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ST. HALLVARD MENIGHET – p. Carlo har ordet

Kjære dere,
p.  CARLO LE HONG PHUC  –  Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

Side 3 Nr 1 -2015

Vi går inn i fastetiden, og det er 
en omvendelsestid. ”Vend om 
og tro på evangeliet” er det 
 første Jesus sier når han går i 
gang med å forkynne Guds rike. 
I evangeliets språk betyr det for-
andring, gjennomtrengende 
radikal forandring. Noe sånt 
som å vende innsiden ut. Det 
betyr omvendelse, å skifte syns-
vinkel, å se virkeligheten, ikke 
ut fra en selv, men med Guds 
øyne. En slik radikal forandring 
betyr at hele ens holdning og 
måte å se tingene på endres. Det 
dreier seg nemlig om den sorten 
forandring som går helt til 
sakens kjerne i oss selv, vårt 
eget hjerte. “Å vende om” betyr 
også å føle dyp sorg og anger 
over at man har feilet, over det 
man har gjort eller latt være å 
gjøre. Det sies ofte at når synds-
erkjennelsen er for nedadgående 
i Kirken, går trangen til å gjøre 
bot samme vei. I fastetiden stop-
per Kirken oss på vår ferd og 
minner oss på særlig vis om at 
synd er en realitet og behovet 
for bot høyst reelt. Derfor inn-
leder Kirken den hellige tiden vi 
kaller faste. De som denne dagen 
mottar askekorset på sin panne, 
gjør det som et tegn på at de akter 
å ta fastetiden alvorlig, gjøre 
den til en tid for bot og bedring. 

Fastetiden er en invitasjon til 
å gi seg ut på noe som handler 
om åndelig vekst og fornyelse. 
Det er viktig og til hjelp å se 
fastetiden som en særlig nådens 
tid hvor den hellige Ånd gjør 
oss mer intenst oppmerksomme 

på vårt behov for Gud. Ingen 
ringere enn Jesus selv holdes 
frem for oss som modell, han 
som ble ledet av Ånden ut i vill-
marken til førti dagers faste og 
bønn. Fasten er en tid for bønn 
og renselse ledet av Ånden, en 
forberedelse før vi går inn i 
påskemysteriet og feirer Jesu 
lidelse, død og oppstandelse fra 
de døde. Det er en tid til å reflek-
tere over hvilken retning våre 
liv har tatt. Denne tiden oppfor-
drer oss til å reflektere over vårt 
livs retning. Hvor bærer det hen? 
Lever vi opp til vårt kall, å være 
Kristi disipler? Trenger vi kan-
skje å foreta visse justeringer? 
Eller har jeg gått meg bort? 
Trenger jeg å finne veien tilbake 
det egentlige? 

”Vend om og tro på Evan-
geliet”. Vi blir oppfordret til 
ærlig og modig å ransake vårt 
liv under Guds lys. Vi er bedt 
om å forlate det gamle og sette 
en ny kurs for livet. Denne 
kristne omvendelse har sitt sær-
preg. “Å vende om” er i kristen 
betydning en pilegrimsvandring 
til Faderens hus. Den kristne 
omvendelse er ikke en prosess 
som kun fører mennesket til-
bake til sitt innerste og lar det 
sitte med sin egen tomhet, men 
leder den kristne troende til 
Gud Faderen og hans barmhjer-
tige kjærlighet. Vårt kristne liv 
er som en lang pilegrimsvand-
ring til Faderens hus, han hvis 
betingelsesløse kjærlighet til 
hvert enkelt av oss og spesielt til 

“den bortkomne sønn” (Luk 15, 

11-32) vi oppdager på ny hver 
dag. Denne pilegrimsferden 
involverer enkeltmenneskets 
innerste, utvider seg så til de 
troendes fellesskap for til slutt å 
nå hele menneskeheten. 

Med dette bør vi begynne en 
vandring til Faderen, tilskynde 
alle til å slå inn på den vei som 
leder til ekte omvendelse, i det 
vi holder fast ved Kristus, men-
neskenes forløser. Dette omfat-
ter både å bli fri fra synd, men 
også å velge det gode som kom-
mer til uttrykk i de etiske ver-
dier som finnes i den naturlige 
lov og blir bekreftet og fordypet 
av Evangeliet. Dette er den rette 
sammenhengen for å gjenopp-
dage og intensivt feire botens 
sakrament (skriftemål) i dets 
dypeste mening. Gud innbyr 
oss til å vende tilbake til Faderen, 
som venter på oss med åpne 
armer for å forvandle oss til 
levende og effektive tegn på 
Guds barmhjertige kjærlighet. 
Med dette sakrament lærer vi å 
leve Faderens barmhjertige 
kjærlighet med fornyet styrke.

Prestens hjørne
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Innsettelse av ny sogneprest i 
St. Hallvard menighet 2. søndag etter jul
Søndag 4. januar ble p. Carlo 
Borromeo Le Hong Phuc innsatt 
som sogneprest i St. Hallvard 
menighet. P. Carlo kom til 
menig heten 1. september som 
menig hetens  sogneadmini stra  - 
tor. Kirken var fullsatt for å 
ønske den nye sognepresten 

velkommen. Etter messen var 
menigheten invitert til kirke-
kaffe sammen med sogneprest 
og biskop i menighetsalen.

Nedenfor trykkes prekenen  
biskop Bernt Eidsvig. Can. Reg. 
holdt under messen 2. søndag 
etter jul.
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Av den grunn passer det i 
fastetiden å fremhever kjærlig-
hetens dyd og å minne om de 
korte og meningsladede ordene 
i Johannes’ første brev: “Gud er 
kjærlighet” (4, 8.16). I dypet av 
vårt hjerte spør vi oss etter en 
mening, lengter vi etter Guds 
barmhjertighet. Hver gang vi 

opplever nederlaget, viser han 
oss veien tilbake til sitt hus. Der 
finner vi igjen den enestående 
omsorgen han har vist oss i 
Kristus. Svaret på denne oppfyl-
lelsen er mottagelse av forso-
nings sakrament, for den brin-
ger oss lys i lidelsens mørke 
fordi det formidler Guds 

kjærlighet og barmhjertighet. 
Jeg håper at vår menighet går 
inn i denne fastetiden med et 
åpent hjerte, sier ja til Guds inn-
bydelse til å vende om, og at vår 
Herre lar hver og en av oss 
erfare hans barmhjertighet.



ST HALLVARD MENIGHET - Presteforflytninger

Kjære p. Carlo, kjære prester og ordensfolk, 
kjære brødre og søstre i Kristus
Et presteskifte i en katolsk menighet blir alltid møtt 
med to slags positive følelser: Eftertankens takk-
nemlighet overfor den prest som avslutter 
gjerningen – for mange av dere vil det være blan-
det med savn – og den gode forventning til den nye 
sogneprest. Her har vi en uvanlig situasjon, for p. 
Carlo efterfølger både en sogneprest, som skulle 
komme tilbake efter studier, men ble kalt til Nord-
Norge, og en administrator, som har overtatt 
nabomenigheten på Lillestrøm. På våre alles vegne 
uttrykker jeg takknemlighet overfor pp. Sigurd og 
Janusz, og vår forventning og støtte til p. Carlo. 

Dere feirer et dobbelt jubileum i år; også av 
den grunn gleder jeg meg over å feire årets første 
søndag sammen med dere og være med på å åpne 
et nytt kapitel i deres historie.

Ingen prester har nøyaktig de samme egenska-
per, den samme styrke eller væremåte. Og ingen 
prioriterer helt likt. Alle forsøker de å svare på 
menighetens behov og de sjelsørgeriske utford - 

ringer de møter. St. Hallvard har vokst sterkt, og 
er for lengst blitt landets største katolske menig-
het – så jeg lover p. Carlo særdeles krevende år 
her. Men, jeg vet du ikke kommer til å kjempe 
alene. Jeg har kjent mange av dine forgjengere; 
felles for dem var en sterk – og gjengjeldt – kjær-
lighet til menigheten. De har ikke lagt skjul på at 
dette er et sted hvor det tilsynelatende umulige 
kan skje i vekselvirkning mellom prester og tro-
ende. Jeg minner dere allikevel om at det også må 
være gjensidighet i forventninger og bønn. I en 
slik dynamikk utvikler menighetene seg, og deres 
prester med dem.

Den legendariske biskop Fallize grunnla dette 
sogn i 1890 med et stort territorium: Hele Hamar 
stift og den paa den venstre bred af Akerselven del af 
Aker- og Follo fogderi, Øvre Romerike og Nedre 
Romerike i Akershus stift. Sognet fikk navn efter 
 hovedstadens skytshelgen. Hele 130 troende 
kunne man telle den gang. Det var mange for en 
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nyopprettelse; Arendal hadde til sammenligning 
bare to ved sin grunnleggelse i 1911. Jeg må også 
betro dere at sognet ble regnet som svært vanske-
lig: af ca. 130 sjæle ... fik man i begyndelsen – med 
unntagelse af nogle faa – ikke andet end sorg og møie, 
skrev en av sognets prester for drøyt 100 år siden. 
Så kan vi fastslå at det er meget som har forandret 
seg til det gode. 

En særskilt velsignelse for St. Hallvard var – og 
er – St. Elisabeth-søstrene. De etablerte seg ca. 1900 
i Urtegaten med sitt provinsialhus og et alders-
hjem. De bor stadig innenfor menighetens grenser. 
Jeg vet de opplever prestene og menighetens støtte 
i den vanskelige tid de går igjennom, og jeg oppfor-
drer dere alle til å huske søstrene i deres bønn.

Deres nye sogneprest, p. Carlo Le Hong Phuc, 
er født i Nha Trang i Vietnam den 25. juni 1971. 
Biskop Schwenzer mottok ham som prestestudent, 
og han har sin utdannelse fra Allen Hall i London, 
senere dominikanernes universitet Angelicum i 
Roma, og har virket flere steder: Oslo, Kongsvinger, 
Tønsberg og som rektor for vårt presteseminar. 
Han er en utpreget pastoral person, og jeg tror 
dere vil erfare at han er blant de prester som setter 
sitt liv og alle sine krefter inn for de troende. P. 
Carlo er mild, men dere bør ikke undervurdere 
hans viljestyrke. 

 
Kjære p. Carlo: Jeg ønsker deg Guds rike velsignelse for 
din gjerning i St. Hallvard
Du vil bli kjent med de troendes styrke såvel som 
deres nød. Ta deg av din menighet som den gode 

hyrde du er kalt til å være. Vær særlig opp  merksom 
på dem som søker tilbake til Kirken efter å ha 
vært borte en tid, likeledes dem som ikke tilhører 
den, men forsøker å finne en dypere forståelse av 
frelsens mysterium i vår liturgi og sjelesorg. Vær 
takknemlig for enhver familie som åpner sitt hjem 
for deg, og før selv et gjestfritt hus – slik apostelen 
Paulus skrev til Kirkens første hyrder. 

Jeg velger å nevne kun to av dine særskilte for-
utsetninger for å lede denne menighet: Du er 
vokst opp i et franciskansk sogn; du kjenner orde-
nens tradisjon og styrke. Den er en del av St. 
Hallvards arv. Din far, som har inspirert og preget 
deg dypt, har vært aktiv legfranciskaner i 50 år, 
og våre egne legfranciskanere har sitt hjem her. 
Og, fra din tid i Tønsberg har du lært St. Elisabeth-
søstrene å kjenne. Du har gledet deg over samar-
beidet med dem, støttet dem og sett klart hva de 
gjør for Kirken. Dere er igjen i den samme menig-
het og til stede for hverandre.

Kjære troende i St. Hallvard: Det er ikke bare 
deres sogneprest som blir pålagt et stort ansvar 
idag; det gjelder også dere. Han stoler på deres 
forbønn, gode vilje og samarbeide. Hjelp ham 
med katekesen, de praktiske og materielle ting; 
han trenger deres hjelp også for å nå de syke, 
gamle og ensomme. Han er ikke bare deres hyrde, 
han er deres bror i Kristus. Her er mange tusen 
katolikker fra over 100 forskjellige land. Hvilken 
rikdom, og hvilket ansvar!

 Måtte Gud velsigne dere alle!
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Ved å utrope et særlig år hvor Kirken fokuserer på det gudviede liv, 
tar pave Frans opp tråden fra sin forgjenger Benedikt XVI, som i sitt 
pontifikat utropte et Prestenes År (2009–2010) og Året for apostelen 
Paulus (2008–2009).

Året for det gudviede liv marke-
rer at det er 50 år siden det 2. 
Vatikankonsil kunngjorde dekre-
tet Perfectae caritatis (Den full- 
 komne kjærlighet – om ordens-
livets fornyelse) og dets konsti-
tusjon om Kirken, Lumen gen-
t ium  (Folkeslagenes Lys) . 
Kardinal João Braz de Aviz, pre-
fekt for Kongregasjonen for 

institutter for konsekrert liv og 
selskaper for apostolisk liv, sier 
følgende om dette: 

”Vi tror at konsilet ikke bare 
var Den Hellige Ånds tilskyn-
delse til hele Kirken, men kan-
skje især til det gudviede liv. Vi 
er også overbevist om at i disse 
50 år, har det gudviede liv gjen-
nomgått en fruktbar fornyelse 

– naturligvis ikke uten vanske-
ligheter og prøvelser – for å et-
terleve konsilets ønske til de 
gudviede: å være tro mot 
Herren, Kirken, deres egne nå-
degaver og mot mennesket i 
dag”.

(Sakset fra www.katolsk.no)

Året for det gudviede liv – “ordenslivets år”

“Jeg skriver til dere som Peters 
etterfølger. Jeg har fått i oppdrag å 
bekrefte hans brødre og søstre i 
troen (jfr. Luk. 22:32). Men jeg 
skriver også til dere som en bror, og 
som dere, også er viet til Gud. La 

oss sammen takke Faderen, som 
kaller oss til å følge Jesus fullt og 
helt. La oss gripes av Evangeliet og 
tjene Kirken. Våre hjerter er fylt av 
den Hellige Ånd, vår gledes kilde 
og vårt vitnesbyrd om Guds 

kjær lighet og barmhjertighet i ver-
den. Som svar på spørsmålet fra 
mange av dere og fra Kongregasjo-
nen , Institutter for gudviet liv og 
for Apostolisk livs sammenslutnin-
ger, har jeg besluttet og utrope et 

I anledning året for det gudviede liv hilser St. Elisabethsøstrene oss:



År for det gudviede liv på 50 års 
dagen for den Dogmatiske Konstitu-
sjonen om Kirken, Lumen Gentium, 
som i sitt  6. kapittel taler om 
ordenslivet, og Dekretet Perfectae 
Caritatis som handler om fornyelse 
av Ordenslivet.”1 Slik skriver 
pave Frans til oss gudviede. 
Men med dette året vil han ikke 
bare ære de kalte til livet etter 
evangeliske råd.

Paven gir oss fremfor alt en 
oppgave: Vi må på nytt starte en 
iver i oss og tenne en ild i ver-
den, slik han sier i sitt brev: “ At 
det gamle utsagnet alltid vil være 
sant: Hvor det er gudviede perso-
ner, er det glede.» Vi er kalt til å 
kjenne og vise at Gud er i stand til 
å fylle våre hjerter til randen med 
lykke, vi har ikke behov for å søke 
vår lykke et annet sted. Den ekte 
nestekjærlighet i våre kommunite-
ter øker vår glede. Vår fullstendige 
selvhengivelse til Kirken, familiene, 
unge mennesker, til de eldre og de 
fattige, fyller oss med livslang til-
fredsstillelse. Ingen av oss burde 
være misfornøyde og utilfredse, for 
en «dyster disippel er en disippel 
som sprer misnøye». Som alle an-
dre har vi våre vanskeligheter: vår 
sjels mørke netter, våre skuffelser 
og lidelser, vår erfaring av å redu-
seres etter hvert som vi blir eldre. 
Men midt i alt dette burde vi være 
i stand til å oppdage «den perfekte 
gleden». Det er nettopp her vi lærer 
å gjenkjenne Kristi åsyn, Han som 
ble oss lik i alt. Likeledes å glede oss 
i vissheten om at vi blir lik ham, 
som av kjærlighet til oss, ikke vek 
tilbake for korsets lidelser. I et sam-
funn som lovpriser effektivitet, du-
gelighet og suksess, et samfunn 
som overser de fattige og sender 
«tapere» bort, kan vi ved våre liv 

1 Pave Frans budskap for det konsekrerte livs år

være vitnesbyrd om Skriftens ord: 
«For når jeg er svak, da er jeg sterk.» 
(2. Kor 12:10)2 

Vi vil derfor invitere dere 
alle til å oppleve dette spesielle 
år sammen med oss. På våre 
nettsider: http://stelisabeth.info 
kan dere finne hva som skjer 
hos oss.

Vi, St. Elisabethsøstrene, er 
en del av St. Hallvard menighet. 
Vi ber med dere og for dere. Og 
i dette året vil vi be dere om de-
res forbønn for oss og nye 
ordenskall. 

Kanskje kan dere bruke en 
av disse bønner? 

Bønn om ordenskall
Herre, himmelske Far, hvert 
menneske lever fra evighet av i 
din tanke, og du gjør det i stand 
til å leve for en bestemt opp-
gave. Gi din hjelp, så hvert 
men neske kan bli klar over sitt 
kall og sin oppgave og derved 
benytte sine talenter til din ære. 
Gi fremfor alt hver enkelt kraft 
til trofasthet og utholdenhet i 
sitt kall. Troen på ditt gode for-
syn skal dermed gi meg kraft til 
å holde ut i motgang. La meg 
leve i bevisstheten om at alt det 
jeg blir pålagt å bære, kommer 
fra din fars hånd. Gjør meg 
våken og fjern fra meg min 
trang til makelighet, slik at jeg 
målbevisst går den vei som du 
har forutbestemt for meg. Amen.

Bønn for dem som følger 
kallet
Herre, opplyst og styrket ved 
ditt ord, går vi i forbønn for 
dem som allerede har fulgt ditt 
kall og nu virkeliggjør det i sitt 
liv: for biskopene, prestene, 

2 Pave Frans budskap for det konsekrerte livs år

diakonene, klosterbrødrene og –
søstrene, for dine misjonærer og 
for de innsatsvillige legfolk som 
medvirker i Kirkens tjeneste: 
Hjelp dem i vansker, styrk dem 
i lidelser, vær hos dem i ensom-
heten, vern dem i forfølgelse, 
befest dem i troskap. Vi ber deg, 
Herre, for dem som nettopp nå 
åpner sitt sinn for ditt kall, eller 
allerede har tatt de første skritt 
på veien for å følge det. Måtte 
ditt ord opplyse dem, ditt 
eksempel begeistre dem, din 
kjærlighet ledsage dem til målet: 
presteordinasjonen, klosterløf-
tene eller den kirkelige sendelse. 
Måtte ditt ord, Herre, være lys 
og kraft for dem, så de formår å 
gi sine brødre råd og støtte med 
den samme overbevisende kraft 
og kjærlighet som du har og gir. 
Amen.

***
1. søndag i advent 2014 ble 
Ordenslivets år offisielt åpnet 
av Pave Frans. I den forbindelse 
har Paven i et dekret kunngjort 
et spesielt privilegium for alle. 
Ved deltagelse i Tidebønnen 
kan de troende oppnå fullsten-
dig avlat når de oppfyller de 
vanlige betingelsene. 

I vårt kapell ber klosterfelles-
skapet Vesper hver dag. Dette er 
en fin  mulighet til å motta avlat. 
Denne avlaten, som man også 
kan ofre for de avdøde i skjærs-
ilden, kan man be om helt frem 
til 2. februar 2016.     

 «Avlat er ettergivelse over-
for Gud av timelig straff for syn-
der hvor skylden allerede er 
slettet ut, ettergivelse som den 
troende med den rette innstil-
ling kan oppnå på visse betin-
gelser (…) Avlat er delvis eller 
fullstendig, alt etter som den 
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helt eller delvis fritar for den ti-
melige straff som skal sones for 
synd. De troende kan vinne av-
lat for seg selv eller anvende 
den for døde» (KKK 1471)

Betingelser for å oppnå full-
stendig avlat: 1) Skriftemål 2) 
mottakelse av Den hellige kom-
munion 3) deltagelse i tide   - 

bønnen i Ordenslivets år 4) 
bekjennelse av troen 5) bønn i 
Pavens intensjoner.
Trosbekjennelsen
Bønn i Pavens intensjoner:
Fader vår 
Hill deg, Maria

Stille bønn

De som er i nådens stand og 
ikke bundet av noen synd, ver-
ken dødssynd eller mindre 
alvorlig synder, kan i dette øye-
b l ikk  bønnfa l le  Gud om 
fullstendig avlat for seg selv 
eller for en sjel som befinner seg 
i skjærsilden. 

ST. ELISABETHSSØSTRENE

provins@stelisabeth.katolsk.no

Støtt St. Elisabethsøstrene 

Lørdag den 6. desember ble Elisabethsøstrenes 
hus på Nordstrand rammet av brann. Et liv 
gikk tapt, beboerne ble husløse, og huset er 
totalskadet. Adventstiden som skulle være en 
gledens tid, ble en vond tid. I løpet av søstrenes 
134 år i Norge har kongregasjonen aldri opple-
vet en større tragedie. Både beboerne og flere 
av søstrene, som hadde sine rom i den del av 
bygningen der flammene herjet verst, har mis-
tet det de eide av jordisk gods.

Søstrene takker for all den støtte og hjelp 
som de har fått. Det offentlige og naboer stilte 
opp med varme klær og pledd til våre evaku-
erte beboere. Mange søkte til brannstedet for å 
forsikre seg om at de var i live. P. Pål Bratbak 
håndterte pressen, i tillegg til å yte pastoral 
omsorg.

Søstrene vet ikke når de 
kan vende tilbake til sitt nor-
male liv. Vi vet ikke når huset 
vil være ferdig gjenopp-
bygget og innflyttingsklart. 
Unntakstilstanden vil vare i 
hvert fall til neste adventstid. 
Søstrene setter sin lit til Herren 

- og til alles forbønner. 

Støtt 
gjenoppbyggingen av 
St. Elisabeth-hjemmet 

ved å gi din gave til 
St. Elisabethsøstrene 

på kontonummer 
2938.09.05017
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Sakramentene: Sykesalving

p. ODDVAR MOI  –  Oddvar.Moi@katolsk.no

Sykesalvingens sakrament

Dette sakramentet ble i mange 
århundrer kalt “den siste olje” og 
ble i praksis bare gitt på døds leiet. 
Ved det annet Vatikan konsil ble 
det åpnet for at man også kan 
motta sakramentet tidlig under 
en alvorlig sykdom, og dette ble 
ganske snart vanlig. Men mitt 
inntrykk er at etter en periode på 
70- og 80-tallet, der man la liten 
vekt på nytten av å motta dette 
sakramentet på dødsleiet, er 
dette blitt mer vanlig igjen.

Jeg syns derfor det er viktig å 
påpeke overfor de eldre og al-
vorlig syke, og for deres fami-
lier, at man gjerne må kontakte 
en av menighetens prester for å 
gi sykesalvingens sakrament 
når døden nærmer seg. Gjør 
man dette i litt god tid, kan den 
syke motta både skriftemålet, 
sykesalvingen og den hellige 
kommunion, men sykesalvin-
gen kan man også motta når 
man ikke lenger kan spise eller 
snakke - og den gir syndenes 
forlatelse og forbereder den dø-
ende på det evige liv. 

Katekismen sier at “Det pas-
sende øyeblikk for å motta den hel-
lige salving er med sikkerhet kom-
met når den troende begynner å 
komme i dødsfare på grunn av syk-
dom eller alderdom. Hver gang en 
kristen blir alvorlig syk, kan han 
motta den hellige salving, og likele-
des når sykdommen forverres etter 
at han har mottatt den.”

Det er bare prester (og bisko-
per) som kan meddele sykesal-
vingens sakrament, og for å 
meddele det, benytter de seg av 
olje som er velsignet av bisko-
pen i oljevigselmessen i den 
stille uke.

Det vesentlige i feiringen av 
sakramentet består i å salve den 
syke på panne og hender. 
Salvingen ledsages av forret-
tende prests bønn om dette sa-
kramentets særlige nåde.

Og Den Katolske Kirkes 
Katekisme sier at sykesalvingen 
har disse virkninger:
● den sykes forening med 

Kristi lidelse, til beste for ham 
selv og for hele Kirken

● trøst, fred og mot til å bære 
sykdommens og alderdom-
mens lidelser som en kristen

● syndenes forlatelse
● kan gi helbredelse
● forberedelse til overgangen 

til det evige liv

Både ved begynnelsen av al-
vorlig sykdom, f.eks. før en ope-
rasjon, og når døden nærmer 
seg, er det viktig at de troende 
får motta sykesalvingens sakra-
ment. Vær aldri redd for å be en 
av menighetens prester om å 
komme og gi dette sakra mentet!

“Og er der en som er syk, må han kalle til seg Kirkens presbytere; de skal be over ham og salve ham med 
olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, frelse den syke, og Herren skal reise ham opp igjen. Og 
er han skyldig i noen synd, skal den bli ham tilgitt” (Jak 5, 14-15 - Katekismen § 1510)
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Søndag 18. desember var det 
stor og fargerik fest i St. Hall-
vard. P. Teklehaimanot ASFAHA, 
eller som vi sier til hverdags, 
p.Tekle, ble innsatt i sin tjeneste 
i den eritreiske messen av 
biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. 
Etter messen fulgte mottagelse i 
menighetssalen.

P. Tekle har allerede nær-
mere ett år hatt sin gang og 
store deler av sitt virke for den 
eritreiske gruppen i St. Hallvard. 
For oss som var til stede under 
innsettelsen, var dette en svært 
fargerik og eksotisk opplevelse. 
Det kan som eksempel nevnes 
at biskopen ble møtt av repre-
sentanter fra den eritreiske 
gruppen som, syngende og  

dansende mens trommene lød, 
fulgte han inn i kirken på ekte 
eritreisk vis.

Vi i St. Hallvard setter stor 
pris på p. Tekle og ønsker hans 
Guds velsignelse over hans fort-
satte virke. (red)
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Broder Nikolais løfteavleggelse hos Maristene

My pastoral time in the Philippines 

Herman Nikolai Reimers 
Massen SM har virket som 
kateket i St. Hallvard og 
som spaltist i Hallvards-
vaka. Han leverer innlegg 
til Hallvards vaka på både 
engelsk, fransk og spansk 
til stor glede for menighets-
medlemmer som føler seg 
mest komfortable på ett av 

disse språkene. Dette håper vi også han vil fort-
sette med. Det siste året har Nikolai gjennomført 
et novisiatsår på Filippinene. Han avla i midten av 
januar sine første løfter der.

Lørdag 31. januar gjentok han sine løfter i St. 
Josephs kirke i Oslo med maristenes provinsial, 
Nikolais medbrødre på Strømmen, familien og 
mange gode venner til stede.

Nedenfor finner dere hans tekst om tiden på 
Filippinene: (red)

HERMAN NIKOLAI REIMERS MASSEN. NOVISE, SM  –  herman_reimers@yahoo.no

ST. HALLVARD MENIGHET 

I want to share with you all my pastoral time in 
Bajada. First I will share some moments during 
my time here and then  some reflections that I had 
in Bajada in Davao.

 Before I went to Bajada, I did a ministry in jail. 
I was amazed to see the big contrast between that 
prison and the situation in my own country: The 
smell, lack of hygiene, the heat, 27 people in one 
cell and around 10 pesos for each meal. First I was 
in shock, thinking about how many years they had 
been in the prison. But then I noticed how calm, 
happy and generous they were. The ministry with 
families here was a good experience too. They ex-
pressed generosity and joy welcoming us into their 
houses. I had the heart and the passion to do these 
ministries, so I looked forward to going Bajada. 

I stayed in Bajada for two weeks together with 
a fellow brother. The daily ministry was to visit 
the patients in the hospital. We visited the chil-
dren with cancer, which was a strong experience. 
I felt a bit vulnerable, but also humble and happy 
to see what the workers at the hospital had done 
for them. Each child was taken care of. Volunteer 
students did teaching and catechism, and other 
volunteer workers looked after them. The words 
that came to my mind were love and care. We also 
participated in mass and gave the holy commu-
nion to those who could not attend. A scripture 
that comes to mind is Matthew 25:36 “When I was 
sick you took care of me”. I felt great gratitude 
when the patients expressed and felt the presence 

of Christ in our prayer and in the sacrament. I 
gave myself with all my heart. When I saw the pa-
tients and their body language, it made me want 
to go back again. I love Christ as I love them, as 
we all are a family in Christ. To represent Christ 
means to be welcoming, have mercy and love for 
them. I want to follow and do what Jesus did. 

A challenge for me was to maintain a personal 
prayer life every day in this apostolic life. It made 

Br. Nikolai takker de fremmøtte
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ST. HALLVARD MENIGHET 

Mon temps pastoral

me  remember the importance of prayer because 
those times when I was in the chapel by myself, I 
experienced the deep connection between spen-
ding time with God Himself and doing the work 
of God. It was good to feel a community life with 
my brother and Sister. Staying with the sisters 
was a very special experience. During the last 
week we had a lovely gathering with the sisters 
and the two other brothers in Mattina. Community 
life is not only about prayer, but coming together 

and shareing. I was happy to see that we celebra-
ted mass all together. It expressed the love and 
care that we have for each other.

I am happy to explore the spirit of Mary in the 
way we work, approach people, our prayers and our 
community life. I thank the Sister who took care of us, 
guided us and supported us through conversations 
and spiritual directions. I thank Mary for all that she 
has taught me and may God continue to bless her 
community and the beautiful ministry as well.

Je voudrais partager avec vous mon expérience 
pastorale au Philippines. Je vous donne quelques 
moments de mon séjour à Bajada, Davao City. 

Quand je suis arrivé ici je ne savais rien de ce 
qui m’attendait. J’ai rencontré une nouvelle cul-
ture avec de nouvelles personnes. J”ai visité la pri-
son et j’ai vu la grande différence entre la prison 
d’ici et celle de mon pays.

L’odeur, le manque d’hygiène, la chaleur, 27 
personnes dans une petite cellule et que 10 pesos 
pour chaque repas. Au début j’étais choqué en pen-
sant aux nombres d’années qu’ ils avaient déjà pas-
sées dans cette prison. Au final j’ai observé la paix, 
la tranquillité et leur forte foi. J ’ai rendu visite à des 
familles et leur ai apporté du champagne.

Ils étaient très généreux et nous avons partagé 
ensemble les expériences de vie. J’ai appris à être ou-
vert et j’ai beaucoup apprécié le temps passé avec eux.

Grâce à ces expériences, que j’ai aussi par-
tagées avec un confrère, j’étais impatient de faire 
ma pastorale á Bajada. Nous  avons visité les pati-
ents de l’hôpital, dont des enfants atteints de can-
cer. Cette visite étaient une expérience difficile 
pour moi. Je me suis senti un peu vulnérable , 
mais aussi avec un esprit d’humilité et de félicité 
devant le travail accompli par ceux qui ont la 
charge de ces enfants. Chaque enfant était gardé 
par les volontaires. Ils leur ont fait du catéchisme 
et ils leur ont enseigné des choses basiques comme 
se lever, se peigner, se réveiller, prendre la douche 
etc. La parole qui m’était venue en tête, est aimer 
et prendre soin Nous avons aussi participé aux 
différentes messes organisées par l’aumônerie de 
l’hôpital. J’avais la chance de partager la commu-
nion avec patients qui ne pouvaient pas participer 

á la messe. J ai pensé à un passage dans la Bible, 
Matt 25:36 qui dit: “quand j’étais malade, tu m’as 
gardé”. J’étais très content de voir les patients ex-
primer leur sentiments d’ap partenance aux Christ, 
et de les voir prier ensemble.

Je me suis senti touché dans mon corps et dans 
mon âme. Je voudrais revenir car j’ai été ému de 
voir la gratitude qu’ils ont de sentir le présence du 
Christ dans leur vie. J’aime le Christ comme j’aime 
mon prochain, et comme j ai aimé mes patients. 
Pour représenter le Christ il faut savoir aimer, 
pardonner et affronter des situations difficiles. 
Christ est un exemple de générosité.

Il était riche mais il s’est fait pauvre pour nous, 
afin que sa pauvreté nous apporte une richesse 
spirituelle.Le défi était de réussir à combiner ma 
mission et mes prières personnelles. Nous 
n’avions pas beaucoup de temps pour prier de-
vant notre pastorale.

Pour mieux savoir gérer la connexion entre 
cette mission à accomplir et le temps que l’on veut 
passer avec Dieu, il faut prier, c’est la source pour 
que l’on soit en contact avec Dieu. 

J’étais content de passer la soirée avec d’autres 
soeurs, avec mes confrères et un Père de la famille 
mariste. Nous avons célébré la messe et nous av-
ons mangé ensemble aussi. La vie communauté 
est essentielle car nous partageons ensemble.

J’étais heureux d’être avec eux. La vie mariste, 
c’est avant tout s’ aimer l’un et l’autre. J’étais très 
content de mon séjour a Bajada,cela m’a permis de 
mieux connaître l’esprit de Marie, notre Supérieure 
Perpé tuelle. Un grand merci à la Vierge Marie, de 
marcher avec moi, les sœurs qui nous ont gardé. 
Que Dieu bénisse leur mission et la vie á Bajada.
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Mi pastoral en Filippinas
Me gustaría compartir con vosotros  algunos pen-
samientos sobre mi tiempo pastoral en la ciudad 
de Davao. 

Cuando llegué aquí no sabía nada de lo que me 
esperaba. Encontré una nueva cultura y nueva gente. 
Antes de venir a Bajada en Davao, ya tenía algunas 
experiencias en lo que se refiere a prisión y a la visita 
de las familias. Fue una sorpresa para mí ver la gran 
diferencia entre Filipinas y mi país, Noruega. 

En la prisión el olor era muy fuerte, hacía 
mucho calor y había más de veinte personas en 
una minúscula habitación,  con solo comida del 
valor de 10 pesos al día. La primera vez que ví esta 
situación,  me quede totalmente en shock. Pensé 
cuantos años habían pasado aquellas personas en 
la prisión. Al final, observé la atmósfera entre el-
los, la paz y la tranquilidad entre éstas personas. 
La fe que ellos procesaban era profunda y muy fu-
erte. Las familias que visité tenían una gran gene-
rosidad, eran capaces de compartir las cosas bási-
cas con nosotros y expresaban la gratitud que 
sentían al poder compartirlas en sus casas. 

Mi experiencia consistió en abrir mi mente hacia 
ellos, aprender de sus valores y la importancia de 
nuestra misión para los habitantes. Me sentía enor-
memente feliz de servir y hacer la misión con ellos. 

Mi corazón siempre quiere ayudar a toda la 
gente y creo que tengo la pasión para hacer la 
misión en todos los lugares a los que me dirigo. 
Por eso, me siento muy satisfecho y feliz del tie-
mpo pastoral en Bajada. 

Llevé a cabo mi pastoral a lo largo de dos 
semanas junto con otro compañero. Mi pastoral 
tenía como misión dar la comunión a personas in-
gresadas en el hospital. Visitamos a los niños con 
cáncer, que fue para mí una experiencia con fuer-
tes connotaciones. Me sentí un poco vulnerable, 
pero al mismo tiempo feliz de saber el trabajo que 
los voluntarios hacen por los niños allí. Había 
también estudiantes voluntarios que cuidaban de 
los niños y les daban el catecismo al mismo tie-
mpo. Las palabras que recuerdo de aquel mo-
mento son el amor y la compasión. También par-
ticipamos en la misa y la comunión a los que no 
podían asistir a la misa. 

Un pasaje que me inspiró viene de La Biblia en 
el Evangelio de Mateo 25:36 “... Estaba enfermo y 
me visitasteis”.

Sentía una gran gratitud y satisfacción cuando 
la gente en el hospital expresaba la felicidad a 
través de sus sonrisas y lenguaje corporal. Ellos 
sentían la presencia de Cristo a través de la predi-
cación y al recibir la comunión. Creo que tengo la 
corazonada de estar presente en la gente que ne-
cesita ayuda y la salvacion de Cristo.

 Me gustaría volver a ellos. Amo a Cristo como 
amo a la gente. Somos todos la misma familia de 
Dios. Representar a Cristo significa incluir y amar 
a todos.  Jesús es también un ejemplo de generosi-
dad. “...que por amor a vosotros se hizo pobre, si-
endo rico, para que vosotros con su pobreza fue-
seis enriquecidos” 2 Corintios 8:9.

El ejemplo de Jesús es importante para mí, por-
que quiero seguirlo y hacer de igual manera lo 
que él hizo. 

Fue difícil integrar la misión con la predicación 
día a día. No había mucho tiempo cuando tenía que 
llevar a cabo la misión. Esto es vocación; hay que re-
cordar la importancia de predicar, que es la acción 
básica antes de evangelizar. Cada vez que estaba en 
la Iglesia para predicar, sabía la conexión profunda 
entre tener el tiempo con Dios y hacer el trabajo de 
Dios, ambas son cosas muy importantes.

La vida en comunidad estaba muy bien. 
Recuerdo cuando pasamos una noche junto a las 
hermanas, hermanos y padres para celebrar la 
Santa Misa y cenar. La vida en comunidad no 
trata solo de predicar todo el tiempo sino también 
de compartir y hacer cosas juntos. El amor y la 
paz entre nosotros significa la espiritualidad ma-
rista que tenemos.

Estoy enormemente feliz de haber formado 
parte de esta experiencia con mi orden y María; 
especialmente en la manera de trabajar, el estar al 
lado de las personas, la ayuda de mi comunidad a 
través de conversaciones y el pasar tiempo juntos.  

Para concluir, quisiera dar un gran agradecimi-
ento a María por todo lo que me ha enseñado y 
que la misión y la comundidad de los hermanos 
maristas, vayan con Dios.

ST. HALLVARD MENIGHET 
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Barn og voksne hygget seg med gang 
rundt juletreet og noe å spise, og så kom 
de! Akkurat som i fjor og året før og året 
før der igjen gjorde de tre hellige konger 
entre i menighetsalen, og akkurat som 
tidliger hadde de med spennende gaver 
til barna.
Gjett om de er velkomne tilbake neste år 
også da!

Også i år var det knytte stor spenning til besøket 
av de tre hellige konger. Kommer de virkelig? 
Hva kan de ha med som gaver i år?

Helligtrekongersfest



KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

« 5 brød og 2 fisker »  
- Næring for kropp og sjelkirken

Familiehelg 5. - 7. juni 2015 
St. Hallvard menighet arrangerer familiehelg der 
vi er sammen for å bli kjent, ha det gøy og for å få 
åndelig påfyll! Kanskje det blir anledningen til 
årets første bad i Øyeren?
Vi nærmer oss temaet «5 brød og 2 fisker- næring 
for kropp og sjel» gjennom ulike aktiviteter, bønn, 
lek og ettertanke. Helgen passer for barnefamilier 
så vel som for familier med litt eldre barn. Kanskje 
besteforeldrene vil være med de også? 
Påmeldingen er åpen, så meld dere på og hold av 
helgen!

Når?
Fredag 5. juni til søndag 7. juni 2015

Hvor?
Mariaholm, katolsk konferansesenter med idyl-
lisk beliggenhet 1 times kjøretur fra Oslo
http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/
mariaholm

Hva koster det?
Voksne: 550 kr
Barn: 300 kr (gratis fra barn nr 4)
Om økonomi er en utfordring, ta kontakt med 
prestene.

Transport:
I utgangspunktet reiser deltakerne privat. De som 
ikke har bil kan reise med tog (Oslo-Spydeberg) 
og blir hentet ved stasjonen, evt. kan vi ordne 
skyss fra Oslo.

Planleggingsgruppe:
Vil du være med å utforme programmet eller har 
du lyst til å bidra med noe (f.eks. musikk, aktivitet 
m.m)? Alle som ønsker å bidra med forberedelser 
eller med praktisk hjelp under helgen bes ta kon-
takt med Marta tlf. 452 17 648, bivand@hotmail.
com. Vi trenger mange flinke hender!

Påmeldingen er åpen! 
Send mail til darkowakounig@yahoo.com eller 
ring 23 30 32 00.
Skriv i påmeldingen: navn til alle deltakere,  barnas 
alder og kjønn, spesielle mathensyn, informasjon 
om hvordan du skal reise (bil, tog, trenger skyss, 
kan ta med flere) 
Frist: 15. mai 2015
For sent ute? Ta kontakt om du vil melde deg på 
etter at fristen har gått ut.
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ST. HALLVARD MENIGHET

Her kan du fargelegge rosenkransen. 
På bildet ser du engelen som kommer 
til Maria. Det er ett av gledens 
 mysterier som vi husker på når vi 
ber rosenkransen.

Du vet sikkert hva dette er for noe? Kanskje har 
dere en slik hjemme? En rosenkrans. Da vet du 
nok også at vi ber Hill deg Maria på de små 
 perlene. Hvis du vil vite mer om «mysteriene» 
som vi tenker på mens vi ber rosenkransen, kan 
du for eksempel se i «Barnas egen bok om 
rosenkransen». Vi har i alt fire typer mysterier 
som vi bruker i rosenkransbønnen. Gledens – 
smertens – lysets – herlighetens mysterier. 



KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Fra januar skal det hver mandag 
skje noe spennende i st. Hallvard 
kirke fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det 
er øvelse for familiekor. 
Vi øver for å prise Gud med våre 
stemmer. Vi lærer oss også å ta 
aktivt del i liturgien, dvs. Den 
Hellige Messe. Barnekoret er 
ansvarlig for å lede sangen i 
familiemessene som er første 
søndag i måneden.
Vi har det veldig gøy sammen. Vil 
du være med??? Bare kom!!! Du er 
hjertelig velkommen!

Datoene for vår semestret:
23. februar 
1. mars søndag  familiemesse da 
møtes vi 10.15,  
9. mars, 
16 mars, 

23. mars, 
30. mars. Da er det påskeferie helt 
til den 13. april, 
20. april, 
27. april, 
3. mai søndag  familiemesse, da 
møtes vi 10.15,  
4. mai, 
11. mai, 
18. mai, 
25. mai, 
1. juni, 
7. juni søndag  familiemesse, da 
møtes vi 10.15,  
8. juni, 
15. juni, sommer avslutning

Familiekoret i St. Hallvard kirke 
“HaBaKo”
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Du er hjertelig  
velkommen!

Ta kontakt ved spørsmål:

sr. Faustyna tlf. 23 38 44 11; 
mobil: 412 52 226  

eller mail:  
faustyna@stelisabeth.katolsk.no

Har du lyst til å være ministrant (altergutt/pike) i St. Hallvard kirke? Vil du være med å bistå presten 
under feiringen av liturgiske handlinger - messefeiringen? Alle som har mottatt førstekommunion 
kan bli ministrant. Ministrantgruppen til St Hallvard kirke består i dag av 15 flinke gutter og piker. 
Det er plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måneden for øving og sosialt samvær. 
Tid og sted for samling vil bli annonsert i søndagsbladet. Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt 
med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 415 31 615, epost: hung0047@gmail.com

ST. HALLVARD MINISTRANTLAG
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Meld familien din på til: 
Pastoralavdelingen, 
                 pastoral.okb@gmail.com 

Foto: © Rob - Fotolia.com

Den nordiske katolske 
familiekonferanse

Samtalegrupper - messe - fest og underholdning
Program for barn og unge

København, 1.-3. mai 2015
Konferansens mål er å styrke familiesamholdet og 
la ekteskapets sakrament bli en ny evangeliserende 

kraft i vår tid
Les mer om program, priser, innhold m.m. 

på familiekonference.katolsk.dk

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER



ST. HALLVARD MENIGHET
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FRODE GRENMAR  –  skyttenbroa@hotmail.no

Den 13. november i fjor inviterte 
legfransiskanerne i Oslo og 
Lillestrøm til sin årlige Åpne 
kveld. Møteleder var legfransiska-
nernes leder Stein-Morten Omre, 
og legfransiskanernes åndelige 
veileder p. Nikolas var tilstede.

Temaet for kvelden var Frans 
av Assisi, en livskunstner til inspi-
rasjon, og de fremmøtte fikk 
høre en serie med korte fore-
drag fra en gruppe som nettopp 
var kommet hjem med ferske 
inntrykk fra Assisi og andre 
kjente steder fra Frans’ liv, som 
La Verna og Greccio.

Liv Benedicte Nielsen, som 
selv har jobbet hele sitt liv som 
kunstner, og er kjent for sine 
mange motiver fra Frans’ hjemby, 
innledet med et foredrag om den 
rike kirkekunsten i Assisi. Liv 
Guntvedt fulgte opp med å 

fortelle om Frans og bønn, der vi 
ikke minst fikk møte den kontem-
plative Frans. Peggy Bruce tok for 
seg Frans og tjeneste, et tema som 
er blitt høyaktuelt etter at pave 
Frans har satt ny fokus på mange 
av de verdiene som den hellige 
Frans representerer. Frans ble 
svært tidlig kjent for sin nærhet 
og kjærlighet til dyr, og naturen 
og skaperverket generelt. Frode 
Grenmar fortalte mer om dette i 
sitt foredrag om Frans og naturen. 
Til slutt rundet 
Aasmund Vik av 
med å gi oss et 
innblikk i den in-
derlige livsgleden 
som var så typisk 
for Frans, og som 
han bevarte hele li-
vet, gjennom alle 
prøvelser og syk-

dom, og helt inntil sin siste dag.
Etter foredragene ble det tid 

til spørsmål og diskusjon.
Den hellige Frans av Assisi 

er en av våre mest kjente og 
kjære helgener, men for mange 
begrenser nok kunnskapen om 
ham seg i stor grad til små frag-
menter fra hans liv og virke. 
Denne kvelden fikk vi et bedre 
innblikk i den bredden som fin-
nes i hans spiritualitet og bud-
skap – til inspirasjon for oss alle.

Åpen kveld med legfransiskanerne



KATOLSK FORUM – St. Hallvard

Retrett for menigheten

Jubileum 2015 - 2016

Den 19. mars inviterer vi til 
retrett i St. Hallvard med fransis-
kanerbroder Bjarne Falkanger.
Han vil innlede med temaet

• Tanker i forbindelse med  
 fastetiden.

• Hvorfor måtte Jesus dø på  
 korset? Er det flere mulige svar?

Temaet er sentralt i troen, men allikevel ikke 
enkelt å forholde seg til. Korsfestelsen utfordrer. 

Det blir to innlegg med tid til refleksjon, og 
samtale i fellesskap.
Start kl 17:00, Messe kl 18:00, avslutning kl 20:00.
Lett servering etter Messen.

Katolsk Forum – St. Hallvard står som hovedarrangør for to av de første arrangementene i vårt 
jubileumsprogram. Nedenfor finnes en liten presentasjon:

Åpning av jubileet.  
St. Hallvarddagen 15. mai 2015
Feiringen starter i St Hallvard katedralens ruiner i 
Minne parken i Gamlebyen kl 1700, med 

“Pilegrimsliturgi”; pilegrimsbønn og prosesjon 
opp til St Hallvard kirke. Kl 18.00 feires pontifikal-
messe med biskop Bernt Eidsvig. Hallvardguttene 
synger i messen. For første gang tas menighetens 
nye St. Hallvard-messehagel i bruk. Den er 

designet av Liv Benedicte Nielsen, og produsert i 
Polen på initiativ av p. Janusz Fura ss.cc.
Den storslåtte jubileumsgaven fra Liv Benedicte 
Nielsen avdukes i menighetsalen.

Deretter er det konsert samme sted med Annar 
Follesø, fiolin, Wolfgang Plagge klaver, Ingerid 
Birkeland, vokal. Servering. 

Vår tyske vennskapsmenighet vil også besøke 
oss ved denne anledning.
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Vi drar på pilegrimstur i nærområdet lørdag 13. juni 2015

I anledning vårt menighetsjubi-
leum, inviterer vi til en endags 
pilegrimsreise i nærområdet. 

Vårt første besøk blir i Tanum 
kirke i  Bærum.

Tanum kirke er en hvit mur-
kirke oppført på 1100-tallet. 
Kirken er enskipet med galleri 
og rett avsluttet kor. Over 
midten av skipets tak er det en 
firkantet takrytter med åttekan-
tet spir, bygd i 1625 av den 
kjente ”Christoffer Thornebøger” 
som også lagde tårn på Enebakk 
kirke. Her får vi omvisning før 
vi reiser videre til Lier og Huseby 
som er St. Hallvards hjembygd 
og gården der han vokste opp. 

Området ble trolig ryddet 
som gård allerede i eldre jernal-
der, da med navnet Linnes. Den 
eldre gården ble i yngre jernal-
der delt i tre, hvorav Huseby er 
den ene delen. Under rikssam-
lingstiden ble dette gjort til en 
kongelig besøksgård. Her finnes 
to gravhauger fra jernalderen. 
Kort tid etter kristningen av lan-
det (før 1060) ble det bygget et 
kapell her som var viet til St. 

Olav. Like øst for gravhaugene 
ligger St Hallvards brønn, og hit 
valfartet folk helt fram til 
midten av 1800-tallet for å 
drikke av vannet, som ble reg-
net som helsebringende. 

Vi følger en hellelagt kultur-
sti med informasjonstavler gjen-
nom dette området (kun noen få 
hundre meter) og får også nær-
mere informasjon om stedet av 
en lokal omviser fra Pilegrims-
gruppa i Lier.

Etter vårt besøk på Huseby, 
blir det lunsj. Informasjon om 
sted vil komme senere.

Dagens siste stopp blir i 
Sylling hvor Kirken i tidligere 
tider hadde en eiendom, i dag 
St. Hallvard Villa. 

Johannes Olav Baptiste Fallize 
var katolsk biskop i Norge ved 
forrige århundreskifte. I 1904 
kjøpte han den ti mål store tom-
ten ved Enger i Sylling for 1200 
kroner, og bygde villaen som et 
sommerhus og møtested for ka-
tolikker. Villaen ble viet til St. 

Hallvard. I 1914 sto kapellet fer-
dig, reist med midler gitt av 
norske katolikker.

I 1923 fikk St. Fransiskus-
søstrene overta eiendommen og 
opprettet et novisiat her. I 1925 
ble villaen utvidet med egen 
skolefløy, arbeidsværelser og 
soverom. I hageanlegget ble det 
anlagt en Via Dolorosa, med 
flere «stasjoner». 

Novisiatet ble avviklet i 1956. 
Grunnen til avviklingen var at 
det ble stadig færre klosterkall 
og således ikke behov for et eget 
novisiat her. Den siste gudstje-
nesten i kapellet ble holdt 31. 
mai 1957.

St Hallvard-villaen er i dag i 
privat eie, men kapellet er be-
vart og tatt vare på. Vi har fått 
leie kapellet til messe når vi 
kommer til Sylling den 13. juni. 
Vi får også informasjon om ste-
dets historie.

 Mer in-
formasjon 
med påmel-
ding vil bli 
sendt ut se-
nere. Vi hå-
per mange 
vil være 
med oss på 
d a g e n s 
pi legrims-
reise.
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Program for 
jubileumsåret 2015/16



I år feirer vi et dobbelt jubileum. Det er 125 år 
siden St. Hallvard menighet ble opprettet. 
Samtidig er det 50 år siden vårt nye kirkebygg ble 
innviet. Med denne feiringen åpner vi et nytt 
kapitel i menighetens historie.

Et jubileum er alltid en grunn til å være takk-
nemlig. Gjennom disse årene har St. Hallvard me-
nighet blitt et åndelig hjem for mange, her føres 
de nyeste medlemmer til dåp, her går barna til sin 
første kommunion, de unge mottar fermingens 
sakrament, de unge ektepar trer frem for Guds 
åsyn for at han skal velsigne den pakt de to inngår, 
fra kirken tar vi avskjed med dem som har fullført 
sitt jordiske liv. 

Jubileet gir oss anledning til å se tilbake på det 
som har vært. Det er mange som har ofret tid og 
krefter i menighetens tjeneste gjennom disse årene. 
Mange har bidratt til å forme menighetens utvik-
ling. Mange aktive medlemmer, ordenssøstre og 
prester har svart med kreativitet, innsatsvilje og 
trofast tjenestesinn på tidens mangfoldige utfor-
dringer. Målet var å skape en menighet med et rikt 
menighetsliv, en levende menighet hvor alle kunne 
føle seg hjemme, en kirke som skulle føre de tro-
ende nærmere Gud og nærmere hverandre, et fel-
lesskap som har rom også for mennesker i nød, så 
vel i de nære omgivelser som i sam  funnet. 

Når vi feirer denne viktige begivenheten, er vi 
klar over at det er intet menneske gitt å fortelle om 

hvilke resultater menigheten egentlig har opp-
nådd i disse årene, det vet bare Gud. Ser vi tilbake 
på disse 125 år, skjønner vi at mange hendelser 
har preget menighetens liv. Men én ting kan vi 
være sikre på, menneskene i menigheten har et 
trofast kristenliv i hverdagen. I dag kan vi forstå 
den gave som vi har fått, og slutte opp om den i 
takknemlighet og trofasthet.  

Når vi leser om St. Hallvard menighets fortid, 
ser vi Guds aktive tilstedeværelse i historien og 
blir oss mer bevisst vår identitet som menighet. I 
dag har St. Hallvard vokst sterkt med mange tu-
sen katolikker fra over 100 forskjellige land. 
Hvilken rikdom vi har!  Samtidig er vi klar over 
hvilke utfordringer vi har i fremtiden. Dette kre-
ver en evne til å følge med i tiden, mot og styrke 
til nytenkning og omstilling, oppbrudd og ny be-
gynnelse. Mens de ytre forhold stadig forandrer 
seg, desto større betydning får det for menigheten 
å vite at Gud er det faste holdepunkt vi vier vårt 
liv til. Han er Den store uforanderlige. 

Måtte menighetens jubileum bli en glede for 
oss og gjøre begeistring og inspirasjon om til 
handling med brennende tro og glødende enga-
sjement. Måtte denne viktige begivenheten gjøre 
oss rede til å lytte til Den Hellige Ånd, og villige 
til å fornye vår tro, håp og kjærlighet i tjeneste for 
verdens evangelisering.

Kjære brødre og søstre i Kristus,
p.  CARLO LE HONG PHUC  –  Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no
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15. mai 2015. Åpning av jubileet.  
St. Hallvarddagen
• Feiringen starter i St. Hallvard katedralens 

ruiner i Gamle byen kl. 17:00, med “Pile grims-
liturgi”, pilegrimsbønn og prosesjon opp til 
St. Hallvard kirke. 

• kl 18:00, pontifikalmesse med biskop Bernt 
Eidsvig. Hallvard guttene synger i messen.  
Vår ny St. Hallvard-messehagel brukes for 
første gang.

• Deretter følger arrangementet i menighetsalen:
 Jubileumsgave fra Liv Benedicte Nielsen 

avdukes og den tradisjonelle St. Hallvard-
konserten med Annar Follesø, fiolin, Wolfgang 
Plagge klaver, Ingerid Birkeland, vokal. 
Servering.

• Vi får besøk fra vennskapsmenigheten i 
Tyskland

13. juni 2015.  
Pilegrimstur til Lier
• Dagsutflukt med buss. Vi besøker gården 

Huseby i Lier, hvor Den hellige Hallvard 
bodde. Informasjon og kort omvisning. 

• Deretter reiser vi til Sylling hvor St. Fransicus-
søtrene hadde et novisiat og et kapell frem til 
det ble solgt i 1968. Det gamle kapellet er 
vedlike holdt, og her skal vi feire messe. 

• På veien skal vi også besøke Tanum kirke og 
få en omvisning her. 

• Det vil bli arrangert et enklere måltid i forbin-
delse med utflukten. 

• Påmelding.

23. juni 2015. Sankthansfeiring
• Den 23. juni feirer vi Johannes Døperens fest 

med sankthansbål, spekemat og innslag fra 
landene der våre menighetsmedlemmer 
kommer fra. Vi starter med messe kl. 18:00 og 
fortsetter festen i parken bak menighetssalen. 
Hele menigheten, beboerne i borettslagene 
rundt kirken og våre naboorganisasjoner er 
invitert til denne spesielle midtsommer - 
feiringen!

5. september 2015. Pilegrimsreise til Bohuslän
• Vi starter vår pilegrimsvandring i St. Hallvard 

kirke og vandrer via ruinen av Hallvards- 

 katedralen i Minneparken til fransiskanernes 
gamle klostersted ved Gamlebyen kirke. En 
buss vil møte oss underveis og frakte oss 
videre via en  middel alderkirke i Østfold, en 
kort stopp ved Borgar syssel museum og 
Nikolairuinen videre til Båhuslän hvor 
St. Hallvard er minnet med en skulptur i 
alterskapet.

• p. Carlo vil være vår pile grims prest
• Mari A. Lunde er vår guide.
• PÅMELDING TIL KONTORET INNEN  

15. august.

3. oktober 2015. Fransiskansk dag                                                                                         
• Fransiskanerne har hatt en sentral rolle St. 

Hallvard menighet gjennom mange tiår, og i 
dag setter vi fokus på dette bidraget og på 
fransiskansk tankegang og spiritualitet.

• Messen vil bli feiret av pp Hallvard Hole, 
Nikolas Gory czka og Grzegorz Gryz, alle 
O.F.M.
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• Br Bjarne Falkanger O.F.M., klarissene fra 
Larvik, representanter for St. Elisa beth- 
søstrene og for Fransiskus-hjelpen vil være til 
stede.

• Den fransiskanske tradisjonen i St. Hallvard 
bæres i dag videre av legfransiskanerne, som 
du også kan treffe denne kvelden. 

• P. Hallvard vil holde et foredrag om 
 fransiskansk spiritualitet.

• Denne kvelden minnes den hl Frans’ dødsdag, 
og vi vil få være med på den tradisjonelle 
Transitus-markeringen.

15. november 2015.  
Jubileumsboken presenteres
• I anledning menighetens 125-årsjubileum vil 

det komme ut en jubileumsbok. Boken vil ikke 
handle om “musketerene 25 år etter” i den 
forstand at den blir et kronologisk tillegg til 
Johs. Bruces menighetshistorie som kom i 
1990. I stedet blir det artikler om spesielle 
tema - blant annet den første generasjon av 
menighetslemmer, og om vår fransiskanske 
historie. Boken presenteres i forbindelse med 
kirkekaffen 15. november.

Mellom Kristi konge fest og  
3. advent 2015 – jul i alle Herrens land
• St. Nikolas-feiring – arrangement  for  barna 

og barne familier. 
• Utstilling av julepynt/tradisjoner og jule-

marked med varer fra ulike nasjonaliteter.  
• NUKs Adventsaksjon. Kan vi oppnå «all time 

high»?
• Elisabethsøstrenes jule verksted 

Februar 2016 – menigheten får eget bygg
• Arkitektfirmaet Lund og Slaatto møter med 

repre sentant som sto arkitekt Kjell Lund nær. 
Foredrag om kirke byggets historie, hvilke 
tanker gjorde man seg da man skulle bygge.

Mars 2016 - menighetens katolske kunstnere
• Utstilling av grafikk, malerier og skulpturer av 

kunstnere som var tilknyttet St. Hallvard kirke 
og kunstnere som sogner til St. Hallvard i dag.

 Flere kunstnere er forespurt.  

• Barn og ungdom i menigheten skal bidra til 
jubileums feiring ved flere anledninger, blant 
annet skal kateketer med katekesebarn lage 
ting som senere kan inngå i en utstilling 
Kateketer med katekesebarn lager ting som 
senere kan bli utstilt (til våren 2016). 

14. og 15. mai 2016 – stor jubileumsavslutning
• Lørdag blir det paneldebatt rundt teamene 

”Menigheten da og nå. Hva kan vi se tilbake 
på, hva har vi i vente? Hvor går Den katolske 
kirke i Norge, hvor går St. Hallvard? Hva er 
utfordringene? Hvordan kan Den katolske 
kirke bli en synlig og naturlig del av Norge, 
hvordan kan St. Hallvard bli/fortsette å være 
en synlig og naturlig del av Oslo øst?”

• Middag for inviterte gjester.
• Søndag utvidet kirkekaffe etter høymessen 

med inviterte gjester. Søndag kveld avholdes 
den tradisjonelle St. Hallvard-konserten.
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St. Hallvardkatedralen og høstens 
pilegrimstur

I forkant av St. Hallvard  kirkes  jubileum  (125- 
årsjubileum for menigheten og 50-årsjubileum for 
kirkebygget) kan det være på  sin plass å  oppsøke 
ruinene av St. Hallvard-katedralen som ligger i 
gangavstand  fra Ener   haugen. 

Vi  anbefaler  også  at dere  blir  med  på vår 
 pilegrimstur  til  Strømstad 5. september 2015. Da 
skal vi bl. a. oppsøke ruinene av St. Hallvard-
katedralen i Oslo, Hobøl middelalderkirke (viet St. 
Margareta), St. Nikolas kirkeruiner i Sarpsborg og 
Skee middelalderkirke i Strømstad. Vi skal følge 
sporene pilegrimer har gått gjennom Østfold  til  
alle tider. 

Etter 1650 ble katedralen brutt ned og de siste 
murrestene ble brukt til vei mellom Gamle Oslo  
og sentrum. Noe fra katedralen er bevart og kan 
til og med ses i dagens St. Hallvard kirke. Se de 
lille innlagte stenportalen når du går ut av døren 
til St. Hallvards sidekapell! Foto av stenen fra 
Hallvards katedralen er også avbildet på forsiden 
av jubileumsprogrammet som følger dette num-
mer av Hallvardsvaka. 

Ruinene er å finne i det vi i dag kaller ruinparken  
nær St. Hallvards  plass og  kontoret  til  Oslo  bi-
spedømme. Det offisielle navnet er ”Minneparken”.  
Oslo hadde to maktområder I middelalderen-
biskopens og kongens. Kongens middelalderpark 
lå ned mot fjorden ca. 500 meter fra katedralen. St. 
Hallvard lå lenger opp i byen ved bispe borgen og 
Domini kanernes  “St. Olavs kloster”. 

Ruinparken ble anlagt på 1930- tallet over  en 
firespors tog tunnel. Restene etter St. Hallvards - 
katedralen er de viktigste ruinene her. Katedralen 
ble  viet  til Oslos skytshelgen,  som døde i 1043. 
Skrinet hans sto på Høyalteret.    

Oslos spede bydannelse var i ca. år 1000. 
Katedralen  ble  reist i perioden 1110-1150 og var 
Norges nest største bygning og kirke etter  

SVERRE EMANUEL  DEHLI  –  svdeh@online.noMARI  ATLANTA  LUNDE  –  mariatlanta.guide@gmail.com

LASSE  STEIN  BORGEN  –  lasse.mari@gmail.com    

Inngang Minneparken fra vest

St. Hallvardruinen sett fra vest

Gamle Oslo (tenkt. middelalder)
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Høstens pilegrimsreise lørdag 5. september

Nidaros domen. Den lignet Gamle Aker kirke, 
som er Oslo eldste bevarte hus i dag, og måtte  na-
turligvis være en meter lenger, siden det var en 
katedral! St. Hallvard og (Gamle) Aker kirke ble 
utformet som romanske basilikaer med sentralt-
årn og tverrskip. I 1260-årene ble kirken trolig ut-
videt østover med et gotisk kor som var like langt 
som kirken. Ikke alt er synlig  av St. Hallvard-
ruinene. På grunn av veiutvidelse ligger i dag kor 
og gravplass dessverre under  betong. 

Kong Sigurd Jorsalfare  døde i 1130 under byg-
geprosessen  og ble sannsynligvis  begravet i syd-
veggen av koret, og hans hodeskalle ble muligens  
ført til Akershus slott etter annen verdens krig. 
Andre middelalderkonger ble også begravet her. 
Oslo Domkapittel ble stiftet i 1152. Før det hadde 
 biskopene ikke vært stedbundet, men reist land 
og strand rundt med  kongen.

Den hvite Ladegården vi kan besøke i dag, er fra 
1700-tallet og bygget på ruinene av bispeborgen. 
Biskop Nikolas Arneson bygget et kastell i sten på 
1200-tallet. Man  kan fortsatt gå  inn i borgens vinter-
kjeller, der det av og til holdes konserter. I  middel-
alderen var det en bro fra bispeborgen til St. Hallvards- 
katedral, så biskopen kunne gå tørrskodd til messen.

Det gule kontoret til Den norske kirkes Oslo-
biskop, som ligger i ruinparken, er bygget  på rui-
nene av Olavsklosteret fra 1239 med plass til 15 
brødre. Man kan fra høyre se portal inn gangene: 

-brødrenes møterom/konventstue, biblioteket/
skrive stua og nærmest St. Hallvard katedralen- 
ruinen av sakristiet. Disse rommene åpnes for 
 publikum til avtalte tider.  

Midt i mellom kongens og kirkens maktområdet, 
ved ruinene av Clemenskirken, står kopi  av et 

gammelt pilegrimsskilt. På skiltet står: “643  KM 
til Nidaros“. Her starter den offisielle pilegrimsle-
den i dag. 

Mellom de to maktsentrene lå også “Oslo Torg” 
i middelalderen. Det lå der Oslogate krysser 
Bispegata. På  en husvegg  kan  du  se  kopi  av  en 
illustrasjon av Karl-Frederik Keller  i  Erik  Schias 
bok “Middelalderen i Oslo” som viser en middel-
alder gate (Vestre strete) som går opp til St. Hallvard- 
 katedralen.

Det  anbefales  alle  å  ta  en tur  til denne vakre  
og rolige pletten. Når jeg sitter på en benk og 
skuer nedover ruinene, føler jeg at jeg er på et hel-
lig sted. I følge tradisjonen henger  storklokken  
fra St. Hallvardkatedralen i Oslo lutherske Dom-
kirke. Tenk  gjerne  på det når du hører den ringe. 
Neste artikkel i denne serien blir om  Hallvards-
minner i Oslo Rådhus.

Kilder:
“Oslo byleksikon” red.Knut Are Tvedt
“Vandring I gamlebyen” Morten Krogstad og Erik Schia
“Østkanten”  Leif Gjerland
“Middelalderbyen i  Oslo”  Karl-Fredrik Keller og Erik Schia

Vi anbefaler også at dere blir  med  på vår pile-
grimstur  til  Strømstad 5. september 2015.Vi star-
ter i vår egen kirke på Ener haugen, for så å vandre 
til Hallvard katedralens ruin i Minneparken via 
Fransiskaner nes klostersted i Middelalderen. Som 
kjent er dette lokalisert til området rundt 
Gamlebyen kirke og Oslo Hospital. Etterhvert vil 
en buss møte oss for videre reise til Østfold, hvor 
v i  besøker  en  middela lderkirke  og  St . 

Nikolas- ruinen, som ligger innenfor Borgarsyssel 
museums område. Her besøker vi også det adskil-
l ig  nyere  Olavs -kape l l e t ,  som har  en 
Hallvardsskulptur (gips kopi). Videre reiser vi til 
Skee kirke i Båhuslän som kan fremvise en adskil-
lig eldre Hallvard skulptur lokalisert til et alter skap.                                                 
P. Carlo blir med som vår pilegrimsprest. Mari A. 
Lunde blir vår guide på reisen. Påmelding til 
menighetskontoret. Flere detaljer senere.(red)

ST. Hallvardkatedralruinen sett fra øst
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St. Hallvard menighet i Oslo feirer to store jubileer i 2015 og 2016 – det har gått 125 år siden 
menighetens grunnleggelse, og kirkebygget blir 50 år gammelt.

Da St. Hallvard menighet ble grunnlagt i 1890, dekket den den østre delen av Oslo by samt 
store deler av Akershus og hadde et par hundre medlemmer. I løpet av årene har menigheten 
vokst betydelig og blitt Norges største katolske menighet på drøye 20.000 sjeler med bakgrunn 
i alle verdens land. Helt siden kirkebygget har stått ferdig i 1966 har mennesker kommet innom 
kirken daglig, i første rekke for å be og delta i gudstjeneste, men mange også for å bare se på 
dens spesielle arkitektoniske utforming.

St. Hallvard er havn for mennesker fra over 200 forskjellige nasjonaliteter og spiller en uvur-
derlig rolle i deres integreringsprosess inn i det norske samfunnet. Mange vellykkede sam-
funnsborgere som har sine røtter langt utenfor Norges grenser har mer enn en gang vært 
innom kirken og hentet seg praktisk og åndelig starthjelp. Menighetskontoret kan ved fore-
spørsel formidle kontakt for en samtale med flere av dem.

Dette er et stort jubileum som skal feires og markeres gjennom et helt år – fra mai 2015 til 
mai 2016. Jubileumsfeiringens mange programpunkter skal skape blest om menighetens 
enorme flerkulturelle bagasje og medlemmenes forskjellige tradisjoner; menighetens historie, 
mangfold og spiritualitet skal presenteres, men det skal også gis anledning til å reflektere over 
utfordringene som finnes. St. Hallvard menighet ønsker gjennom denne feiringen å presentere 
seg selv som en livskraftig del av bylivet midt i Oslos innvandrerstrøk og fremheve sin rolle 
som samfunnsaktør. Jubileumsfeiringen startes som del av St. Hallvardsdagen den 15. mai 
2015 med påfølgende program i menighetssalen.

Detaljert programutkast er vedlagt. 

Kontaktperson: 
Sogneprest p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, tlf. 23 30 32 00/11, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

Leder i jubileumskomiteen:
Darko Wakounig, mob. 95 89 78 45, darkowakounig@yahoo.com 

Pressemelding – 125 / 50-års-jubileum 
i St. Hallvard menighet i Oslo



Tradisjonen tro gikk menighetens julefest av stabelen fredag 
9. januar 2015. Den startet umiddel bart etter messen kl. 18.00.

Programmet på festen ble også holdt i tradisjonelle for-
mer. Korsang, god mat, loddsalg og gang rundt juletreet ga 
en utrolig god stemning. Å få synge alle de tradisjonelle 
julesangene er et høydepunkt. Dessuten skapte Ferdinand 
Männles  kuhorn en ekstra munter stemning. Dette vil vi ha 
mer av! Aasmund Vik og Berit Müller sto for quiz, som også 
skapte engasjerte festdeltakere. Spesielt må vi takke 
Ferdinand for god gjennomføring av arrangementet, i til-
legg til en dyktig og effektiv gjeng på kjøkkenet.

I år var vi ca. 50 som deltok. Det er plass til flere. 
Velkommen neste år!

TONE WESTERSØ  –  tone@westerso.com
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ST. HALLVARD MENIGHET

Pilegrimsferd i Østerled 2005
Menighetsrådet i St. Hallvard 
inviterer igjen til pilegrimsferd 
under mottoet «sammen under-
veis». Vi reiser fra Oslo via 
Kongsvinger og følger spor etter 
hl. Olav. Deretter går reisen til 
Vadstena hvor vi blir i to netter. 
Her får vi tid til å besøke steder 
knyttet til den hellige Birgitta både 
i byen og utenfor, f.eks. Alvastra. 
Reisen går deretter videre til 
området rundt Lid kjøping og vi 
besøker bl.a. Skara og Varnhem, 
hvor vi også håper å kunne feire 
messe i den gamle klosterkirken. 
Dette området har mange interes - 

sante mål og vi tror det kan bli et 
fint opphold. 

St. Hallvard menighet 100 år
Å feire opprettelsen av en katolsk 
menighet for 100 år siden i den 
østlige delen av Kristiania er en 
stor og bemerkelsesverdig begi-
venhet. Fra den spe begynnelse i 
Urtegaten, over til ny kirke på 
Enerhaugen, menighetens raske 
økning av medlemmer fra alle 
himmelstrøk, med mange for-
skjellige aktive grupper, vår 
vakre liturgi i fransiskansk ånd- 
alt dette gjør oss til en menighet, 
et farverikt fellesskap som vi alle 

har grunn til å være stolte av.
Mange arrangementer skal av-

vikles i løpet av festuken. Det er 
tenkt å trekke flest mulig av me-
nigheten med i festlighetene. Det 
skal selges mange fine gjenstan-
der som et minne om dette jubi-
leet. Spesielt vil vi anbefale vår bok 
«Fra Urtegaten til Ener haugen», en 
spennende lesning om menighe-
tens liv, utvikling og vekst.

Menighetsrådet ønsker at dere 
alle støtter opp om hele festuken. 
Feiringen av 100-årsjubileet for St. 
Hallvard menighet bør bli husket 
av mange, også blant folk utover 
våre egne rekker.

På Enerhaugen – Nye tider

Hallvardsvaka for 10 og 25 år siden

Så var drømmen gått i oppfyllelse, 
nå skulle kreftene settes inn for å 
skape det menighetsliv man 
hadde drømt om. Oppgaver var 
det nok av, allerede første uken 
ble tre barn døpt i den nye kirken, 
og det ble holdt brudemesse. Her 
skulle det også skapes et nytt miljø, 
mange av de gamle medarbeidere 
fra Urtegaten fulgte med og nye 
kom med.

Men det var ikke bare nye ar-
beidsformer som ventet prestene. 
Dette var tiden umiddelbart etter 
det Annet Vatikankonsil, og me-
nigheten skulle føres inn i alt det 
nye. En av oppgavene var å til-
lempe de nye regler for liturgien, 
bl.a. messe på norsk. At en slik re-
form ikke gikk smertefritt noe sted, 
sier seg selv. Mange var glad i den 
gamle latinske messen og de 
gamle latinske salmene. Mange 
syntes endringene gikk for fort, og 
det var muligens noen konver - 

titter som mente at nå forlot kir-
ken noe av det det hadde latt seg 
inspirere av ved sin konvertering. 
De såkalte «fødte» katolikkene 
syntes stort sett det var på tide at 
kirken moderniserte seg. På slut-
ten av 60-tallet ble det bestemt å 
synge en norsk høymesse i 
måneden.

På bispedømmeplan ble det 
også diskutert endringer, bl.a. 
Legmannsrådet arbeidet  med nye 
regler for menighetsråd.  Disse ble 
vedtatt i 1968 og innebar at menig-
heten selv valgte rådet. Tidligere 
måtte dette velges av soknepres-
ten og godkjennes av biskopen.

På denne tiden (1967) begynte 
man også med egne barnemesser 
julaften, og det var på samme tid 
begrepet «pater» ble vanlig blant 
barna på Enerhaugen. Pater 
Ronald Hølscher var en populær 
mann blant disse, bl.a. med sin 
filmklubb.

Etter hvert som tiden gikk, en-
dret synet på kirkebygget seg hos 
en del av dem som ved innvielsen 
ikke syntes det så ut som en kirke 
skal se ut. Men noen protesterte 
bl.a. mot at tabernaklet var plas-
sert i sakramentskapellet. De 
mente dett måtte være ulovlig. 
Den nye kirken kunne også bru-
kes til aktiviteter som ikke lot seg 
gjennomføre i den gamle. I de før-
ste årene var det flere musikkafte-
ner, og i forbindelse med påske-
uken ble det oppført kirkespill.

På samme tid innførte Oslo 
kommune et system som bedret 
inntektene, idet man gjennom-
førte planen om at den sum som 
skrev seg fra de som ikke tilhørte 
statskirken, samlet ble overført 
vedkommende kirkesamfunn.

Utdrag fra boken «Fra urtegaten til Enerhaugen» 
trykkes med tillatelse fra familien Bruce
Utdrag fra boken ved Tone Westersø   
tone@westerso.com
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Franciskushjelpen

Nytt fra Fransiskushjelpen

Kjære gode venner og kollegaer i St Hallvard,
Nå er vi i gang med et nytt år og nye muligheter. 
Vi er optimistiske her i Fransiskushjelpen og gle-
der oss over en del nye ansettelser som skjer i 
disse dager.

Vi har ansatt en ny koordinator for Besøks-
tjeneste. Hun heter Lina Næss og starter nå i fe-
bruar. Aksel går over til å lede Sorgtjenesten. I til-
legg har vi fått utvide vårt arbeid med Familie - 
hjelperen, slik at vi nå har en koordinator for Oslo 
og en for Akershus. Koordinatorene heter Christine 
Mathiesen og Linn Helene Fagerland. Begge star-
tet også på nyåret. Vi er svært takknemlige oven-
for Kreftforeningen, Gjensidige Stiftelsen, Bergersen 
Stiftelse og Kaare Berg Stiftelse som har innvilget 
midler til utvidelse!

I dag var mange av oss på en konferanse om 
folkehelse i regi av Oslo Kommune. Vår ressurs-
gruppe for Familiehjelperen var blant de siste 3 
nominerte til Oslo Kommunes Folkehelsepris. Det 
har vært utrolig spennende, og vi forberedte oss 
godt til presentasjonen. Det ble slik at Mental 
Helse – Ungdom vant. De gjør også mye godt for 
ungdom på ungdommenes premisser, men det 
var utrolig hyggelig å være blant de siste kandida-
tene. Her kan dere se bilde av koordinator Thea 
Spjudvik og deltaker i ressursgruppen Kjersti 
Tveten som forteller om vårt arbeid. 

Det blir sikkert en stund før jeg skriver til dere 
i menigheten. Jeg tar ulønnet permisjon i et år fra 
Fransiskushjelpen fra 20. mars 2015. Jeg har hatt 
stor glede av å jobbe i Fransiskushjelpen og 

samarbeide med Kontaktklubben med spesielt 
Inger Marie Steiner, samt de gode ansatte på me-
nighetskontoret. Jeg går over i stillingen som dag-
ligleder på hovedkontoret for Metodist kirken i 
Norge. Avdelingsleder for Sykepleie på Hjul, 
Jenny Sandaker, skal tiltre som stedfortreder for 
generalsekretæren. Som dere kanskje vet har 
Fransiskushjelpens generalsekretær, Øyunn 
Granerud, vært sykemeldt. Hun er ventet tilbake 
i løpet av våren. 

Selv om det er fortsatt ganske mørkt og glatt 
ute, vet vi at våren vil komme etter hvert.

Med ønsker om gode dager fremover for dere 
alle sammen.

JOHANNA LUNDERENG, fungerende generalsekretær  –  JLundereng@fransiskus.no
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Klimaendringer – vår tids største utfordring

- Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og avsko-
ging viser allerede den ødeleggende effekten av den 
katastrofen vi er vitne til, sa pave Frans til nettavisen 
the Observer nylig.
Jordens klima påvirkes av mange kompliserte 
prosesser og kan ikke uten videre reduseres til 
enkelte værfenomener. Men forskning som nå 
ledes av FNs klimapanel har over flere tiår kunnet 
vise til en trend med gradvis oppvarming av tem-
peraturen på jorda, som gir seg utslag i ulike 
klimaendringer rundt omkring på kloden. Det 
vitenskapelige grunnlaget for å kunne hevde at 
det er menneskelig påvirkning gjennom utslipp 
av klimagasser, eller drivhusgasser, som har er 
skyld i denne utviklingen, regnes nå som sikkert. 
Denne kjensgjerningen har imidlertid ennå ikke 
ledet til nødvendige gjennombrudd i de interna-
sjonale klimaforhandlingene mellom verdens 
stater. Formålet med forhandlingene er å forhin-
dre at farlige klimaendringer truer økosystemer, 
dyr og mennesker. Pave Frans mener det er svært 
viktig å ta vare på skaperverket. 
- Mennesker kan iblant tilgi, men naturen gjør det aldri. 
Om vi ikke tar vare på miljøet finnes, det ingen annen 
utvei.
Paven vil komme med flere initiativ i 2015 for å 
overbevise verdens politiske ledere om at de må 

ARON HALFEN, programkoordinator for Asia i Caritas Norge

Klima er igjen høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere kraft og kobles 
til menneskeskapte klimaendringer. Flom, tørke og storm er i økende grad globale fenomen som gjør at flere kjenner 
på konsekvensene. Derfor har også pave Frans engasjert seg i det som omtales som vår tids største utfordring.

De internasjonale klimaforhandlingene

• Forhandlinger mellom verdens stater for å enes om en internasjo-
nal klimaavtale.

• Den forrige avtalen, Kyoto-protokollen, utløp i 2012, og en ny 
avtale er enda ikke fremforhandlet. Etter planen skal en ny avtale 
ferdigstilles i Paris i desember 2015. 

• Under klimaforhandlingene er det satt et mål om å begrense den 
globale oppvarmingen til 2 grader fra førindustriell tid for å unngå 
farlige og ukontrollerbare klimaendringer.

• Målsetningen forutsetter at verdens stater reduserer det samlede 
utslipp av klimagasser. Det er imidlertid ikke enighet om hvordan 
dette skal gjøres, spesielt fordelingen mellom stater.

Klimaendringer og klimatilpasning

• Temperaturen på jorden har økt med 0,85 grader siden førindus-
triell tid som følge av økende utslipp av klimagasser, hoved - 
sakelig gjennom bruk av fossil energi som kull og olje.

• Temperaturøkningen medfører klimaendringer som gir utslag i 
form av økt nedbør, flom, tørke og kraftigere stormer. Noen land 
er mer berørt og sårbare enn andre, spesielt i sør.

• Konsekvensene av klimaendringer er merkbare allerede i dag og 
vil fremover kunne medføre at noen områder blir ubeboelige, 
betydelig redusert matproduksjon og kollaps av økosystemer. 
Klimaflyktninger kan bli en stor utfordring, spesielt i Asia og 
Afrika. 

• Klimatilpasning handler om å gjøre valg som reduserer de nega-
tive konsekvensene av klimaendringene og utnytte de positive 
konsekvensene. Planting av trær som tar opp CO2 og hindrer 
ørkenspredning, er et eksempel på dette. 

strekke seg lenger for å bekjempe klimaendrin-
gene. I januar besøkte paven den filippinske byen 
Tacloban, som ble rasert av tyfonen Haiyan i 2012. 
Etter besøket vil han sende ut en encyklika som 
tar for seg problemene knyttet til klimaendrin-
gene. Caritas-nettverket har gitt humanitær bistand 
og bidratt til gjenoppbygging av flere filippinske 
byer etter tyfonen. Det er et tydelig eksempel på 
hvordan Caritas’ arbeid imøtekommer utfordrin-
gene knyttet til klimaendringer. Et annet eksempel 
er flommen som rammet Sri Lanka over jul og 
nyttår. Også her var Caritas-nettverket raskt til 
stede med hjelp. Matvaresikkerhet er en av Caritas 
Norges hovedsatsningsområder og et felt som er 
spesielt utsatt for effektene av ulike typer klima-
endringer. Det er de mest fattige av oss som blir 
hardest rammet av klimaendringene. Hyppigere 
og kraftigere værfenomen fører til tap av liv, sult, 
og tapt livsgrunnlag i Sør. Derfor er klima et vik-
tig tema for Caritas i 2015 og vil fortsette å være 
det i årene som kommer. 

Les mer om Fasteaksjonen 2015 «Skaperverket: 
Vår gave -  vårt ansvar»! på www.caritas.no 
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Støtt Fasteaksjonen: Skaperver-
ket - vår gave, vårt ansvar! 

Fasteaksjonen 2015 setter fokus på  
klima og miljø. Les mer om aksjonen 
og gi et bidrag på www.caritas.no. 
Du kan også gi et bidrag ved å sende 
SMS med kodeord CARITAS til 2090 
(kr 100,- per SMS), benytte konto-
nummer: 8200.01.93433 ved å merke 
bidraget «Fasteaksjonen 2015», eller 

skanne QR-koden. 
 
Takk for ditt bidrag!  
 

 

Nytt Caritas-utvalg for St. 
Hallvard menighet starter opp 
nå.

Ønsker du å delta i aktivite-
ter for å hjelpe marginaliserte 
grupper i Norge og i andre land?

Ønsker du å delta i aksjoner 
og kampanjer for å hjelpe men-
nesker i inn og utland som er 
rammet av kriser?

Det er mange kampanjer der 
du kan delta og hjelpe for å bi-
dra til en bedre verden.

For eksempel:
Faste-aksjonen og andre 

aksjo ner som høstaksjon og 

adventsaksjon for å samle inn 
penger til trengende menne sker.

I tillegg til de faste aksjonene 
ovenfor kan du bidra gjennom 
andre innsamlingsaksjoner, for 
eksempel i forbindelse med hu-
manitære kriser.

Har du lyst til å delta i 
Caritas-Utvalget og være med 
fra starten og planlegge og finne 
på aktiviteter som du synes er 
viktig for St. Hallvard 
menighet?

Det kan være enkle aktivite-
ter, som å bringe folk som ikke 
kan kjøre til messen.  Eller 

besøke mennesker som ønsker 
besøk.

Vi er i startfasen og trenger 
engasjerte mennesker som vil 
være med å gi sitt bidrag og 
komme med ideer for hvordan 
Caritas - St. Hallvard skal dri-
ves femover!

Er dette noe for deg?  
Ta kontakt med Johan Fosse, 
johfosse@online.no  eller tlf 916 
70 788.

Velkommen skal du være!
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Den 18. februar er det askeonsdag, og 
dermed innledes årets fastetid. I mes-
sens slutningsbønn denne dagen 
hører vi: “Herre, la det sakrament vi 
har mottatt, bringe oss hjelp, så vår 
faste blir deg til behag og oss til 
legedom.”

Mye kan sies om fastetiden, men 
på mange måter synes jeg at dette er 
en veldig fin oppsummering av det 
viktigste. Det er så lett å gå seg litt 
bort i alle forsetter om hva vi skal og 
vil og bør og hvor godt vi klarer det. 
Er det noe fastetiden ikke bør være, 
så er det en egosentrisk øvelse i pre-
stasjonsfromhet. Gud lar seg ikke 
imponere av vårt ofte ganske over-
fladiske og kanskje også litt konkur-
ransemotiverte askesejag. I Jesaja 58 
står det skrevet:
Er dette den faste jeg vil ha:
En dag da mennesket plager seg selv,
henger med hodet som sivet,
kler seg i botsdrakt og ligger i aske?
Kaller du dette for faste,
er det en dag etter Herrens vilje?

Men så er det ikke dermed sagt 
at fastetiden ikke er viktig og ikke 
skal markeres. Tvert imot kan og 
bør fastetiden være en veldig viktig 
tid for oss alle.

Kirkeloven foreskriver at aske-
onsdag (i år 18. februar) og langfre-
dag (i år 3. april) skal overholdes 
som faste- og abstinensdager, men 
ut over dette har vi som katolikker 
en stor grad av frihet til selv å fylle 
denne forberedelsestiden før påske-
høytiden med innhold og mening.

I fastemandatet for Oslo katolske 
bispedømme og Trond heim stift 
(2014) kan vi lese:

“Hver fredag året gjennom er 
botsdag. Likeledes er tiden fra aske-
onsdag til påsken en botstid. 
Søndager og høytidsdager er ikke 
botsdager. En vanlig form for fre-
dagsbot er å avstå fra å spise kjøtt. 
Alternativt kan fredagsboten ellers 
gjennomføres ved annen selvvalgt 
form for faste, f.eks. ved å gi avkall 
på alkohol, tobakk eller søtsaker, 
ved å vie mer oppmerksomhet enn 
ellers til familien, fattige, syke, 
gamle eller ensomme, eller ved å 
delta i felles bønn, den hellige 
messe, sakramentstilbedelse, kors-
veiandakt eller lignende. Bidrag til 
Caritas Norges fasteaksjon anbefa-
ler vi til alle i denne tiden.”

Mye av det vår biskop her skri-
ver handler ikke bare om personlig 
å avstå fra noe, for det er i grunnen 
det enkleste, men han maner oss til 
aktiv handling, både i vårt forhold 
til Gud og til vår neste.

Pave Frans kom nylig med sitt 
budskap for årets fastetid, der han 
advarer mot det han omtaler som 
likegyldighetens globalisering, en 
økende tilbøyelighet til å trekke oss 
inn i oss selv og våre nære felles-
skap, til å være oss selv nok. Ikke 
først og fremst fordi vi ikke ønsker 
å bry oss, men fordi vi i møtet med 
nyhetsflommen om all ond skap og 
menneskelig lidelse føler oss over-
veldet og maktes løse.

“Hvor inderlig jeg ønsker, sier 
han, at alle steder der Kirken er til-
stede, særlig våre menigheter og 
fellesskap, skal bli øyer av barm-
hjertighet midt i havet av 
likegyldighet.”

Ord som utfordrer og maner til 
ettertanke.

Pave Frans snakker også om 
fastetiden som en fornyelsestid, 
både for Kirken som helhet og for 
hver enkelt av oss. Ved inkarnasjo-
nen, Kristi liv og gjerning på jorden, 
hans død og oppstandelse, er por-
ten mellom Gud og menneske, mel-
lom himmel og jord, en gang for 
alle blitt åpnet. Kirken er som hån-
den som holder denne porten åpen.

Hvordan kan vi gjøre fastetiden 
til en tid for personlig åndelig 
for ny else?

Svarene er nok ulike og indivi-
duelle, men å delta i messefeiringen 
og å sette av tid til bibellesning, re-
fleksjon, bønn og meditasjon er vik-
tig. Et godt hjelpemiddel kan også 
være å la en egnet bok følge oss 
gjen nom denne viktige tiden. Mange 
har fått øynene opp for denne 
mulig heten, og det er etter hvert 
kommet  en rekke bøker på marke-
det med dette formålet. Dessverre 
er det få som er tilgjengelig på norsk, 
men dette er typisk små bøker med 
ganske få sider, og leser man litt hver 
dag, bør det være helt overkomme-
lig for de fleste av oss å bruke en på 
engelsk.

Her følger et utvalg av aktuelle 
bøker, som bør inneholde noe for en-
hver smak. Listen er langt fra kom-
plett, så det oppfordres til å lete litt på 
nettet om man er ute etter noe spesi-
elt, for eksempel knyttet til en spesiell 
helgen, orden eller spiritualitet.

Legg merke til at mens de fleste 
bøkene er for fastetiden generelt, og 
gjerne kan brukes flere ganger, er 

Deg til behag, oss til legedom
om fastetiden og fastetidslitteratur

FRODE GRENMAR  –  skyttenbroa@hotmail.no

Støtt Fasteaksjonen: Skaperver-
ket - vår gave, vårt ansvar! 

Fasteaksjonen 2015 setter fokus på  
klima og miljø. Les mer om aksjonen 
og gi et bidrag på www.caritas.no. 
Du kan også gi et bidrag ved å sende 
SMS med kodeord CARITAS til 2090 
(kr 100,- per SMS), benytte konto-
nummer: 8200.01.93433 ved å merke 
bidraget «Fasteaksjonen 2015», eller 

skanne QR-koden. 
 
Takk for ditt bidrag!  
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noen av dem utgitt spesielt for årets 
fastetid.

Uendelig kjærlighet
Fastetidens og påskens 
hellige triduum med 
Salmene
Sr. Anne Elizabeth Sweet 
OCSO
St Olav forlag, 2013

Sr. Anne Elizabeth er cistercienser-
nonne ved Tautra Mariakloser, og 
har også en doktorgrad i bibelteo-
logi. Mange har brukt og satt pris 
på hennes tidligere bok Når lyset 
stråler frem, som gjengir adventsti-
den responsoriesalmer, og hennes 
refleksjoner til disse. Denne oppføl-
geren følger samme mønster, men 
tar altså for seg fastetiden og pås-
kens hellige triduum.

Lent with Pope Francis
Daily Reflections and Prayers
Edited by Donna Giaimo, FSP
Pauline Books and Media, 2014

Med denne boka kan vi løpet av 
fastetiden bli bedre kjent med pave 
Frans og hans budskap. Hver dag 
får vi et skriftsted, et utdrag fra en 
av pavens prekener eller taler, et 
spørsmål til personlig refleksjon, og 
så en avsluttende bønn.

Lent With St. Benedict XVI
Meditations for Every Day
Compiled by Jeanne Kun
The Word Among Us Pres, 2012

Vår nåværende pave, Frans, får 
svært mye oppmerksomhet både 
innad i Kirken og fra medier uten-
for, men vi har naturligvis ikke 
glemt vår forrige pave, Benedikt 
XVI, som med sin kunnskap, klare 
og ryddige tanke og store forfatter-
skap også har høstet stor respekt og 
har vunnet mange tilhengere. I 
denne fastetidsboka har Jeanne 
Kun samlet korte utdrag fra pave 

Benedikts prekener og taler, som 
han har holdt gjennom fastetidene i 
sitt pontifikat, og også fra hans 
encykliske brev. For hver dag i fast-
etiden, påskens hellige triduum og 
påskeoktaven presenteres en reflek-
sjon til ettertanke og utgangspunkt 
for bønn.

Lent with St. Francis
Daily Reflections
Diane M. Houdek
Franciscan Media, 2012

For de som ønsker en fastetid med 
fokus på den hellige Frans og fran-
siskansk spiritualitet, er dette et 
naturlig valg. Boka har et hendig 
jakkelommeformat, og følger samme 
mønster som Houdeks Advent with 
St. Francis. Korset står i sentrum for 
både Jesu liv og Frans’ liv, skriver 
forfatteren i forordet, og det er det 
ultimate symbolet på å gi slipp på 
alt som står i veien for et liv viet til 
Gud og Gud alene. For hver dag 
refereres det til dagens lesninger, 
fulgt av en refleksjon knyttet til ord 
av og om Frans av Assisi.

Lent with the Saints
Daily Reflections
Greg Friedman O.F.M
Franciscan Media, 2014

Dette er en annen liten og hendig 
bok som man alltid kan ha med seg 
gjennom fastetiden. Det er god plass 
til den i en jakkelomme. Som titte-
len antyder, så knytter forfatteren 
de daglige refleksjonene over skrift-
lesningene til en helgen og hans 
eller hennes liv og gjerning. Reflek-
sjonen er fulgt av en Today’s action, 
der vi utfordres til å gjøre en aktiv 
handling, som kan være for eksem-
pel å lese en bestemt tekst, gjøre en 
innsats for vanskeligstilte, eller å gå 
korsveien. Til slutt følger en kort 
bønn for dagen.

Not by Bread Alone
Daily Reflections for Lent 2015
Jay Cormier
Liturgical Press, 2014

Dette er en liten og hendig bok på 
rundt 100 sider der forfatteren for 
hver dag byr på en refleksjon med 
utgangspunkt i dagens lesninger, et 
tema for en meditasjon, og til slutt 
en bønn.

Sacred Space for Lent 2015
The Irish Jesuits – Sacred Space
Ave Maria Press, 2015

De irske jesuittene har gjennom sitt 
nettsted Sacred Space (www.
sacredspace.ie) nådd ut til mange 
med sine daglige bønner og medi-
tasjoner. Det har også blitt en 
tradisjon  hvert år å gi ut små bøker 
med dette stoffet til advent og faste. 
Evangelielesningene for hver dag er 
fulgt av korte kommentarer og 
spørsmål til ettertanke, i tillegg til 
at hver uke har fått en innledende 
sekvens med en refleksjon, og tan-
ker og bønner rundt denne. På den 
måten ledes leseren inn i en reflek-
sjons- og bønnerytme gjennom 
fastetiden. Boka har en bred og 
generell tilnærming til stoffet som 
vil kunne passe de fleste, men ikke 
minst vil den appellere til alle som 
setter pris på ignatiansk spiritua- 
 litet.

Fast, Pray, Give
Making the Most of Lent
a six week guide
Mary Carol Kendzia
Franciscan Media, 2012

Som tittelen antyder, er dette ikke 
en bok med daglige lesninger og 
refleksjoner, den er i stedet lagt opp 
som en seksukers guide til fasteti-
dens tradisjoner og skikker, og den 
katolske læren som ligger til grunn 
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for disse. Ukene har hver fått et 
tema, som; “hva er fastetiden?,” 

“bønn” og “almisser.” Hvert kapit-
tel innledes med et utdrag fra 
søndagens evangelietekst, fulgt av 
lærestoff hentet fra katekismen. Det 
er også spørsmål som er egnet til 
refleksjon og diskusjon.

Kendzias bok kan selvsagt bru-
kes av enkeltpersoner, men er nok 
skrevet først og fremst med tanke 
på bruk i grupper. Vaskeseddelen 
(baksideteksten) nevner RCIA (som 
er navnet på det amerikanske tros-
kursopplegget), fasteretretter, kon-
firmasjonsklasser og trosutviklings-
kurs i menigheter som anbefalte 
bruksområder.

Wondrous Encounters
Scripture for Lent
Richard Rohr
St. Anthony Messenger Press, 2011

Richard Rohr er en prest som er 
godt kjent både som forfatter av 
mange bøker og som foredragshol-
der. Denne boka ble skrevet under 
hans personlige fasteretrett i 
Arizona i 2010. Den utmerker seg 
vet at han har valgt å plassere sine 
meditasjoner med utgangspunkt i 
tekstene for dagen først, for så 
etterpå å gjengi den delen av 
Skriften som han tatt utgangspunkt 
i. Hver dag avsluttes meditasjonen 
med en kort bønn. Rohrs fastebok 
vil være et naturlig valg for dem 
som likte hans adventsbok i samme 
format; Preparing for Christmas, 
som ble utgitt i 2008.

Praying Lent
Renewing Our Lives on the Lenten 
Journey
Andy Alexander, SJ
Maureen McCann Waldron
Loyola Press, 2009

Forfatterne tar utgangspunkt i en 
av tekstene fra askeonsdag, Joel 

2,12, der det står: “Nå lyder ordet 
fra Herren: Vend om til meg av et 
helt hjerte...” Så utfordres vi til å ta 
dette på alvor, og la fastetiden bli et 
skifte av fokus, en tid med vekt på 
bønn og nærhet til Gud. I motset-
ning til flertallet av bøkene i denne 
oversikten, er den ikke organisert 
som daglige lesninger og medita-
sjoner, men tar for seg vår holdning 
til fastetiden og hva gjør ut av den. 
Fr. Andy Alexander er jesuitt, og 
boka er inspirert av ignatiansk spi-
ritualitet. En litt utradisjonell og 
annerledes fastetidsbok, der vi opp-
fordres til å se på våre prioriteringer 
og tidsbruk i fastetiden. Det er også 
mange praktiske råd og tips, som 
for eksempel om bønn, forholdet til 
de fattige, fastetiden i hjemmet, 
faste og abstinens, og om måltider i 
fastetiden.

Bring Lent to Life
Activities and Reflections  
for Your Family
Kathleen M. Basi
Liguori Publications, 2011

Kathleen Basis bok skiller seg ut fra 
de andre som er omtalt her ved at 
den har en klar fokus på familien, 
og ikke minst barna. Innledningsvis 
oppfordres det til å lage et påsketre, 
som dekoreres med mening og 
aktivt brukes til å formidle fasteti-
dens og påsketidens budskap. 
Bønneblomster kan brukes, og 
påskeegg med innhold som er sym-
bolsk og knyttet til hendelser fra 
lidelseshistorien. For eksempel kan 
et egg inneholde en torne og hen-
visning til historien om Jesus som 
tornekrones. Eldre barn kan aktivi-
seres med å lage i stand disse 
eggene, som etter hvert åpnes av de 
yngste. Et godt valg for barnefami-
lier som ønsker å gjøre ting sammen 
i fastetiden.

Praying The Stations with Pope 
Francis
Bill Huebsch
Twenty. Third Publications, 2015

Å gå korsveien er en gammel tradi-
sjon, med røtter tilbake til middel - 
alderpilegrimenes vandringer langs 
Via Dolorosa i Jerusalem. Etter hvert 
ble det vanlig å gå korsveien i katol-
ske kirker, da som en andakstsform 
der en minnes Kristi lidelseshisto-
rie via 14 stasjoner i kirkerommet. I 
denne boka beveger vi oss gjennom 
de vanlige stasjonene, og for hver 
av dem følger en refleksjon og i til-
legg ord fra pave Frans, hentet fra 
hans taler, prekener og ekshortasjo-
nen Evangelii Gaudium.

Ta gjerne en tur innom St. 
Olav bokhandel på jakt etter 
fastelitteratur, men flertallet av 
de omtalte bøkene har de nok 
ikke der. Den raskeste måten å 
skaffe seg slike bøker på er å 
kjøpe direkte på nettet, for ek-
sempel fra Amazon.com eller 
Bookdepository.com. Noen av 
titlene kan du også bestille i 
elektronisk format, som kan 
 leses på Kindle eller nettbrett 
via gratis app. Fastetidslitteratur 
trenger ikke å sette så store spor 
etter seg på kontoutskriften. Du 
kommer langt med en hundre-
lapp, og flere er vesentlig billi  - 
gere.

Med dette ønskes en velsig-
net faste- og påsketid; Gud til 
behag, oss til legedom!
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Døpte
18.10.14 David Lukasz Popis St. Olav
25.10.14 Althea Dominique Dano Cabrera St. Olav
25.10.14 Darlene Lan Nhi Tran St. Johannes
25.10.14 Estella Gelacio Lobo St. Johannes
25.10.14 Lily Nguyen St. Johannes
01.11.14 Kristina Le St. Hallvard
02.11.14 Bruno Dubem Ibeh St. Hallvard
02.11.14 Lily (Maria) Skjønsfjell Holmlia kirke
08.11.14 Zion Kingsley Vikstrøm St. Olav
08.11.14 Chearl Andrie Navarro Inting St. Olav
09.11.14 Juliusz Patryk Pancek St. Hallvard
15.11.14 (Dominicus) Tuan – Kiet Doan St. Ansgar
15.11.14 Elias Mads Løvseth St. Olav
15.11.14 Filip Aleksander Kesik St. Olav
22.11.14 Liam Than Tri Truong Dinh St. Johannes
29.11.14 Celine Li Wu St. Hallvard
29.11.14 Leo Delgado Ly St. Hallvard
13.12.14 Emilia Lucas St. Johannes
13.12.14 Gabriel Skalski St. OLav
20.12.14 Margrethe Lønstad Bleken St. Olav
20.12.14 Simon Alexis Thevathas Pino St. Olav
23.12.14 Leonel Leon Strandberg St. Olav
27.12.14 Aram Aman Welday St. Hallvard
27.12.14 Adele Cecconato St. Olav
17.01.15 Leon Vinh Quang Nguyen St. Gudmund
17.01.15 Amanda Sanne St. Olav
17.01.15 Fredrik Arguilla Svensen St. Hallvard
17.01.15 Hemen (Johan) Ibrahim (voksendåp) St. Hallvard
17.01.15 Jakub (Christian) Ibrahim (voksendåp) St. Hallvard
17.01.15 Hannah Ines Ibrahim St. Hallvard
22.01.15 Asenay (Mateos) Sulaman Gimie St. Hallvard
24.01.15 Emilian Khan Manh Tran Evensen St. Hallvard
31.01.15 Bruno Alexander Sand Iumiento Nesodden    
07.02.15 Mia Tram Anh Chu St. Hallvard

FøRSteKOMMUNION  
19.01.15 Hemen (Johan) Ibrahim
19.01.15 Jakub (Christian) Ibrahim
22.01.15 Asenay (Mateos) Sulaman Gimie
01.02.15 Hannah Frølich Jacobs
01.02.15 Mary- Ann Esteban Hurv
01.02.15 Natalia Pogodzinska

KONFIRMASJON  
19.01.15 Hemen (Johan) Ibrahim
22.01.15 Asenay (Mateos) Sulaman Gimie

eKteVIet  
28.05.14 Fredrik Solheim og Monika Jawien Polen
28.06.14 Stian Moene Kuven og Helena Tangstad Kuven Tomaskyrkja, Filefjell
09.08.14 Trinh Uyen Thi Tran og Tommy Kim Holm St. Maria, Askim
14.10.14 Alganesh Kafel og Eyob Okbazgi Uppsala
08.11.14 Vidar Gulvik Haug og Celine Irene Lie St. Hallvard
08.11.14 Daniel Danilowicz og Agata Boruszka Polen
17.01.15 Hemen og Kamila Ibrahim (conv.) St. Hallvard

KONVeRSJON  
07.12.14 Paula Kinga Sarnowska

DøDe  
10.10.14 Wieslaw Juzkiewicz
09.11.14 Andrias Gubsa Zerie
12.01.15 Agnes Fagerli
 



Hjertelig takk til sr. Faustyna 
og  velkommen tilbake til 
Sara!
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Lørdag 28. mars
11:00   Messe på norsk 
18:00 Messe på norsk 
19:00 Messe på polsk 

Palmesøndag 29. mars
09:30 Fromesse norsk 
11:00 Høymesse på norsk 
13:00 Messe på polsk 
16:00 Messe på engelsk
17:00 Messe på Holmlia
19:00 Messe på polsk

Mandag 30. mars
17:00 Tilbedelse og skriftemål 
18:00 Messe

Tirsdag 31. mars
18:00 oljevigselsmesse i  
  St. Olav kirke, ingen  
  messe i St. Hallvard

Onsdag 1. april
11:00  Messe (ikke Kontakt - 
 klubb, neste gang 8. april)
18:00 Messe 

Skjærtorsdag 2. april
15:00 Skjærtorsdagsmesse i  
  Holmlia kirke
17:00  Skjærtorsdagsmesse  
  på polsk 
19:00 Skjærtorsdagsmesse  
  på norsk
20:30 Agapemåltid 
20:30 Sakramentstilbedelse  
 og skriftemål til midnatt

Langfredag 3. april
15:00 Pasjonsgudstjeneste  
  på norsk 
15:00 Pasjonsgudstjeneste i  
  Holmlia kirke 
17:00 Pasjonsgudstjeneste  
  på polsk 
Særkollekt til Det hellige land

Påskeaften lørdag 4. april
11:00 Velsignelse av påske 
 mat på polsk (hver halv- 
 time frem til kl 13:00) 
19:00 Påskevigilie på polsk 
22:00 Påskevigilie på norsk

Påskedag søndag 5. april
07:30 Messe på norsk 
10:30 Skriftemål 
11:00 Påskedagsmesse 
13:00 Messe på polsk
13:30 Messe på Nesodden,  
 Skoklefall kirke
14:30 Messe på eritreisk 
16:00 Messe på engelsk
17:00 Messe på Holmlia

2. Påskedag mandag  6. april
11:00 Messe 2. påskedag
13:00 Messe 2. påskedag  
 på polsk
17:00 Tilbedelse og skriftemål
19:00 Messe på norsk

Stille uke og påske 2015 A.D. 

Hvis du av helsemessige  grunner 
må ha glutenfri hostie til 
 kommunion, ta kontakt med en 
av prestene dagen i forveien,  
så ordner de det for deg.

Sr. Faustyna har enda en gang vært vikarier-
ende organist i St. Hallvard. Tusen takk, sr. 
Faustyna! Det er hyggelig å se ditt blide åsyn 
både på orgelkrakken og i gangene i St. Hallvard, 
og heldigvis skal du fortsette som leder av bar-
nekoret. Dermed vil du fortsatt være en del av 
arbeidslaget i St. Hallvard, og tar vi ikke mye 
feil, vil du nok av og til stille opp som Saras dyk-
tige og trofaste vikar.

Vi ønsker deg Guds rikelige velsignelse over 
dine dager både her i St. Hallvard og sammen 
med dine medsøstre.

Så ønsker vi Sara velkommen tilbake! Hun 
har født sitt andre barn, og er nå tilbake hos oss 
etter endt permisjonstid. Vi gleder oss til å ha 
deg tilbake i staben og på orgelkrakken. Måtte 
også ditt virke, både som organist, mor og ekte-
felle, rikelig velsignes. (red)

Sr. Faustyna Sara Brødsjø
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Anne Marie Riiser, menighetssekretær
Anne Ma’s skrivebord er knutepunktet 
i menigheten. Har du spørsmål om alt 
fra utleie av lokale via hvordan man 
kan ordne messeintensjoner, helt til 
hva du skal gjøre når du er døpt i utlan-
det uten at det noensinne ble registrert 
noe sted her i verden, hjelper hun deg.  

Ikke minst kan hun oppdatere deg på alt som foregår i 
den lille katolske verden i Norge. Hun er tilgjengelig og 
har alltid et åpent øre for store og små bekymringer. Som 
kirkevert og medlem i kirkekoret er Anne Ma et kjent fjes 
for de aller fleste. Anne Ma er et innfødt Hobøl-menneske 
og trives utmerket med gress rundt huset og oppfyrt 
peis på hytta i Son (hun elsker å slepe Ikeaposer full av 
vedkubber fra uteboden og inn i hytta).

Helga Haass-Männle, medlemsarkivar
Helga synes ikke så ofte i det daglige 
fordi hun for det meste sitter på sitt 
kontor i prestegangen og jobber iher-
dig med korrekt (!) registrering av 
katolikker i Norge. Hun har i det siste 
opprettet et flerspråklig callsenter i St. 
Hallvard som bistår henne i dette 

arbeidet. Hennes fortid som kjemiker kommer godt 
med når hun kvalitetssikrer den ernæringsfysiologiske 
sammensetningen av maten som vi bestiller til store 
fester i menigheten. Ellers er Helga en du kan regne 
med, og hun er en usedvanlig god lytter. Utenfor kon-
tortid er det vanskelig å få tak i Helga, for da er hun 
stukket av med kajakken sin og befinner seg et eller 
annet sted i Gjersjøen eller midt i Oslofjorden.

Beata Wasyluk, husøkonom
Lurer noen på hvorfor Beata er så vel-
trent og sterk, så er det fordi hun 
fyker rundt i St. Hallvard dag etter 
dag og sørger for at det er skinnende 
rent overalt til enhver tid. Uten henne 
hadde dessuten prestene middels-
store utfordringer med hushold- 
 ningene sine og måtte ty til pizza 

Grandiosa mye oftere, istedenfor å nyte Beatas fortref-
felige internasjonale meny. Beata er tellemester på 
tirsdagene når helgens kollekt blir oppsummert og 
fraktet til banken. Vær obs: Hun skifter hårfarge med 
jevne mellomrom – men hun er og forblir den samme!

p. Oddvar Moi, kapellan
P. Oddvar har jobbet fast og trutt i 
menigheten de siste 6 årene. Ekte-
skapskurs på norsk og engelsk samt 
troskurs er hans spesialitet. Konkur-
ranseinstinktet hans kan vekkes på 
katekesehelg når det gjelder å slå 
barna i disiplinen «hoppe hoppetau» 

(fotografiske bevis kan fremlegges på forespørsel). 
Oddvar er kjent for å være mild, rolig og hjelpsom, og 
han har rutiner for det meste. Feriene bruker han som 
regel til å nyte sol i varmere strøk og for å få påfyll for 
sin interesse for helgener, kirker og kirkekunst. Vil du 
vite om han er tilstede, er klassisk musikk fra hans kon-
tor et sikkert tegn på at han er det. 

Christy Reginold Lawrence, vaktmester
Christy er på plass nesten før skaden 
har skjedd. Er det fare for snøfall, står 
Christy med skuffen klar. Truer 
pæren å briste, setter Christy inn en 
ny like før. Tingene fungerer fordi 
han følger med, ordner og fikser. Han 
kjenner kirkens bygg inn- og utven-

dig, og vet at kirken er stø og stabil - selv under 
stormende tider med fokus på personale endringer i 
staben. Christy trekker på datakunnskapene sine og 
sitt tekniske talent for å hjelpe fortvilte ansatte eller 
foredragsholdere som har tekniske problemer like før 
de skal på scenen. Vil du ha noen å snakke med om noe 
som helst  som skjer mellom Sri Lanka, Thailand og 
Norge, er Christy rett person.

p. Waldemar Bozek, kapellan, polsk sjelesorg
P. Waldemar forstår deg når du hilser 
ham på norsk. Han har nemlig bestått 
sin første eksamen i norsk med glans, 
og øver seg på å forstå og svare på 
norsk så ofte han bare kan. Ellers har 
han siden i fjor høst vært sjelesørger 
og prest for polakkene i St. Hallvard, 

og han er alltid åpen for en samtale i samtalekroken på 
sitt kontor, da gjerne også på engelsk, russisk eller estisk. 
Ser du en ungdommelig, fornøyd og samtidig seriøs fyr 
som bærer instrument etter  instrument inn i kirkerom-
met, så er det med høy sannsynlighet p. Waldemar som 
forbereder en messe. Med litt flaks er det han selv som 
spiller bassgitar.  

ANGELIKA WIMMER  –  angelika.wimmer@katolsk.no

Bak kulissene...
En menighet er en stor bedrift, en høymesse et lite arrangement og kirken og lokalene er bygg som skal 
vedlikeholdes. Her får dere et blikk bak kulissene – hvem jobber egentlig her i St. Hallvard og hva er det 
folk jobber med? Merk at det er bare de ansatte som er med i denne sammenhengen – utover de vi her 
nevner, er det mange frivillige som bidrar til å få livet i St. Hallvard til å gå rundt.
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p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, sogneprest
P. Carlo er sjefen her. Han opptrer 
som vennlig, mild, lyttende, raus og 
kan virke litt forsiktig. Men obs! Han 
er veloverveid, har sterk vilje og set-
ter foten ned om det trengs. Trenger 
du et godt råd, så får du det hos ham 

– han lytter og svarer med  visdom i 
bunn. Medarbeiderne verdsetter Carlo 

som en tilgjengelig, trygg og oppmerksom leder og 
elsker det når han forteller mer eller mindre kuriøse 
anekdoter fra sin tid som sogneprest i Tønsberg, som 
student i Roma eller sine møter med sine veiledere i 
kurien. Han har et stort og varmt hjerte. Skulle Carlo 
trenge en oppmuntring, er en svær sjokoladeplate en 
sikker vinner – bare den er uten nøtter!

Angelika Wimmer, katekesekoordinator
Når du kommer til St. Hallvard en 
lørdag og du møter flokker av unger, 
det henger uvanlige skilt rundt 
omkring på lokalenes dører og det er 
messe kl 13 i tillegg til 11-messen - da 
er det katekese! Da er Angelika i sitt 
ess! Hun samler trådene fra barna, 

kateketer, prest, hjelpere, organist og foreldre, og har 
gledet seg til sin yndlingsoppgave på disse dagene – 
det å frakte katekesekassene med bøker, tusjer og 
klasselister fra kirken til Tøyen skole der noen av kate-
kesegruppene møtes. Så ser du henne lett svettende 
trekke på en stor tung tralle med et noe stresset uttrykk 
i ansiktet, så er hun egentlig storfornøyd! Hun elsker 
nemlig å bevege seg i frisk luft hver dag. Ellers er hun 
snill, ryddig og glad for alt som får henne til å le.  

sr. Faustyna Walczak, Elisabethsøster,  
vikar for Sara Brødsjø
Orgelpipene på galleriet og lystavla i 
kirkerommet er det ingen som har så 
god kontroll over som henne. Sr. 
Faustyna sørger for et vesentlig og 
opphøyende element i mange messer: 
musikken. Liturgien og akkompagne-

ment av salmene er i trygge hender hos henne. Utover 
det leder hun kirkekoret og har blåst liv i barnekoret, 
som nå er en entusiastisk gjeng på ca. 15 barn. Et stort 
smil, en oppbyggende klapp på skulderen og et venn-
lig ord har hun alltid å gi – også derfor er det så 
hyggelig å møte henne. Takket være henne klarer pre-
stene alltid å finne den riktige tonen under liturgien! 

 
Frode Eidem, økonomiansvarlig
Han har sitt eget skrivebord. Det står 
ikke langt fra menighetssekretærpul-
ten, men likevel. Idet  Frode flyttet 
stolen til sin nye pult i 2011, gikk han 
over fra å være menighetssekretær til 
å holde et øye med menighetens pen-
ger. Og her er det system og orden! 

Permer og registre! Med farger og markeringer! 
Kvitteringer og bilag! Skjemaer og formler! Og alt 

under kontroll. England, Risør og - som legfransiskaner- 
spesielt Assisi er viktige steder Frode utover St. 
Hallvard. Han har det godt når tevannet er kokt og 
koppen er full. Og øynene hans lyser når han forteller 
om barnebarna sine.

Khuyen og Bich Thao, 
sakristanassistenter
De ser ikke bare ut som 
søstre, de er på vei til å 
bli det. Khuyen og Bich 
Thao er postulanter hos 
Elisa bethsøstrene og 
sogner til St. Hallvard. 

De fant veien hit helt fra Vietnam i 2013 og jobber med 
å snakke og forstå norsk bedre og bedre. Det er deres 
ivrige hender, inspirerte sjel og tjenestevillighet som 
ligger bak når prestekjolen er strøket, stearinlys varmer 
rom og mennesker og den polerte kalkens glans sanse-
liggjør mysteriet som skjer under forvandlingen av 
brød og vin. Spesielt fornøyde er Khuyen og Bich Thao 
når de kan få full utløp for kreativiteten sin når de stel-
ler med blomsterdekorasjonen i kirken.  

Sara Brødsjø, organist
Sara er tilbake! Skulle noen tro at den 
smale jenta med kjole, som svever 
opp og ned trappa til orgelgalleriet, 
skulle være konfirmant, er det en 
bommert. Hun er absolutt voksen. 
Bortsett fra det å være master i kirke-
musikk og organist, er Sara gift og 

mor til to gutter. Foreldrepermisjonen er også grunnen 
til at vi ikke har fått sett mye til henne de siste to årene.  
Stemmegaffel og dirigentstav er nå tilbake i hennes 
hender når kirkekoret synger. Når våren nærmer seg 
bytter hun ut orgelskoene med bikerstøvler, finner 
frem motorsykkelen fra garasjen og nyter vinden i 
ansiktet på en rolig tur gjennom Indre Østfold.

sr. Klara Ottersen, Elisabethsøster, sakristan
Omsorgsfull, vennlig og kreativ er 
egenskaper som kan oppdages hos sr. 
Klara. Sr. Klara har ansvar for å holde 
orden på sakristiet, kirken, preste-
klær og liturgiske rekvisitter samt 
blomster. Som lysdesigner har hun et 
interiørmessig skolert blikk når hun 

tar for seg disse oppgavene. En del barn i menigheten 
ble dessuten godt kjent med sr. Klara da hun var kate-
ket i St. Hallvard for noen år siden. Og enda flere barn 
har møtt henne på det tradisjonelle juleverkstedet hos 
Elisabethsøstrene i Nordstrand hvor hun de siste årene 
var å finne på stasjonen for glass- og porselenmaling.  
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ST. HALLVARD MENIGHET - ENERHAUGNYTT

Mariaforeningen
er en fells katolsk kvinneforening for St. Hallvard og St. Olav menigheter. Man møtes til 
aftenmesse kl 18:00. Kommende møter er:
 3. mars medlemsmøte hvor Mari Lunde kåserer, St. Olav, Akresvn. 5
 10. mars tur til Årgjeng. Avreise fra St. Olav, Akersvn. 5  kl 09:00
 7. april den nye sognepresten i St. Hallvard presenterer seg, St. Olav, Akresvn. 5
 5. mai vi møtes på Katarinahjemmet. Messe kl 18:00
 2. juni sommeravslutning, messe kl 18:00 i St. Olav.

Ingangspenger kr. 20. Det er utlodning på møtene. Husk gevinst!

Første møte etter ferien er 1. september

6. – 8. mars    Konfirmantweek-end for 8. klasse på 
Mariaholm

6. mars  kl 18:00 Vi samles til Kvinnenes 
internasjonale bønnedag i Grønland 
kirke sammen med Kirken i Gamle 
Oslo m.fl.

19. mars  kl 17:00    Menighetens fastretrett  
med br. Bjarne Falkanger ofm 

18. - 19. april Katekesehelg på Mariaholm
15. mai St. Hallvards dag   

kl 17:00 Vi åpner vårt jubileumsår  
med pilegrimsliturgi i  
St. Hall vardsruinen i Gamle Oslo 

 kl 18:00    Pontifikalmesse med biskop 
Bernt Eidsvig Can. Reg i St. Hallvard kirke.                                                  
Konsert i menighetsalen etter messen 

14. mai Kristi himmelfartsdag
16. mai kl 11:00 Første 

Førstekommunionsmesse   
kl 13:00  Andre 
Førstekommunionsmesse

24. mai Pinsedag
25. mai kl 10:30   Første konfirmasjonsmesse  

kl 13:00  Andre konfirmasjonsmesse
5. - 6. juni Familiehelg på Mariaholm
13. juni Katekeseavslutning
13. juni Pilegrimsreise i den hellige. 

Hallvards spor til Sylling
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Bokskapet i St. Hallvard er til tider flittig besøkt. Damene i bokskapet skaffer relevant katolsk 
 litteratur fra St. Olav bokhandel, og har ellers litt av hvert i sine gjemmer 
fra lys og rosenkranser til ikoner og ulike helgenfigurer og kors.
Vera Olsnes og Valerie Haakonsen har vært flittige bokskapåpnersker i 
mange år godt hjulpet av flere andre.
Nå er situasjonen den at de trenger noen til å avlaste seg, så hvis du går 
med et lite ønske om å forestå litt handelsvirksomhet, har du nå sjansen.
Hvis du kan tenke deg å betjene bokskapet en søndag av og til, ta kontakt 
med Vera Olsnes, tel: 900 88 246 eller menighetskontoret: 23 30 32 00.

 møtes hver onsdag etter messen kl. 11:00. Det serveres varm lunsj til hyggelig samtale rundt bordene.  
Treffets høydepunkt er utlodningen hvor alle har hatt med en gevinst og de fleste som tar lodd vinner. 

Av og til reiser KONTAKTKLUBBEN på tur. Gjerne utstyrt med handlebag til Sverige.

Kontaktklubben

Det skjer i St. Hallvard



INFORMASJON

VÅR KIRKE og andre messesteder
St. Hallvard kirke ligger på Enerhaugen i Oslo, mellom Tøyen og Grønland. Adresse: Enerhauggata 4, 
0651 Oslo. Telefon: 23 30 32 00 E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Nettsider: www.sthallvard.katolsk.no 

I tillegg til messene i vår egen kirke, har vi også faste messer i Holmlia kirke hver søndag kl 17.00 og i 
Skoklefall kirke på Nesodden annen hver søndag kl 13.30.

MESSETIDER i St. Hallvard kirke: 
Mandag til fredag kl. 18:00 - onsdag også kl 11:00 samt fredag messe og sakramentsandakt på polsk 
kl 19:00

Lørdag: kl. 11:00, kl. 18:00 søndagsmesse på norsk, kl. 19:00 søndagsmesse på polsk

Søndag:  kl. 09:30 fromesse, kl. 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse), kl. 13:00 messe 
på polsk, kl. 16:00 messe på engelsk, kl. 19:00 messe på polsk

Dessuten er det messe på eritreisk søndag kl. 14:00 (tre ganger i måneden, 1.,3. og 4. søndag), og 
 tradisjonell latinsk messe kl. 08.00 (4. søndag i måneden)

KATEKESE FOR BARN OG UNGE
Vi har katekese for 1. klasse hver søndag vi har familiemesse. Barna i 2. til 
7. klasse, og konfirmantene i 8. kl, samles én lørdag hver måned  
kl 10 - 14. 

Konfirmantgruppen i 9. klasse samles etter skoletid (kl 16.30-18.30) 
 onsdager eller torsdager annen hver uke. Ta kontakt med menigheten for 
å melde barna på denne undervisningen.

SAKRAMENTER  O.A.
Ønsker man å få døpt et barn, ønsker man å gifte seg, er noen alvorlig syk eller dør, ta kontakt med 
menigheten, så hjelper vi dere. For forberedelse til førstekommunion eller konfirmasjon viser vi til 
katekesen som forbereder til disse sakramentene - og vi har også ekteskapsforberedende kurs på 
norsk, engelsk og polsk.

MER INFORMASJON
Informasjon om prestenes og de andre ansattes navn og kontakt adresse - 
og mer informasjon om arbeidet i menigheten - finnes på våre nett sider: 
http://sthallvard.katolsk.no 

Om St. Hallvard menighet
St. Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo, samt 
 kommunene Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård, og delvis 
Enebakk. Menigheten har nå 18.000 medlemmer.
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INFORMATION AND MASS SCHEDULE

OUR CHURCH and other mass locations
St. Hallvard is located on the hill called Enerhaugen, nestled between the neighbourhoods of Tøyen 
and Grønland in Oslo. Street address: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Telephone: (+47) 23 30 32 00.  
E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Website: http://sthallvard.katolsk.no 

Along with masses in our own church, we also celebrate masses at Holmlia Church (every Sunday  
at 5pm) and Skoklefall Church on Nesodden (every first and third Sunday of each month at 1:30pm). 

MASS SCHEDULE in St. Hallvard Church
Monday – Friday: 6pm; Wednesdays also at 11am

Saturday: 11am; 6pm Sunday mass in Norwegian; 7pm Sunday mass in Polish

Sunday: 9:30am; 11am high mass (on the first Sunday of each month the 11am is a family mass);  
1pm in Polish; 4pm in English; 7pm in Polish 

Also on Sundays, masses in Eritrean are held first and third Sunday of each month at 2pm.  
The traditional Latin mass is celebrated on the fourth Sunday of each month at 8am.

CATECHESIS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
St. Hallvard Parish offers catechesis for 1st graders on the first Sunday of each month (after the family 
mass). 2nd through 7th graders and 8th graders preparing for Confirmation meet one Saturday per 
month from 10am-2pm. 

Classes for the 9th grade Confirmation group are held after school (4:30-6:30pm) on Wednesdays 
or Thursdays every second week. Please contact the church office to register for any of the classes 
 mentioned here.  

ADMINISTRATION OF SACRAMENTS 
If you would like to have your child baptised, if you would like to get married, if you or someone you 
know is sick or dying, please contact the church office in order to get in touch with a priest. For First 
Communion or Confirmation preparation, please see the information about catechesis in the fore-
going section - and we also have marriage preparation classes in Norwegian, English and Polish.

MORE INFORMATION
For information about the priests and all who work for St. Hallvard  
(names and contact information), please see our website:  
http://sthallvard.katolsk.no

St. Hallvard catholic church in Oslo
St. Hallvard Parish covers the eastern and southern parts of Oslo as well as the municipalities of Ski, 
Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård and part of Enebakk. It now has approximately 18,000 members. 
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INFORMACJE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY i inne miejsca nabożeństw
Kościół pw. św. Hallvarda mieści się na Enerhaugen, pomiędzy dzielnicami Tøyen i Grønland.   
Adres: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Tel.: (+47) 23 30 32 00. E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no   
Strona internetowa: www.sthallvard.katolsk.no 
Poza kościołem parafialnym Msze św po norwesku są też odprawiane regularnie w Holmlia kirke  
(w każdą niedzielę o 17:00) oraz na Nesodden w Skoklefall kirke (co drugą niedzielę o 13.30).

PORZĄDEK MSZY ŚW w kościele św. Hallvarda:
Poniedziałek-piątek o 18:00, dodatkowo w środy o 11:00 (po norwesku) i w piątek o 19.00 (po polsku) 
po niej katecheza, adoracja i możliwość spowiedzi.
Sobota: 11:00 i 18:00 po norwesku, 19:00 Msza św. niedzielna po polsku 
Niedziela: 09:30 i 11:00 (suma), 13:00 po polsku, 16:00 po angielsku, 19:00 po polsku
Możliwość spowiedzi przed każdą Mszą św. w jęz. polskim a także w ciągu tygodnia po uprzednim 
kontakcie z księdzem.
Dodatkowo Msza św po erytrejsku o 14:00 (dwie niedziele w miesiącu), oraz tradycyjna Msza św po 
łacinie o 08:00 (w czwarte niedziele miesiąca).  

KATECHEZA dla dzieci i młodzieży
Katecheza dla pierwszoklasistów odbywa się po sumie w pierwsze niedziele miesiąca. Zajęcia dla 
dzieci z klas 2-7 oraz dla młodzieży z klasy 8-ej (przygotowującej się do bierzmowania) mają miejsce 
w jedną z sobót miesiąca w godz. 10:00-14:00. 
Młodzież z klasy 9-ej, także przygotowująca się do bierzmowania, spotyka się w środy lub czwartki 
co drugi tydzień w godz. 16:30-18:30. Zgłoszenia na powyższe zajęcia należy kierować do biura 
parafialnego. 

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW
W sprawie chrztu dziecka, ślubu lub wsparcia chorej czy umierającej osoby, należy skontaktować 
się z biurem parafialnym. Przygotowanie do sakramentów przyjęcia Pierwszej Komunii św oraz 
 bierzmowania jest dostępne w ramach katechezy dla dzieci i młodzieży. Parafia oferuje również 
kursy przedmałżeńskie po norwesku, polsku i angielsku. 

WIĘCEJ INFORMACJI
Kontakt do kapłanów i pozostałych osób zatrudnionych w parafii oraz więcej aktualnych danych 
można znaleźć na stronie internetowej: www.sthallvard.katolsk.no

PARAFIA PW. ŚW.  
HALLVARDA W OSLO
Parafia pw. św. Hallvarda obejmuje wschodnie i południowe dzielnice 
Oslo, poza tym również gminy Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård 
oraz część Enebakk. Aktualna liczba parafian to 18.000.

Side 45 Nr 1 -2015



Tannpleier Madelaine E. Berg og tannlege Duy Nguyen.

Høybråtenveien 76
Tlf. 22 21 70 70

Høybråten  Tannklinikk AS

Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til lyse og trivelige lokaler. 
Ring oss for time, eller besøk oss. Gode parkeringsmuligheter.

www.hoybratentannlege.no

Skriftemål:
Skriftestolene i kirken er betjent mellom 

fromesse og høymesse på søndager, 
hverdager17-17:45 og lørdager17:30-18. 

Ellers etter avtale.
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St. Hallvard kirke
SøNDAg: 
09:30 Fromesse   
11:00 Høymesse (familiemesse 1. søn. i mnd)  
13:00 Messe på polsk   
14.30 Messe på eritreisk 1., 3. og 4. søn. i mnd
16:00 Messe på engelsk  
19.00 Messe på polsk

MANDAg tIl FReDAg: 
17:00 Sakramentstilbedelse   
18:00 Messe 

ONSDAg: 
11:00 Hverdagsmesse, kontaktklubb

FReDAg: 
19:00 Messe og tilbedelse på polsk

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
                   

St. Elisabethsøstrene, Nordstrand:
Mandag-lørdag messe kl  07:15     
Søndag  høymesse kl  09:00

Messetider 
St. Hallvard Menighet



SOgNepReSt:
p. Carlo Le Hong Phuc  
Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11, Mobil: 458 73 584, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

KApellANeR:  
p. Oddvar Moi, Energhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 05 / 958 83 336, Oddvar.Moi@katolsk.no

p. Waldemar Bozek, Enerhauggaten 4, 0651 Oslo, Telefon 23 30 32 00, Mobil: 404 48 171,  
Waldemar.Bozek@katolsk.no

eRItReISK SJeleSORg: P. Teklehaimanot Asfaha, p. Tekle, Akersveien 16B, 0177 Oslo   
Telefon: 23 21 95 78, Mobil: 990 70 525

MeNIghetSSeKRetæR: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no

RegNSKApSFøReR: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no

BARNe- Og UNgDOMSKONSUleNt: Stillingen er vakant

KAteKeSeKOORDINAtOR: Angelika Wimmer, Mobil: 489 57 391, Angelika.wimmer@katolsk.no

MeDleMSARKIVAR: Helga Haass-Männle, helga.mannle@katolsk.no 
VAKtMeSteR: Christy Reginold Lawrence, christy.lawrence@katolsk.no 

ReNhOlDeR: Beata Wasyluk 

SAKRIStAN: sr. Klara Ottersen

ORgANISt: Sara Brødsjø, sara.brodsjo@katolsk.no

leDeR FOR BARNeKORet: Sr. Faustyna Walczak, Faustyna@StElisabeth.katolsk.no

leDeR AV MeNIghetSRåDet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com 

NeStleSDeR Og pRO-RepReSeNtANt: Arthur Haakonsen, ozwegian@gmail.com

KONtAKtpeRSON FOR eRItReISK gRUppe: Markos Teklezghi,  
Telefon: 23 21 95 78, Mobil: 990 70 525, markos_tekle@live.no

St. hAllVARDSgUtteNe: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com 

FRIVIllIge på KONtORet: Berit Müller, Eileen Tørnes, Aasmund Vik og Tone Westersø

Staben i St. Hallvard menighet

Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka. 

ST. HALLVARD MENIGHET - Kontakt

MILJØMERKET

241 577

Trykksak

Dette bladet er trykket av HA Grafisk  
– totalleverandør av grafiske tjenester siden 1914

Dette er en svanemerket trykksak. Det innebærer at hele produksjonen følger 
strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak. Produksjonen  oppfyller 
miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og 
 farge stoffer, og kan dokumentere redusert avfallsproduksjon og utslipp.

Haakon Arnesen AS 
Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo 
Telefon: 23 19 40 60 
post@haakon-arnesen.no
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Messetider 
St. Hallvard Menighet



St. Hallvard menighet
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 09.00-15.00.  
Bankkonto: 3000.22.49134 ❖ Nett:  http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard
Send oss gjerne en e-post om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv. Takk!
You can read more about the parish in Norwegian, English and Polish on page 43-45.

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender med opplysning om den nye adressen.

Returadresse: 
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo


