
av meg selv, uforbeholdent 
til andre mennesker, enten 
det er å sitte ved et dødsleie 
gjennom en hel natt, være 
en som man kan komme 
til når man har opplevd en 
krise, være en som et barn 
kan komme til når han eller 
hun føler at familien er et 
helt håpløst sted å være.

— Når du løfter hostien, hva 
føler du når det skjer?

— I vår tro, så blir brødet og 
vinen virkelig Jesu legeme 
og blod. Det er for meg 
det største. Det er her hele 
min kjærlighet ligger, i 
sakramentet, i det å få lov 
til å være prest. Nattverden 
vil alltid være det helt store. 
Dette ville jeg aldri fått 
oppleve hvis jeg hadde vært 
som deg.”

— Nattverden er jo et mirakel. 
Du er jo en trollmann. Du kan 
gjøre om brød til kjøtt og vin 
til blod.

— Jeg er ikke magiker, men 
jeg får lov til å tre inn i Kristi 
tjeneste. I vår forståelse av 
presteskapet er vi ”In per-
sona Christi”, vi er Kristus. 

Det er Kristus som forretter 
gjennom min skikkelse.

— Så det er et større mirakel 
det enn at du lever i sølibat? 
Det kan vel ikke sammenlik-
nes? Det at jeg kommer her 
og pirker borti dette her, det 
er egentlig en bagatell for 
deg?”

— Ja.
— Er det fordi jeg som ikke 
troende ikke forstår dette 
mirakelet, at jeg spør om alle 
disse omkringliggende tin-
gene som egentlig er perifere, 
ut fra ditt ståsted?

— Ja, det er korrekt. Men jeg 
aksepterer at du eller andre 
har spørsmål og problemer 
med å forstå.

Hele intervjuet ligger på nett som podcast. Se http://nl.nrk.no/podkast/aps/20062/ 
nrk_ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprogram_2012-0104-0121_6346128035.mp3 

(evt. http://www.katolsk.no/nyheter/media?b_start:int=20)

Illustrasjonsfoto: fra prestevielsen til P. Pål Bratbak og p. Phu Nguyen i 2008

Intervju med p. Sigurd 
om sølibatet

—Mitt liv er at jeg 
ønsker å vie Meg til guds 
tjeneste, og da Må det 
andre tre i bakgrunnen. 
vi blir det vi er opptatt 
av, og det handler oM 
å fylle livet Med noe 
Meningsfullt. jeg velger 
å fylle det Med gud.

Den 4. januar 2012 ble vår 
sogneprest p. Sigurd inter-
vjuet av Halfdan Bleken til 
programmet ”Ekko” på P2. 
Intervjuet ble også sendt 
i  programmet  ”Mel lom 
himmel og jord” på P1. Tema 
var betydningen av sølibatet 
i Den katolske Kirke. Her 
følger noen utdrag fra dette 
intervjuet.

— Du har gitt ditt liv til 
Kirken. Kan du konkretisere 
innholdet i sølibatsløftet som 
du avla for 16 år siden?

— Sølibat betyr for oss katol-
ske prester at vi ikke har lov 
til å gifte oss, ikke lov til å 
ha familie, ikke lov til å ha 
kjæreste. Vi skal i utgangs-
punktet stå til disposisjon 
for Kirken døgnet rundt, 
året rundt, resten av vårt 
liv. Dette er noe man må ta 
stilling til om man klarer 
å leve med.  Vi har en lang 
studietid, eller formasjons-
tid som vi kaller det, før vi 
blir ordinert og avlegger 
sølibatsløftet.

— Å være prest, eller sogne-
prest, er å være en hyrde. Vi 
skal ikke nødvendigvis gjete 
flokken vår i den forstand 
at vi skal piske den bak for 
å få dem til å gå i samme 
retning, men vi skal bli mer 
som Jesus, som den gode 
Hyrde, gå foran, og så følger 
flokken etter. 

— Hva var det vanskeligste 
med det å ta en avgjørelse i 
forhold til sølibatet?”

— Jeg tror den vanskeligste 
siden i utgangspunktet var 
å vite at jeg ikke skulle få 
egne barn, men også at jeg 
visste at jeg ikke ville ha 
et annet menneske å dele 
resten av livet mitt med. 

— Dere katolikker bruker 
mystiske begreper som å vie 
sitt liv, være Kristi brud og 
sånn – ligger det noen ero-
tiske elementer i troen der?

— Nei, vår tro er ikke erotisk. 
Den har Agape-aspektet, 
med total hengivenhet i seg. 
Å blande erotikk inn i det blir 
helt feil. Erotikken hører til 
mennesker i mellom, ikke i 
det guddommelige.

— Led oss ikke inn i fris-
telse, heter det. Lever vi i et 
samfunn der det er for mye 
fristelse på det området her?”

— Ja, det er spekulativ 
fristelse. Jeg synes det er 
veldig trist at vi har blitt så 
seksuelt fokuserte.

— P. Sigurd Markussen, som 
katolsk pater, så er du i en 
autoritativ posisjon. Du har 
beskrevet hvordan du er 
flokkens leder, du er hyrde. 
Og jeg vil anta at en slik posi-
sjon ofte utløser beundring, 
kjærlighet hos din flokk. Du 
har for eksempel sikkert et 
forhold til ungdom og barn 
i menigheten. Er det ting 
som skjer der som kan være 
vanskelig å håndtere?
— Det å kunne være prest 
er jo et kjempeprivilegium, 
vi får lov til å være nær 
barn og ungdom. De har en 
enorm tillit til oss.  

— Det kan lett misbrukes, kan 
det ikke det?

— Ja, det er noe som en må 
være ufattelig bevisst. Og 
det har heldigvis vært et 
veldig viktig tema gjennom 
hele mitt prestestudium, 
både i England og i Roma. 
Det er blitt fokusert på det, 
og hvilken rolle man inntar. 
Det skal være transparent 
det vi driver med.

— Deg og dine prestekol-
legaer i mellom, diskuterer 
dere hvorvidt sølibatet er 
en foreldet institusjon i Den 
katolske kirke?

— Nei, egentlig ganske sjel-
dent faktisk. De aller fleste 
av mine prestekollegaer er 
for sølibatet og alt det gir 
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Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende 
kurs. 

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som 
mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før viel-
sen finner sted, enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortlø-
pende gjennom året. Kurset går over seks kvelder fra kl. 18.30 – 20.00 
(Det er kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere er invitert til å delta i).

Alle par må sørge for å ta med seg dåpsattest (for katolikker kan den 
ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra ekteskapsinngåelsesdatoen) 
og sivilstandsbekreftelse for begge parter (kontakt Skatteetaten tlf 80 
08 00 00).

Kurset koster kr. 1000,- pr. par - som dekker alt kursmateriale. Beløpet 
kan betales med bankkort (vi har kortterminal) eller kontant første 
kurskveld eller overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 
22 49134 (husk å skriv ”Ekteskapskurs” og ditt navn i ”gjelder” feltet).

Påmelding til p. Sigurd Markussen (sigurd.markussen@katolsk.no) – 
eller menighetskontoret (tlf. 23 30 32 00) før første kurskveld.

EKTEsKaPsKurs  
VårEn 2012: 

Kurs 2/2012 – avholdes 
følgende onsdagskvelder i den 

”nye” menighetssalen i 1. etasje:
 ■ 11. april, 25. april, 9. mai, 23. mai, 
30. mai og 6. juni

Intensivt ekeskapskurs på 
lørdager: 
(lille menighetssal kl. 14.00 – 16.00)

 ■ 17.mars, 24. mars, 7. april og 21. 
april

Marriage preparation in  
St. Hallvard parish

The course is obligatory for everyone who want to enter a 
sacramental marriage. St. Hallvard parish also runs marriage 
preparation courses in Norwegian. Please sign up for the course 
in advance, sending an e-mail to: sigurd.markussen@katolsk.no

Place: St. Hallvard church parish hall Time: 18.30 – 20.00 Price: 
NOK 1.000,- (to be paid either in advance to the parish account 
number: 3000 22 49134, marked with your name and “Marriage 
preparation” or bank card or cash at the first day)

Teacher: Mr. Edwin Sammut.  
Contact the parish office for further information

    Går du Med GIfteplaNer I 2012?  

Ekteskapskurs i st. Hallvard   

Side 40Nr 1- 2012



st. Hallvard kirke
Søndag: 
09:30 fromesse  
11:00 høymesse     
(familiemesse 1./mnd) 
13:00 messe på polsk  
14:00 messe på vietnamesisk   
2. og 4. søndag i    
måneden
16:00 messe på engelsk,  
17:30 messe på tamil.  
19.00 messe på polsk

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

Tirsdag: 
11:00 hverdagsmesse, 

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.

ordinærE mEssETidEr

PåsKEaFTEn lørdag 7. aPril
11:00   velsignelse av påskemat på polsk 
 (hver halvtime frem til kl 13:00)   
13:15    påskevigilie på singalesisk  
15:00   påskevigilie på vietnamesisk
17:30   påskevigilie på tamil     
18:00 påskevigilie i Bredtvet kirke
20:00   påskevigilie på polsk
22:30   påskevigilie på norsk     

1. PåsKEdag søndag 8. aPril
09:30   messe på norsk
10:30   skriftemål
11:00   høymesse på norsk
13:00   messe på polsk
16:00   messe på engelsk
17:30   messe på tamil     
19:00 messe på polsk
09:00 messe i Bredtvet kirke    
17:00 messe i Holmlia kirke

2. PåsKEdag, mandag  9. aPril
11:00   høymesse på norsk
13:00   messe på polsk
17:00 tilbedelse og skrifte
18:00 messe på norsk

lørdag 31. mars
11:00   messe på norsk
18:00 messe på norsk
19:00 messe på polsk

Ingen messe i Bredtvet kirke i dag

PalmEsøndag 1. 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    
19:00  messe på polsk 

09:00 messe i Bredtvet kirke   
13:30  messe i  Skoklefall kirke
 (Nesodden)                                     
17:00  messe i Holmlia kirke

mandag 2. 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 3. 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 4. aPril
09:00 skriftemål på polsk    
 (til kl 11:00)
11:00   messe (ikke Kontaktklubb,   
 neste gang 11. april)
17:00   tilbedelse og skriftemål   
 (norsk og engelsk)
18:00   messe
18:30 skriftemål på polsk    
 (til kl 20:30)

sKjærTorsdag 5. aPril
14:00   skjærtorsdagsmesse på   
 vietnamesisk
15:45   skjærtorsdagsmesse på tamil
17:30   skjærtorsdagsmesse på polsk
19:00   skjærtorsdagsmesse på norsk
20:30   agapemåltid
20:30 sakramentstilbedelse og   
 skriftemål til midnatt
15:00  skjærtorsdagsmesse i Holmlia  
 kirke     

Messetider for Bredtvet kirke blir 
kunngjort senere. 

langFrEdag 6. 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

Tidspunkt for pasjonsgudstjeneste i 
Bredtvet kirke blir kunngjort senere.
Særkollekt til Det hellige land

Messetider 
den stille uke og påske 2012 a.d.
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FAMILIETrEFF I ST. HALLvArd 
KIrKE LØrdAG 24. MArS

Takk for sist til dere som var tilstede på fami-
lietreffet i høst. Dagen var svært vellykket og 
vi ønsker igjen og invitere til et familietreff! 
Menighetens barn med foreldre/foresatte 
er velkommen til kirken lørdag 24. mars kl. 
14.30- 17.00. 

ønsKE og målET For dagEn Er:
 ■ Å gi et tilbud til alle barn som 
er for små til å gå i katekese 
(religionsundervisning)

 ■ Å ha et tilbud der de aller yngste 
barna står i fokus! 

 ■ Gi barna en opplevelse av at kirken er et 
godt sted å være, og at de føler seg inklu-
dert og velkommen!

 ■ Å ha et forum der familier kan treffes og 
ha et kristent felleskap. Kanskje kan vi 
dele erfaringer og utfordringer i forhold 
til å gi barna en kristen oppdragelse?

Gi oss en tilbakemelding på hvor 
mange som kommer fra DERES 
familie. Vi skal servere mat og tren-
ger derfor å vite hvor mange vi blir. 
Arrangementet er i utgangspunktet 
gratis, men vi tar opp en frivillig 

kollekt under middagen for å dekke noen 
av våre utgifter. Send en tekstmelding eller 
en e-post der dere skriver hvor mange som 
kommer fra hver familie.   
 
Velkommen! Kontakt: 
Therese.skaar@katolsk.no/ tlf:40436427

ProgrammET For dagEn:
 14.30 Vi møtes i kirken for en kort velkomst.
15.00- 15.30 FAMLIEKOR! Vi lærer morsomme og fine kristne sanger for hele familien
15.30- 16.00 Trosformidling: Hvordan formidle Kirkens tanker om fasten til ulike   
  aldersgrupper? 0-2 år Marta Bivand Erdal, 3-6 år p. Sigurd, >6 år Therese Skaar
 16.00 Vi spiser middag. Vi regner med å være ferdig ca. kl. 17.00.

Vi håper at vi blir mange familier og vi tror dette kan bli en flott og innholdsrik dag for alle! 
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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

Sjelesørger for tamiler:

p. Damacius Bharath Villavarayen OMI

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

23 30 32 06 / 40 03 61 60

bharath@katolsk.no

 

Menighetssekretær:

Anne Marie Riiser

AnneMa.Riiser@katolsk.no

Regnskapsfører:  

Frode Eidem

Frode.Eidem@katolsk.no

Barne- og ungdomskonsulent:

Therese Skaar

Mobil: 40436427

Therese.skaar@katolsk.no

Katekesekoordinator

Angelika Wimmer

Mobil: 48957391

Angelika.wimmer@katolsk.no

Organist: Sara Brødsjø

Sara.brodsjo@katolsk.no 

Vaktmester: Christy Reginold Lawrence

Renholder: Beata Wasyluk 

Sakristan: sr. Aleksandra Michalska

Frivillige på kontoret:

Berit Müller, Eileen Tørnes, Tone Westersø 

og Jan Tommy Kjølberg. 

Leder av menighetsrådet:

Jan Willem Kopperud

jan.willem.kopperud@broadpark.no

St. Hallvardsguttene

Dirigent: Hans Martin Molvik

hmmolvik@hotmail.com      

Staben i St. Hallvard menighetEnerhaug-nytt
døPTE:
17.09.11 Linnea Nguyen     
 (St. Magnus, Lillestrøm)
25.09.11 Fredrik André Olsen Numyra   
 (St. Olav, Oslo)
29.10.11 Kelvin Rey Matibag (St.Olav, Oslo)
05.11.11 Tony Bao Minh Nguyen    
 (St. Frans, Larvik) 
05.11.11 Leonard Indset (St. Hallvard, Oslo)
05.11.11 Renée Gabrielle B. Lumibao   
 (St. Olav, Oslo)
05.11.11 Oriana Luisa H. Rønning    
 (St. Olav, Oslo)
05.11.11 Benjamin Marco Barrios-Stensvold  
 (St. Olav, Oslo)
12.11.11 Chloe Nguyen     
 (St. Magnus, Lillestrøm)
20.11.11 Duy An Nguyen (De vietnamesiske  
 martyrers kalpell, Oslo)
21.11.11 Melissa Maria Lona Haakonsen   
 (St. Hallvard, Oslo)
26.11.11 Adrian Vang (St. Hallvard, Oslo)
26.11.11 Venice Isabelle Aggabao Laureta   
 (St. Olav, Oslo)
26.11.11 Janell Alexandra Ahumada   
 (St. Joseph, Oslo)
03.12.11 Nathan Kwame Enam Atsu   
 (St. Hallvard, Oslo) 
03.12.11 Eirik Matteo Layda Tangen   
 (St. Hallvard, Oslo)
03.12.11 Juan Emilio Falcao Valenzuela   
 (St. Hallvard, Oslo)

03.12.11 Lydia Szabo Varkøy    
 (St. Hallvard, Oslo)
03.12.11 Johan Miguel Magsino Magpantay  
 (St. Olav, Oslo)
04.12.11 Joel Bizimana (St. Hallvard, Oslo)
10.12.11 Daniela Velo (St. Hallvard, Oslo)
10.12.11 Leah Tran ( St. Hallvard, Oslo)
17.12.11 Fredrik Leander Øye Murphy   
 (St. Hallvard, Oslo)
17.12.11 Aron Onad Atong (St. Hallvard, Oslo)
17.12.11 Augustus Manuel Tiongson   
 (St. Olav, Oslo)
18.12.11 Yanis Prince Sintenguha    
 (St. Joseph, Oslo)
25.12.11 Emma Francis (St. Hallvard, Oslo)
25.12.11 Elias Brandon (St. Hallvard, Oslo)
25.12.11 Sujitha Vilvarajah (St. Hallvard, Oslo)
25.12.11 Kostina Fkre Tekia     
 (St. Hallvard, Oslo)
26.12.11 Mikkel Gwardys (St. Olav, Oslo)
26.12.11 Helene Yenvy Pham    
 (De vietnamesiske martyrers kapell)
08.01.12 Martyna Leszynska    
 (St. Hallvard, Oslo)
15.01.12 Hanna Ciesielska (St. Hallvard, Oslo)
21.01.12 Marina Miadana Veloson    
 (St. Hallvard, Oslo)
28.01.12 Johanne Riise (St. Hallvard, Oslo)
04.02.12 Jonas Tran (St. Hallvard, Oslo) 

dødE:
31.12.11 Christine Vagay Reyes
13.01.12 John Eystein Tilley

EKTEViET:
10.07.11 Thanh Thuy Thi Ho og  Quoc Cuong Pham (St. Magnus, Lillestrøm)
29.10.11 Hien Thi Nguyen og Duc Hung Nguyen (De vietnamesiske martyrers kapell)
03.11.11 Gyula Erik Kovacs og Flor Maritza Santamaria Mujica (Singapore)
19.11.11 Heydee Magaly Segura og Christian Sommerfelt Øien (Mexico)
17.12.11 Adanna Chizoba Omese og Henry Akachiezeanaka (Nigeria)
28.12.11 Maureen Anthonia Iduma og Ethelbert Onweagba (Nigeria)
21.01.12 Mary Roshanhi Bernard Bergman og Bert Langestan Don Bosco (St. Olav, Oslo)
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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/organisasjon/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!


