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ST. HALLVARD MENIGHET – p. Carlo har ordet

p. Carlo Le Hong Phuc – Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

Hvert år minner fastetiden oss om at Kristus, drevet av
Ånden, ble ført inn i ødemarken. På denne måten vitnet
Kristus om sin totale tillit til Faderens vilje. I denne
liturgiske tiden blir vi invitert til indre fornyelse gjennom Guds Ord, og vi skal uttrykke gjennom våre liv
den kjærligheten som Kristus vekker i våre hjerter.
Vi lar oss derfor føre av Ånden ut i ødemarken
sammen med Kristus for å oppleve menneskets skrøpelighet, men også nærheten til Gud som frelser. Derfor
er fastetiden for oss en omvendelsesreise i Guds Ånd, et
møte med Gud i våre liv. Ørkenen er et tørt sted, et dødens sted og symboliserer ensomhet. Samtidig er det et
sted som viser vår avhengighet av Gud, et sted for indre
samling for å oppleve det essensielle. I ørkenvandringen opplever vi utilstrekkelighet overfor Gud, og slik
blir vi mer lydhøre for de fattiges nærvær. Med dette vil
fastetiden hjelpe oss til å gjenoppleve denne åndelige
reise gjennom ørkenen. Men hvordan skal vi forberede
oss til omvendelsen som fastetiden retter til oss?
Hvordan skal vi få til en grundig endring av våre liv?
«Vend om og tro på evangeliet» er det budskapet vi
hører i fastetiden. Også vi vil la dette ropet gjenlyde, vi
ønsker å vende tilbake til Faderens barmhjertighet. Vi
blir oppfordret til ærlig og modig å ransake våre liv under Guds lys. Vi er bedt om å forlate det gamle og sette
en ny kurs for livet. Denne kristne omvendelse har sitt
særpreg. Å vende om er i kristen betydning en pilegrimsvandring til Faderens hus. Den kristne omvendelse er ikke en prosess som kun fører mennesket tilbake til sitt innerste og lar det sitte med sin egen tomhet.
Den leder den troende til Gud Faderen og hans barmhjertige kjærlighet.
Vårt kristne liv er som en lang pilegrimsvandring til
Faderens hus. Det er en betingelsesløs kjærlighet til
hver enkelt av oss og spesielt til «den bortkomne sønn»
(Luk 15, 11-32) som vi oppdager på ny hver dag. Denne
pilegrimsferden involverer det innerste i enkeltmennesket, utvider seg til de troende fellesskap for til slutt å nå
hele menneskeheten.
Det passer i denne fastetiden å fremheve den dyd
kjærligheten er, og å minne om de korte og meningsfulle ordene i Johannes’ første brev: «Gud er kjærlighet»
(1 Joh 4, 8.16). I dypet av vårt hjerte spør vi oss etter en
mening, lengter etter Guds barmhjertighet. Det er tiden
for å spørre oss selv: Hva med oss hvis Gud har stengt
dørene for oss? Hva med oss hvis vi hadde vært uten
hans barmhjertighet, som ikke har gått trett av å tilgi

oss og som alltid har
gitt oss muligheten til
å begynne på nytt.
Med dette bør vi
begynne en vandring
til Faderen, få alle til å
slå inn på den vei som
leder til ekte omvendelse i det vi holder
fast ved Kristus, menneskenes forløser. Dette omfatter både å bli fri fra synd
men også å velge det gode som kommer til uttrykk i de
etiske verdier som finnes i den naturlige lov. Dette blir
bekreftet og fordypet av Evangeliet. Det blir den rette
sammenhengen for å gjenoppdage og feire Forsoningens
sakrament i det 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 i Faderens barmhjertige kjærlighet med fornyet styrke. Når vi vender oss mot den Guddommelige
Fader, når vi omvender oss til Ham og erfarer Hans
nåde gjennom Forsoningens sakrament, vil vi oppdage
et blikk som ser dypt i oss og gir nytt liv til hver enkelt
av oss.
La oss gå inn i denne fastetiden med et åpent hjerte,
og si ja til Guds innbydelse til å vende om. Slik at
Herren lar hver av oss erfare hans barmhjertighet på
nytt. La oss omfavne den barmhjertige Gud med større
iver og tillit. Slik vi møter Kristus i Påsken, Ham som
gir seg selv til oss som næring og inngir tro, håp og
kjærlighet i våre hjerter.

Bilde: Wikimedia
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Menighetsrådsvalg
Darko Wakounig – darkowakounig@yahoo.com • Leder for menighetrådet i St. Hallvard menighet

Og så var det .... menighetsrådsvalg igjen! Annet hvert
år er det menighetsrådsvalg, og i år er det altså ikke
bare tid for de olympiske vinterleker, men også for et
nytt valg. St. Hallvard menighet velger et nytt rådgivende organ for sognepresten. Valget vil finne sted etter
alle søndagsmessene den 27. mai og 3. juni, og dette er
medlemmenes store anledning til å bidra med sine
tanker og ønsker i menighetslivet! Arbeidsområdene
spenner vidt, alt fra diskusjoner rundt liturgien og
menighetens nettside, til spørsmål rundt hvilken retning utviklingen i menigheten skal ta, og organiseringen av fester. Det er nok av temaer for enhver, og den
som har lyst til å stille ved valget, er hjertelig velkommen.
Valgberettiget er registrerte katolikker som bor i St.
Hallvard menighet. Hvis du av ulike årsaker bor i en

annen menighet, men velger å avgi din stemme i St.
Hallvard, så er dette etter biskopens bestemmelser mulig, men i så fall ber vi deg om at du avstår fra å stemme
i den menigheten som du egentlig tilhører. Det skal
være en stemme per person, akkurat som ved kommune- eller stortingsvalg.
Hvis du er interessert i slikt arbeid og kan tenke deg
å bidra - bare ta kontakt med valgkomiteen eller kontoret, eller med noen fra det sittende menighetsrådet for
den saks skyld, så skal du får mer informasjon. Nedenfor
finner du en oversikt over kandidater som allerede har
sagt ja til å stille, men vi håper at listen blir en god del
lengre. Som du ser, sitter noen av kandidatene allerede
i menighetsrådet, noe som er en fordel på grunn av
kontinuiteten som dette skaper. Og så er det selvsagt
godt med helt ferske kandidater, for å få inn nye ideer.

For valgkomiteen:
Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com
Aasmund Vik,
aasmundrobert@gmail.com
Liv Guntvedt,
livgunt@online.no
Her kan du bli kjent med noen av kandidatene til vårens menighetsrådsvalg:
Johann Fosse
Johan Fosse, 66 år, bor på
Nesodden, interesser: Kino, politikk, reiser og mennesker.
Har erfaring fra liturgiutvalget i
menigheten. Jobber for en åpen
og inkluderende katolsk kirke for
alle søkende mennesker.

Arthur Haakonsen
Arthur Haakonsen, 32 år, bor på
Grünerløkka. Jobber til daglig som
flyger i SAS. Har en datter på 7 år.
Utdannet i USA og MBA fra
Universitetet i Nordland.
Satt i menighetsrådet 2010-2015,
sist som nestleder og pastoralrådsrepresentant. Arbeidsopphold i
Danmark 2015-2016. Utnevnt av sognepresten til
menighetsrådet og finansrådet fra 2017. Har tidligere
vært aktiv i NUK og som ministrantleder i St. Hallvard.
Er opptatt av de store linjene i menighetens liv og av den
langsiktige forvaltningen av økonomien.

Hung Nguyen
Hung Nguyen, født i Vietnam,
oppvokst i Bergen, 44 år, gift, 2
døtre på 14 og 9 år gammel, bor
på Ekeberg, jobber i Kripos som
polititjenestemann. Liker friluftsliv, trene og reiser.
I mine yngre dager var jeg altergutt i St. Paul menighet, samt
aktiv i NUK. Sitter i dag i menighetsrådet, samt PROrepresentant for St. Hallvard menighet. Brenner for
barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Ønsker å
gjøre menigheten "livligere" med barn i fokus.

Yosief Hawaria Belay
Jeg er 36 år gammel, bor i Oslo,
akkurat nå studerer jeg som sykepleier og har Bachelorgrad i
Philosophy og Youth Studies fra
the Catholic University of Eastern
Africa (Kenya). Jeg skal bidra i
menighetsrådet slik at alle føler seg
som et familie av Gud og føler seg
hjemme i vår felles kirke. Uansett hvor man kommer fra
eller hvilke hudfarge man har, er vi alle ett i Kristus. I
Guds øyne er vi alle samme.
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St. Elisabeth-søstrene
på Nordstrand

Asmund Vik – aasmundrobert@gmail.com

Hallvardsvakas utsendte, Aasmund Vik, har
besøkt St. Elisabeth-hjemmet på Nordstrand.
I neste nummer av Hallvardsvaka vil vi presentere søstrenes hjem for eldre.

«Vi må gjøre menneskene glade»
Dette er et av de mange sitater av Den hellige Elisabeth
av Ungarn, og det illustrerer godt hva jeg personlig forbinder med søstrene gjennom alle mine år i St. Hallvard.
Når det er spesielle festdager i kirken, kan det være en
benkerad full av søstre i sine svarte drakter fra kommuniteten på Nordstrand.
Allerede i 1891 kom de første søstre til Kristiania og
ble offisielt installert, som det het, av biskop Fallize i
den unge menigheten på østkanten som var opprettet
året før. Søster Chrysogona ble priorinne.
De første tre søstre kom frivillig til Hammerfest i
1880 etter at kongregasjonens priorinne først hadde
nektet, og jeg kan knapt forestille meg hvordan det må
ha vært å komme fra moderhuset i Neisse til et fiskevær
i Finnmark. Hammerfest er blitt en by siden den gang,
og her finnes fremdeles en av fire søsterkommuniteter i
Norge.
Ønsket om å pleie Kristi sår ble gjort til praktisk
handling gjennom hjemmesykepleie i en del av byen
med stor nød, og hjelpen ble gitt uten hensyn til konfesjon. Søstrene bodde i Urtegaten 29, hvor også kirken lå
inntil vårt 50 år gamle nybygg ble vigslet. Det ble også
opprettet en katolsk skole, og søstrene ble naturlige

l ærere. Å gi de unge katolsk undervisning var viktig for
ellers ville de kommende generasjoner kunne gå tapt
for kirken. Språket var ikke enkelt for dem som skulle
undervise. Da var det enklere for dem som pleiet de
syke, for de var ikke fullt så avhengig av å forklare på
norsk. Omkring århundreskiftet var de 10 søstre i
Urtegaten. Det var kummerlige forhold og livet var ikke
enkelt. De fikk ingen lønn og betalte ingen leie for sin
bolig, men måtte til gjengjeld holde huset i orden,
undervise i skolen og fungere som vaktmestre i kirken.
Og de søstre som hadde vært ute på pleieoppdrag fikk
ikke hvile på dagen på grunn av skolen.
Det var trangt for alle og søstrene tenkte framover.
Det var en ledig tomt ved siden av – nr. 31, og søstrene
fikk kjøpt denne. Det ble bygget et hjem både for søstrene selv og 20 eldre damer, ifølge folketellingen i 1910,
hvorav bare to katolske.
Vi hopper litt fram i tid, til midten av 1920-årene. På
den tid hadde søstrene midler til å kjøpe en tomt på
Nordstrand, hvor der sto et par små hus. En av tankene
med stedet var å etablere et pensjonat for eldre katolske
damer. Akkurat det skulle det ta tid før ble realisert,
men stedet ble brukt til utflukter både for St. Hallvards

Side 5

Nr 1
2 -2018
-2015

ST. ELISABETHSØSTRENE

skole og for menigheten, så langt på landet som det lå
den gang. Skolen ble endelig nedlagt i 1936.
Den nederlandske provins av fransiskanerordenen
overtok ansvaret for St. Hallvard i 1934, og med sitt
nære samarbeid med Elisabethsøstrene gjennom årene
som fulgte, var det som med søskenkjærlighet. Elisabeth
var blitt grepet av den hellige Frans av Assisi og ble
fransiskansk tertiær, eller legfransiskaner som er den
vanligste betegnelse i dag. Gjennom historien har
enkelhet, fattigdom og hjelp for de fattigste og syke i
samfunnet vært en fellesnevner for fransiskanerordenen og Elisabethsøstrene.
Det tok sin tid før det nye St. Elisabeth-hjemmet på
Nordstrand kunne tas i bruk – det skjedde først i 1975.
Det hadde tatt litt over to år å reise bygget og biskop
Gran sto for den høytidelige innvielsen. Herfra administreres nå hele den norske provins av ordenen med
sine fire kommuniteter: Hammerfest, Tromsø, Tønsberg
og Oslo – to i hver ende av landet. Tidligere har søstrene hatt kommuniteter også i Trondheim og Lille
strøm. I dag er det Elisabethsøstre med bakgrunn fra
Norge, Danmark, Vietnam, Tsjekkia, Tyskland og Polen.
Det daglige virke i kommuniteten på Nordstrand
begynner hver ukedag kl. 06.20 med morgenbønn og
meditasjon. Så er det messe kl. 07.15 etterfulgt av felles
frokost. Deretter går alle til sine arbeidsoppgaver eller
studier. Ikke minst er det et ganske stort hus å vedlikeholde. Det er for tiden 14 pensjonærer, som skal ha sine
måltider i tillegg til søstrene, så det er mye å gjøre på
kjøkkenet. Det er kapasitet for 20 beboere totalt, så det
er for tiden noen ledige plasser. Det er en forutsetning
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at beboerne i stor grad er selvhjulpne, for søstrene har
for tiden ikke ressurser eller utstyr til å drive sykehjemsfunksjoner. På Nordstrand er det nå seks søstre
med evige løfter, to junioratsøstre og 2 postulanter.
Søster Nathanaela reiser noen dager inn til St.
Hallvard til sitt virke som sakristan. Husets priorinne,
søster Faustyna, er kjent fra orgelkrakken som hun inntar en gang i måneden på familiegudstjenestene som
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leder av barnekoret. Tre unge postulanter har en tid
regelmessig bidratt til Kontaktklubben med kjøkken
tjeneste og sitt sosiale nærvær. De har derigjennom
også fått anledning til å praktisere sine voksende norskkunnskaper. Ikke minst har de satt vakre spor etter seg
gjennom sine nydelige blomsterdekorasjoner i kirken.
Men nå må de videre i sin formasjon som søstre, men
vi håper å kunne ønske nye postulanter velkommen til
kirken og Kontaktklubben.
Det utbrøt en dramatisk brann på Elisabethhjemmet 6. desember 2014. Søstrenes tilværelse ble
plutselig skaket om, men det gikk heldigvis bra med
alle. Etterpå fikk de som trengte det midlertidige bosteder, men nå er hjemmet og klosteravdelingen fullt
restituert.
- Vi er dypt takknemlig for all den støtte vi fikk da vi
trengte det, både praktisk og økonomisk. Vi fikk så mye
konkret omsorg gjennom mennesker som hjalp oss, og
ikke minst alle som hadde oss med i bønn - sier søster
Faustyna.
- Og hva kan vi som St. Hallvard menighet gjøre for
å støtte søstrene og vise vår takknemlighet?
- Det viktigste er at menigheten ber for oss og at vi
kan tjene menigheten på vår måte.
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Om Eukaristien
v/p. Myron Kuspys – myron.k.m@gmail.com

P. Myron vil over tre nummere av Hallvardsvaka
skrive om Eukaristien. Første del kommer i dette
nummer. I de påfølgende nummere vil han skrive
om: Hvordan og når forvaltes eukaristiens sakrament og i nummer 3 følger en Konklusjon.
Hvordan har eukaristiens sakrament oppstått?
Gud sammenkalte alle dem som ser på Jesus som frelsens stifter, enhetens og fredens opphav, og som tror på
ham, og Han opprettet Kirken som et hellig tegn, synlig
for alle, på denne frelsebringende enhet. (LG kap.2)
Apostelen Paulus og Ignatius av Antiokia betegner
Eukaristien som «agape». Ord «αγάπη» (agape) på
gresk betyr kjærlighet i den høyeste dimensjon, ikke
den fysiske kjærlighet. Ifølge deres betraktninger eksisterer eukaristi på grunn av Guds kjærlighet til mennesker og Guds ønske til å frelse det. Det første forvarsel
om eukaristien finnes i 1 Mos. 14,17-20, hvor Melki
sedek møter Abraham med vin og brød.
Kirkens katekisme sier at alt som vi ser rundt oss ble
skapt av Gud, unntatt synd. Gud er Hellig og et sakrament er det hellige som kom fra Ham, Kol. 1,16. Men
for å innstifte sakramenter kom Gud selv i verden, Gal.
4.4. Fra Det Gamle Testamentet får vi vite at Gud ga
mennesker en mulighet til forsoning med Seg gjennom
offer. Men det var ikke nok fullstendig offer og ikke for

Nr 1
2 -2018
-2015

alle mennesker. Det måtte finnes fullstendig offer.
Etter oppstandelse sendte Jesus Ånden over apostlene som har opprettet Kirken som er et frelsens universelle sakrament. Slik oppsto «organisasjon» av de
kristne som kalles Kirken og som utdeler sakramenter
for dem som tror på Jesus Kristus og Hans Evangeliet.
Selve eukaristiens sakrament ble innstiftet av Jesus,
ifølge Bibelen: 1 Kor 11,23-26. Men dette ble sagt og
gjort på den måten at ikke alle kan forstå hva som
menes med eukaristien. Derfor oppfatter noen Kirker
eukaristien på forskjellige måter. Kirkens tradisjon er
også viktig for Den katolske kirken i tillegg til Bibelen.
I 1 Kor. 11 legger Paulus stor vekt på eukaristien.
Han plasserte velsignelse av vin og brød sentralt. Fordi
eukaristien på en måte er hjertet i kristnes liv. Blant de
første kirkens lærere er Ignatius av Alexandria (ca.
35-98) som skrev mange pastoralske brev hvor eukaristien minnes noen ganger. Ignatius sier om eukaristien
veldig tydelig i brevet til filadelfierne og menighet i
Smyrna. Han sier at vin og brød er virkelig Jesus Kristus
legeme og blod. Han tar også opp spørsmålet om «realpresens». Slik ser vi at fra begynnelsen av var det ingen
tvil om at eukaristien er virkelig Kristi legeme og blod.
Kirkens apologet Justin Martyr fra ca. år 155 skriver
også om eukaristien. Fra dette brevet forstår vi at etter
fellesskapsbønnen og takksigelsen blir vin og brød til
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Jesu blod og legeme. Og Justin sier at de ble lært slik av
apostlene som igjen ble lært av Jesus.
En annen kirkelærer, Hippolyt fra Roma (200 tallet),
beskriver nattverdens liturgi slik vi har den i dag, med
en biskop, prester og diakoner som konselebrerte
sammen med ham. Eukaristiens bønn er innledet med
en prefasjonsdialog mellom biskop og troende. Deretter
avsluttes det med en høytidelig æresprisning og felles
«amen».
Pater Halvorsen beskriver i sin bok «Jesu Nattverd»
en liturgisk feiring som fant sted i Antiokia år 380 hvor
biskopen sierr «Det hellige til de hellige», deretter
«Kristi legeme» og «Kristi blod, livets kalk», utdeler
kommunion og troende svarer «Amen». Det betyr at
Eukaristien fra begynnelsen av var noe hellig for kirken,
ikke symbolsk. Og mens alt dette foregikk sang troende
salme 9 og 34 «Smak og se at Herren er god». Alt dette
bekrefter allerede da stor og dyp forståelse av troende
hva som skjer under Liturgien.

Hvorfor trenger vi eukaristiens sakrament?
Svar på dette spørsmålet gir apostel Paulus oss. «Gud,
som vil at alle mennesker skal bli frelst…» (1 Tim 2,49).
Gud er fra begynnelsen av nær mennesker, taler til dem
og har kjærlighet til dem. Men mennesker bestemte å
ha en annen relasjon til Gud og derfor kom synden inn
i verden. Den katolske katekismen mener at synden
ødelegger forholdet mellom mennesker og Gud. Men
Gud er trofast i sine gjerninger og er uforanderlig og et
fullkomment vesen. Han er fortsatt glad i mennesker og
ønsker fortsatt å ha kommunikasjon med mennesker.

Men nå står synd i veien. Guds herlighet og hellighet
tåler ikke synd, den må fjernes først. Og det kan gjøres
ved hjelp av sakramenter. Det første sakrament er dåpen
som gir tilgang til alle andre sakramenter. Om dette sier
også Justin Martyr. Sakramenter virker som et middel
mellom mennesker og Gud og som en lege for den
menneskelige kroppen og sjelen.
Den viktigste og største blant de syv sakramenter er
Eukaristien. Ved Eukaristien mottar vi Jesus Kristus slik
at Han kunne virke i oss, gjennom oss for vår og andres
frelse. Ifølge Cessario sier den hellige Kyrillos av
Alexandria (~376-444) at ved Kristus og i Kristus er
mennesker blitt født på nytt. Et annet viktig moment er
at gjennom Jesus Kristus får vi adopsjon og tar del i
Den Treenighetens livet 11 Ef. 1.5-6.
Sakramentet gir oss ikke bare syndenes tilgivelser,
men gir forståelse om at Gud er kjærlighet som inviterer hver synder til fellesskapet av det guddommelige
vennskapet. Gud tiltrekker enhver gjennom den guddommelige nåde til personlig binding med Seg Selv og
trekker tilbake fra den moralske deformasjon som er et
resultat av syndenes atferd. Gjennom sakramentet får
mennesker Guds nåde som er et grunnleggende prinsipp for frelse for mennesker. Nåde går inn i sjelen og
driver til å gjøre gode gjerninger. Den frelsende nåde
(helliggjørende nåde) forandrer oss radikalt, uten å forandre vår menneskelig natur, hevder Cessario. Aquinas
sier i Summa Theologica at Guds nåde gir mulighet til
å være deltager i Guds natur. Ingen kan få nåde av seg
selv, den gis bare av Gud.
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Frelst – ved hva? Til hva?
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

I fjor desember deltok jeg på en stille prekenretrett i
et karmelittkloster nær Berlin. Hver morgen og hver
ettermiddag holdt karmelittmunken p. Reinhard
Körner, leder av retretten, et lite foredrag rundt
begrepet ‘frelse’. I siste Hallvardsvaka har jeg skrevet
om første delen av retretten som behandlet ‘Frelst –
FRA hva?’, denne gang skal vi se på VED hva vi er
frelst. Kanskje ville vi spontant si: Vi er frelst ved Jesu
død og oppstandelse. Men hva ligger bak disse ordene
– og er dette hele sannheten? Reinhard Körner for
midlet oss en del tanker og innsikt som det er verdt
til å grunne over. Det skal vi prøve å gjøre i det følgende.

Frelst – ved hva?
Fra Søren Kirkegaard stammer det korte og presise sitatet: Hjelperen er hjelpen. For å overføre det til vår sammenheng: Frelseren er frelsen. Det vil altså si at vi er
frelst ved en person: Jesus Kristus. Det at han ble menneske, har levd her på jorden (under fattige kår), har
forkynt det glade budskap om Guds kjærlighet og
barmhjertighet – alt dette bidrar fundamentalt til vår
frelse. Selvsagt, også Jesu død på korset er del av hans
liv her på jorden. Men vi skal vokte oss vel for å påstå at
Gud ønsket at Jesus skulle dø på en så forferdelig måte.
Heller ikke Jesus ønsket å dø på korset. Helt feil blir det
når det påstås at Guds hevnlyst på menneskenes troløshet ble tilfredsstilt da Jesus døde på korset. Av og til kan
man dessverre høre slike synspunkter – de er den rene
gift for alle kristne og det motsatte av hva Jesus har forkynt om Gud, hans Abba.
Vi kan heller bruke følgende bilde til å forklare Jesu
død: En brannmann kommer til et brennende hus og
hører et barn rope om hjelp inne i huset. Han nøler ikke,
stormer inn i huset og redder barnet. Barnet overlever,
brannmannen dør av sine forbrenninger. Brannmannen
er fullstendig dedikert til sin oppgave, helt inn i døden.
Det er også Jesus. Han har en like stor hengivelse til sin
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oppgave, forkynnelsen. Han må forkynne, også og spesielt i templet i Jerusalem. Han vet at han provoserer de
mektige i byen som har oppsyn med templet – og at
dette er livsfarlig. Og ja: Han blir arrestert og drept på
korset. Men: Viktig for oss er selve budskapet og personen som forkynner det, ikke korset i seg selv.
Kirkelæreren Thérèse av Lisieux ber oss om: Se på den
korsfestede, ikke på korset!
Hvor kommer da disse andre synspunkter fra? Har
noen misforstått? Hva skjedde etter Jesu død? Hvordan
tolket apostlene og evangelistene Jesu død? Faktisk er
det her vi kan finne en forklaring for de ulike tolkninger
av Jesu død. Apostlene og Jesu venner måtte oppleve
Jesu bitre død på korset. Den var ensbetydende med
fullstendig nederlag, med den brå slutten av alle håp og
planer. Men så skjedde det at de møtte Jesus som oppstanden. En liten
flokk, som hadde
opplevd det verste og engstelig
møttes bak lukkede vinduer og
dører, fant plutselig mot og
styrke til å gå ut
og
forkynne
budskapet om
den Oppstandne. De må ha møtt noe, noen, som feiet
vekk deres angst, tvil, fortvilelse, mot- og kraftløshet.
Evangeliene beretter om deres møter med Jesus, den
Oppstandne. De blir helt forandret, helt omvendt, og
begynner å forkynne samme budskap som Jesus forkynte før han gikk inn i døden. I tillegg forkynte apostlene Jesus som den Oppstandne.
Ville de blir trodd? Neppe! Alle jødene på den tid
kjente til Bibelens utsagn: Den som blir hengt opp på et
tre, er forbannet (5 Mos 21,22-23). Derfor ble apostlenes første prioritet å forklare Jesu død på korset til jødene. Hvordan kunne dette lykkes? Jo, Jesu venner
valgte den kloke veien å bruke begrep, bilder og fortellinger som jødene var fortrolige med. De benyttet tre
kjente bilder, begreper og fortellinger fra Jødenes hellige skrifter: 1. begrepet offer (det finnes tre typer o
 ffer,
soningens, helbredelsens og takksigelsens offer), 2. bildet
av syndebukken og 3. Jesajas fortelling om Guds lidende
tjener. Denne forkynnelsen ble etter hvert skrevet ned,
samlet og redigert av evangelistene og forfatterne av
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Mosaikk i apsisen, klosterkirke Maria Laach, Tyskland. Tekst i boken som Kristus holder i hånden: Ego sum via, veritas et vita (Jeg er veien, sannheten og livet).

brevene i Det nye testamentet. Derfor kan vi lese og
r eflektere over tolkningene om Jesu død den dag i dag.
Dessverre skjedde det at noen brukte disse begreper,
bilder og fortellinger for å gjenoppvekke det gamle bildet
av en hevnlysten, rasende og fornærmet Gud som må bli
forsonet. Vi kjenner kanskje historien om israelittenes
soningsoffer. Syndebukken, en geitebukk som ble jaget ut
i ørkenen for å dø der, etter at prestene hadde gjennomført en ritus som innebar å legge alle synder til folket på
hodet til dette dyret. Disse syndeofferbukkene bar dermed – ifølge tradisjonen - alle folkets synder med seg slik
at hele folket ble skyldfritt. Her ble det lagt vekt på at
denne Gud måtte bli forsonet ved at syndebukken Jesus
ble tilintetgjort – istedenfor å fokusere på frelseren Jesus
som satte oss fri ved å ta på seg våre synder.
Et eksempel fra Middelalderen er Anselm av Canter
burys ‘Lære om satisfaksjonen’, godtgjørelsen: Gud må
forsones ved at noen lider/dør. Hos den hellige Paulus
derimot kan vi lese: La dere forsone med Gud! For
Paulus innebærer det at Jesus ber oss om å bli forsonet
med Gud. Vi blir invitert til å tro på den kjærlige og
barmhjertige Gud. Gudsbildet som Anselm bruker, er
helt motsatt av Jesu (og Paulus’) gudsbilde, den kjærlige
og barmhjertige ‘Abba’. I alle tider har våkne kristne påpekt dette. I det siste århundret har store teologer som
Romano Guardini og Karl Rahner klargjort at Anselms
lære er basert på en farlig mistolkning.
Har Evangelistene og andre forfattere av Det nye testamentet andel i denne mistolkningen? Nei, overhodet
ikke. Deres tilnærming er helt grei, det er et godt

pedagogisk grep å forklare Jesu sjokkerende død på
korset med kjente bilder. Tolkningen blir slik:
• Jesu offer, punkt 1: Jesus har gitt seg selv, for å forsone
oss med Gud. Siden Gud i Jesus har gått så langt at
han ga sitt eget liv for oss, kan vi helt og holdent stole
på at Gud elsker oss høyt. ‘Ingen har større kjærlighet
enn den som gir sitt liv for sine venner’ (Joh 15,13).
• Syndebukk, punkt 2: Jesus ble til syndebukk for oss.
Han bar alle våre synder, vi er befridd fra alt som
måtte tynge oss, som måtte holde oss adskilt fra Gud.
Resultatet er: Gud elsker oss som vi er, før alle våre
prestasjoner, til tross for all vår skyld.
• Guds lidende tjener, punkt 3: Jesajas sanger om den
lidende tjener (Jes 42,1-4; Jes 49,1-6; Jes 50,4-11; Jes
52,13-53,12) beskriver et spesielt menneske, en som
lever med og hos Gud, full av kjærlighet og ømhet.
Jesaja skildrer hvor brutalt verden behandler dette
mennesket. Han blir torturert og drept til slutt. Til
tross for at han mislykkes fullstendig, blir han den
som bringer guddommelig frelse. Alt dette er i overensstemmelse med den Gud som Jesus forkynner.
Den kristne tradisjonen har alltid sett Jesus i den
lidende tjeneren.
Kjernen i alle disse forklaringene er: Hjelperen er
hjelpen! Frelseren er frelsen. Vår frelse er en person, ja,
Jesus er virkelig vår venn! La oss føre våre liv med Jesus
som venn, en som vi snakker med, en som vi deler sorg
og glede med. La oss benytte denne faste- og påsketiden
og øve oss i å ta denne vennen med inn i våre liv!
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Hilsen fra prestestudent Joachim Teigen i Roma
Joachim Teigen – joateig@gmail.com

Kjære alle i St. Hallvard!
I skrivande stund har fastetida så smått byrja, og alle ser me vel mest framover i denne tida, i det me førebur oss til
påskefeiringa. Men som ein del av denne førebuinga kan det også vere vel verdt å sjå bakover, og minnast dei mange
velsigningar Gud skjenker oss som me kanskje ikkje utan vidare tenker over.
Dersom eg skal sjå tilbake på tida sidan sist de høyrde frå meg, er det mange velsigningar eg kunne ha delt med
dykk. Velsigninga det er å leve i fellesskap med andre seminaristar, der ein lærer både seg sjølv og andre å kjenne
betre dag for dag, og der me alle verkeleg vert som ein familie. Velsigninga det er å kunne bu i ein by som stadig
minner ein på at den trua me har ikkje er ein abstrakt ideologi, men at den er djupt rotfesta i menneskas historie
og har vorte levd førebiletleg ut av andre menneske av kjøt og blod. Og ikkje minst, velsigninga det er å ha overlevd
sitt fyrste semester i det pontifikale universitetssystemet, med ikkje mindre enn 11 eksamenar.
Men om det er eitt høgdepunkt det verkeleg er verdt å dele med dykk, så må det vere feiringa av «Martyr’s Day»
den 1. desember her i det Engelske Kollegiet. Årleg minnast me på denne dagen dei 44 studentane frå kollegiet som
døde martyrdøden i England etter reformasjonen, der dei hadde vendt attende fullt ut medvitne om kva som mest
truleg venta dei etter tida si her i Roma. Likeins visste studentane som var att her at den sama skjebnen kanskje
venta dei. Kvar gong dei fekk nyheiter om att ein av brørne deira var blitt martyr heime i England, samlast dei framfor det store måleriet av Treeininga i kyrkja og song eit Te Deum.
På kvelden 1. desember vart nokre av relikviane frå martyrane satt fram på alteret, og me avslutta dagen med å
samlast framfor det sama måleriet – som framleis heng her i dag – idet me song Te Deum.
Desse mennene visste godt kva dei gjekk til medan dei studerte her i Roma, og at dei godt kunne komme til å
måtte legge ned liva sine for Kristi skuld og for Kyrkjas skuld. Nå er det heldigvis ikkje sama skjebnen som ventar
oss når me ein dag vender attende til heimlanda våre, men det betyr ikkje at me kan vere mindre fokusert på målet.
Målet med å vere her er korkje opplevingar eller gode fellesskap; desse er berre middel, om enn svært viktige. Målet
er å vere så førebudde som me kan vere til ein dag å vende heim, og legge ned våre liv i teneste for dykk, Guds folk.
Eg trur eg snakkar på vegne av alle dei tre norske seminaristane her nede når eg seier at det ikkje går ein dag utan
at me har dette målet for auge, og tenker på dei menneska me førebur oss til å tene.
Vit også at me ber for dykk, og eg vonar at de alle vil be for oss. Og eg ynskjer dykk ei velsigna faste- og påsketid.

Måleriet det blir referert til i teksten er det som heng i kyrkja og som er bak oss på biletet.
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Ny julekrybbe i St. Hallvard
Julen 2017 åpenbarte det seg et nytt byggverk inne i vårt kirkerom. I løpet av
adventstiden observerte vi menn og kvinner - i det vesentlig av polsk opprinnelse som bar materialer, maling, og annet utstyr
inn i kirken. Nesten hver morgen kunne vi
se at noe var i ferd med å utvikle seg ved St.
Hallvard-statuen.
Det luktet himmelsk av nyskåret tre.
Etter hvert sto en brunbeiset stall der med
halm, stall-lykter og det hele.
Vi nærmet oss julaften og de nyinnkjøpte krybbe
figurene kom på plass. Det var stjerneklar himmel bak
stallen og krybben ble pyntet med blomster og grantrær.
Alle vi som har vår gang i St. Hallvard er hellig overbevist at det ikke finnes finere krybbe enn vår.
En stor takk til alle dere fra den polske gruppen som
har gitt oss denne fine krybben! Dere har gitt mange
timer til dette arbeidet. Jeg vet at siste kveld holdt dere på
til kl. 2 om natten!
Dere har gjort en stor innsats til ære for barnet i krybben, men også til stor glede for oss som har opplevd
krybben mens den sto oppe.
Nå er St. Hallvards nye julekrybbe forsvarlig lagret,
og vil bli montert opp igjen julen 2018 og forhåpentlig
mange høytider etter det.
Ta en titt på bildene og få et inntrykk av arbeidet som
er nedlagt.
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«O jul med din glede og barnlige lyst»
Julefest i St. Hallvard 12. januar
Åse Kristine Tveit – Aase.K.Tveit@hioa.no

Mens folk flest hadde kvittet seg med juletrærne og pakket bort pynten, ble det avholdt julefest i menighetslokalet i St. Hallvard, der vi var mange som fikk fornyet
tilførsel av god julestemning. Det er jo et år til neste
gang vi får synge de gode sangene som mange kjenner
fra alle julefeiringer så langt tilbake vi kan huske.
Bortimot 60 voksne laget flere ringer rundt juletreet
og alle vers ble sunget av alle kjente og kjære julesanger.
Sangen ble akkompagnert av menighetens organist
Xavier Fourny, og pianoklangen og sangen og gangen
rundt treet bidro til at barnålene drysset lystig med.
Innledningsvis hilste pater Myron Kuspys menig
heten og takket for året som gikk. Johan Fosse fra menig
hetsrådet ledet festen og gav oss flere forunderlige utsagn om julen fra barnemunn.
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Ingen julefest uten julemat, og fra Gunnar Ruud på
Kampen, tre ganger norgesmester i julemat, kom deilig
ribbe, laks og kalkun med tilbehør som smakte fortreffelig. Godt drikke ble servert til, og det manglet verken
dessert eller kaker. For noen og hver ble det ny start på
trimprogram den påfølgende mandag.
Festkomiteen hadde bestemt seg for at det ikke
skulle være så mye program, slik at det ble god tid til å
spise og snakke sammen. Men som i fjor ble det quiz
med premier og til slutt en utlodning.
Ikke alle går på kirkekaffe eller er med i menighetsarbeidet. Derfor er det ekstra viktig å samles for å feire
høytidene også med noe sosialt, slik at samhold og
kjennskap utvikles. Det styrker opplevelsen av å høre til
i menigheten.
Takk for festen, alle sammen!
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Katekesen –
et godt sted å være, et godt sted å lære
• Barna kommer nærmere Gud og Kirken gjennom
aktiviteter med andre katolikker
• Barna får kjenne på hvordan det er å være en del av
et katolsk fellesskapet
• Barna får lære mer om hva det å være katolikk
innebærer
• Barna får bli kjent med andre katolske barn,
utveksle tanker og erfaringer
• … og mye, mye mer!!

MEN!
For at vi skal kunne tilby en katekese som oppfyller alle
punktene ovenfor er det både nødvendig og helt kritisk
at vi har et tett samarbeid mellom menighet og hjem.

For mange barn er dessverre katekesen deres eneste
kontakt med katolikker utenfor familien, og Kirken.
Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden
til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere
det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for
læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet,
og tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd,
men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som
oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt sikkert familie og jobb ved siden av de også.
Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra
dersom noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra!
Føler ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra!
Dere vil kunne finne all nødvendig informasjon i
forbindelse med katekesen på www.sthallvard.katolsk.no

"La de små barn komme til meg,
og hindre dem ikke! For Guds
rike hører slike til"

(Luk. 18, 15-16)

Juleavslutning 9. desember
Jennie Vu m.fl.

Lørdag 9. desember hadde 4.-7. klasse fri fra den ordinære katekesen fordi de hadde hatt Adventsovernatting
2.-3. desember. Å feire katekesemesse for kun 2., 3. og 8.
klasse ville vært altfor tomt og trist, så katekesemessen
utgikk denne dagen, til fordel for fellessamling i menighetssalen for 2. og 3. klassingene. 8. klasse hadde forståelig nok sitt eget opplegg, for det er ikke så kult å være
med 2. og 3. klassinger.
2. klassingene sang Tenn lys, 3. klassingene sang Et
barn er født i Betlehem, og kateketene dramatiserte
Juleevangeliet – til barn og foreldres store glede.
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Deretter var det konkurranse mellom klassene om å
lage den lengste julelenken til juletreet i menighetssalen. Dette var det klasse 3B som vant med glans – deres
lenke var nemlig dobbelt så lang som den korteste
lenken!

Katekese- og
konfirmantundervisning
skoleåret 2018/2019:
Ungdommene blir ikke lenger konfirmert i 10. klasse,
men i 9. klasse her i St. Hallvard. Konfirmantunder
visningen gis over to år i 8. og 9. klasse, det samme
gjelder førstekommunionsundervisningen som gis
over to år i 2. og 3. klasse, og det er viktig at barna deltar på undervisning begge årene. Dersom barna følger
den ordinære katekeseplanen, vil de derfor motta
førstekommunion i 3. klasse og fermingens sakrament i 9. klasse.
Dette er en påminnelse til alle foreldre med barn
som ikke går i katekesen ennå. Har du et barn som går
i 1. klasse i år, men som ikke går i katekesen? Husk å
melde barnet på katekesen til høsten! Det samme gjelder for dere som har barn som går eller skal begynne
i 8. klasse. Barna går glipp av viktig undervisning, og
dyrebar tid til å bli kjent med jevnaldrende om dere
venter med å melde dem på katekesen til det året de
går i 3. eller 9. klasse.

Nå sitter kanskje noen der hjemme med en 3. eller
4. klassing som fortsatt ikke har mottatt førstekommunion, eventuelt en 9. eller 10. klassing som fortsatt ikke
har blitt konfirmert? Fortvil ikke, ta kontakt! Det
finnes alltid en løsning.
Menigheten kommer til å sende ut invitasjonsbrev
med mer informasjon om katekesen i august. Navn- og
adresselistene hentes fra Oslo Katolske Bispedømmes
digitale register, og vi sender kun til barn som er registrert i menigheten. All informasjon i forbindelse med
katekesen kommer også til å ligge tilgjengelig og oppdatert på nettsiden innen utgangen av juni.
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Nå er vi allerede godt i gang med de siste katekesedagene dette skoleåret, men vi tar fortsatt imot nye barn. Dette
kommer derfor som en oppfordring til alle foreldre med barn som ennå ikke er påmeldt i katekesen: KOM, KOM,
KOM! Det er kjempegøy!

St. Hallvard trenger flere søndagsskolelærere!

St. Hallvard trenger deg. Har du lyst til å bidra?
Som søndagsskolelærer bidrar du til økt trivsel hos
barna under messen, og er med å skape trygghet for
barna i Kirken. Det er et ferdig opplegg til hver søndag
som man kan ta utgangspunkt i så man trenger ikke å
være utdannet lærer eller bruke massevis av tid på planlegging.
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Jo flere vi er, desto mindre arbeid og færre søn
dager blir det på hver person. Høres dette ut som noe
for deg? Da er du den vi søker etter!
Kontakt Hanneke: hanneke@live.no (932 61 767)
eller Huyen: huyen.nguyen@katolsk.no (489 57 391)
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Resterende katekesedager skoleåret
2017/2018 - vi tar alltid imot nye barn!

Men vi har stengt påmelding til førstekommunion og konfirmasjon våren 2018

1. klasse:

9. klasse
• 11. mars
• 18. mars (KONFIRMANTPRØVE)
• 8. april (KUN FORELDREMØTE)
• 22. april
• 13. mai
• Onsdag 16. mai (GENERALPRØVE)

• 4. mars
• NB! IKKE 1. april
(familiemesse og katekese utgår pga. påske)
• 6. mai
• Lørdag 9. juni (katekeseavslutning for 1. – 7. kl.)
Katekesen for 1. klasse finner sted i Lillesalen etter
familiemessen, første søndag i måneden, og varer i ca. 1
time. Tilbudet er gratis!
2. - 8. klasse:
• 10. mars (foreldremøte for 3. klasse, 8. klasse har fri)
• 16. – 18. mars
(KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 8. klasse)
• 7. april (3. klasse har fri)
• 14. – 15. april
(KATEKESEHELG på Mariaholm for 3. klasse)
• 5. mai
• 9. juni (katekeseavslutning for 1. – 7. klasse)
2. – 8 . klasse har katekese hovedsakelig andre lørdag i
måneden, med unntak ved skoleferie. 2. – 5. klasse har
katekese på Tøyen skole, mens 6. – 8. klasse har undervisning i St. Hallvard. Katekesen varer kl. 10 – 14, og alle
foreldre og søsken oppfordres til å delta i katekesemessen kl. 13. I katekesemessen bruker vi prosjektor slik at
barna lettere kan følge med og ta aktivt del i liturgien.
NB! Katekesemessen lørdag 10. mars erstattes av
felles KORSVEI, hvor alle familier er hjertelig velkommen – også de som ikke har barn i katekesen.
Det er barna i 2.-7. klasse som skal være ansvarlig
for å lede de ulike stasjonene i korsveien, så det blir
en fin og «barnevennlig» korsvei.

Konfirmantundervisningen for 9. klasse finner sted i St.
Hallvard, primært en søndag hver måned kl.11 – 15.
Konfirmantene møter til høymessen kl. 11 hvor de skal
delta som lektorer og kirkeverter i messen, før de fortsetter med undervisning og fellesaktiviteter i lille
menighetssal i 2. etasje.
FØRSTEKOMMUNION i St. Hallvard kirke: lørdag 12.
mai 2017 kl. 11 og kl. 13.
KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 2. pinsedag
mandag 21. mai kl. 10.30 og kl 13.
Ta kontakt med katekesekoordinator Huyen Nguyen
dersom det skulle være spørsmål i forbindelse med
katekesen, enten via mail eller mobil:
huyen.nguyen@katolsk.no / 489 57 391.

!

Kirken har vært full av liv og sang under katekesemessene og vi håper dette
fortsetter. Dette settes veldig stor pris på, og er særlig hyggelig for barna. De
ulike klassene har nemlig oppgaver under messen, og barna blir veldig stolt
når foreldre er tilstede og de f.eks. har blitt valgt ut til å bringe frem offergaver,
ministrere, lese lesning, forbønner, osv.

Kjempegøy at vi er så mange som bidrar i katekesen i år! Faktisk er vi hele 26
kateketer og kateketassistenter på nåværende tidspunkt, men vet allerede nå
at noen ikke kommer til å fortsette neste skoleår. Kan du tenke deg å bli en del
av denne fine gjengen?
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Søndagsskolen – Ordets Liturgi for Barn

Mange småbarnsforeldre vegrer seg ofte for å ta med
barna i søndagsmesse, fordi barna gjerne oppfører seg
som barn flest; De befinner seg både høyt og lavt under
messen, og lydnivået lar seg sjelden justeres. Dette er
helt forståelig. Men visste du at menigheten har et tilbud for barna under høymessen slik at de ikke må være
i kirken fra start til slutt?

Når?
Hver søndag under høymessen kl. 11, med unntak fra
første søndag i måneden når det er Familiemesse, har vi
noe vi kaller søndagsskole for barna. Kjært barn har
mange navn, og Ordets Liturgi for Barn er et annet
navn for søndagsskolen.

Hva?
På søndagsskolen snakker barna om dagens lesning og
lærer om Kirken og om Gud. Målet er å legge til rette
for et levende møte med Jesus Kristus. Rent praktisk

foregår dette vet at barna går
sammen med søndagsskolelæreren til menighetssalen før
1. lesning og kommer inn
igjen etter trosbekjennelsen
for å delta sammen med hele
menigheten i nattverdens
liturgi. Mens barna «er ute»
får de evangeliet forklart på
en barnevennlig måte av våre søndagsskolelærere:
Darko, Eden, Hanneke, Josiane og Marta.

Hvem?
Målgruppen er barn mellom 4 og 8 år (førstekommu
nionsalder), men alle barn er velkommen, og yngre
barn kan også bli med sammen med en forelder.
Vi håper dette tilbudet vil være med og bidra til at
flere barn finner glede i å komme til messe!

Familiekoret i St. Hallvard kirke “HaBaKo”

Hver mandag skjer det noe spennende i St. Hallvard kirke
fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er øvelse for familiekoret. Vi
øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å
ta aktivt del i liturgien dvs. Den Hellige Messe.
Alder spiller ingen rolle når man kommer for å prise
Herren med den stemmen man har fått. I HaBaKo er det
derfor ingen aldersgrense og barn
helt ned i barnehagealder er hjertelig
velkommen. Vi har det veldig gøy
sammen. Vil du være med??? Bare
kom!!!
Du er hjertelig velkommen.

Datoene for resten av skoleåret 2017/2018
(med forbehold):
• søndag 4. mars
• 30. april
(familiemesse)
• søndag 6. mai
• 5. mars
(familiemesse)
• 12. mars
• 7. mai
• 19. mars
• 14. mai
Familiemessen 1. april
• 28. mai
utgår pga påske
• søndag 3. juni
• 9. april
(familiemesse)
• 16. april
• 4. juni
• 23. april
• 11. juni

Nr 1
2 -2018
-2015

Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene første søndag i
måneden. På de søndagene det er familiemesse møtes vi kl.10.15 for å øve.

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
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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, og det er alltid plass
til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måneden
for øving og sosialt
samvær, hovedsakelig på de lørdagene
det er katekese. Tid
og sted for samling
vil bli annonsert i
Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt
søndagsbladet.
med ministrantansvarlig Hung Ngoc
Nguyen, mobil: 415 31 615, e-post:
hung0047@gmail.com

Adventsovernatting 2. - 3. desember
Ivan Vu

40 barn påmeldt. 13.666 kr innsamlet på en snau time, til
årets Adventsaksjon: Trygg mat for en sikker fremtid på
Sri Lanka. DET ER GALSKAP!! Tusen takk til alle foreldre, kateketer, barn – og så klart Elisabethsøstrene og
den fine menigheten vår som støtter barnas engasjement
for fellesskapet. Vi gleder oss allerede til neste gang!
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"Konfirmanthelg for 9. klasse: Bli lys"
17.-19. november var 9. klasse på obligatorisk konfirmanthelg på Mariaholm. Lederne var nok en gang team
Asian Invasion, og kateketene Antonio Cao, Steffen Heim
og Piothy Dinh var med. Vi savnet selvfølgelig vårt ikkeasiatiske tilskudd Joachim sårt, men fikk erstattet ham
med Sofia. Når tidligere kateket, også kjent som p. Carlos
fadderbarn, Huy tar seg en pause fra masterskriving og
reiser helt fra Stavanger for å være med – da vet vi hvor
bra konfirmanthelgene er! Etter fjorårets suksess med
«Bli lys» som tema, valgte vi å fortsette å bruke samme
tema som overordnet tema for årets konfirmanthelg.
Før vi reiste avgårde hadde flere foreldre og ungdommer uttrykt skepsis til undervisningsbiten som var
satt opp på konfirmanthelgen, kalt «Konfirmasjon del
2». For ja, det høres utvilsomt ekstremt tørt og kjedelig
ut, men her var det flere som fikk seg en hyggelig overraskelse. For som nevnt var temaet for helgen Bli Lys,
og dette ble jobbet med på ulike måter gjennom litt
teori, men hovedsakelig gjennom aktiviteter, lek, skuespill og underholdning.

«Konfirmasjon del 2» har rett og slett å gjøre med at
konfirmasjonen som sakrament ikke kun har å gjøre
med å bekrefte troen (del 1), men at man også må
bringe troen videre (del 2). Vi er alle kalt til å være verdens lys, jordens salt, og må vite forskjell på rett og galt
og ta egne valg deretter - uten påvirkning fra flertallet,
eller hva omgangskretsen måtte tenke og mene.
Kjempeenkelt, ikke sant? Nei, det er vanskelig! Særlig i
den alderen ungdommene befinner seg i hvor de helst
følger strømmen, venners mening er viktigere enn foreldres mening, og de ikke ønsker å skille seg ut. Men,
med et godt samarbeid mellom menighet og hjem er jeg
sikker på at dette vil gå rette veien, og vi håper konfirmanthelgen har bidratt positivt i denne modnings
prosessen frem mot konfirmasjonen.

Det blir dessverre alltid litt
frafall, til tross for at helgen
er obligatorisk, men sjekk
disse flotte ungdommene
dere! Nå er det ikke lenge til
de skal konfirmeres.
Nr 1
2 -2018
-2015
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RETRETT MED SR. ANNE-LISE
PALMESØNDAG KL. 18.00
Palmesøndag kommer sr. AnneLise Strøm OP fra Lunden kloster.
Hun vil enda en gang dele gode
tanker med oss. Denne gangen i
forkant av påskefeiringen. Siste
gang hun besøkte menigheten
var rett før vi gikk inn i julefeiringen. Retretten var til stor glede
for dem som var tilstede. Etter
hvert er det blitt en tradisjon i menigheten at det
arrangeres retrett i forbindelse med advent og faste.
For alle oss som kanskje ikke finner mulighet for en
retrett over flere dager, er menighetens retretter et
godt - og jeg vil nesten si - nødvendig alternativ før
de store høytider. Derfor anbefales det å benytte
denne flotte muligheten til retrett før påske.

Wolfgang Plagge

Annar Follesø
Hjørdis H. Oftestad

Følg oss i Søndagsbladet, på nettsiden:
http://sthallvard.katolsk.no
og på Facebook:
https://www.facebook.com/sthallvardkirke

Arrangører: menighetens komite for St. Hallvards dag.

KÖLN DOMKANTORI KOMMER TIL
ST. HALLVARD

Denne gang holder sr. Anne-Lise retrett over temaet:

«Påskens mysterium – Jesu lidelsesvei mot
oppstandelse for oss og med oss!»

Onsdag 23. mai kommer Köln Domkantori til St.
Hallvard. Domkantoriet er et blandet kor tilknyttet
Kölnerdomen. Koret synger først og fremst
kirkemusikk. Koret foretar jevnlig konsertreiser.
Dette er en stor begivenhet for menigheten. Vi håper
mange har lyst til å komme for å høre dem. De vil synge
i messen kl 18:00 og holde konsert i kirken etterpå.

Sett av en ettermiddag til stillhet og refleksjon ved
inngangen til den store høytid. Vel møtt!
Arrangøren, Liturgiutvalget, lover litt å bite i!

SKJÆRTORSDAG
arrangerer Liturgiutvalget
agapemåltid i menighets
salen etter skjærtorsdags
liturgien på norsk kl. 19:00.

ST. HALLVARDSDAG – 15. MAI
Tradisjonen tro og etter godt, gammelt mønster feires
St. Hallvards dag 15. mai.
I fellesskap med Foreningen for St. Hallvards dag
kan vi nevne:

ST. HANS 2018

kl. 1800 Vesper i Hallvardkatedralens ruiner med
sang av St. Hallvardguttene
Senere i St. Hallvarddag-gruppen i menighetens regi:
kl. 1900 Konsert i St. Hallvard kirkes menighetssal
med påfølgende enkel servering
Konserten holdes av våre kjære og kjente kunstnere:
Wolfgang Plagge – klaver,
Annar Follesø – fiolin
Hjørdis H. Oftestad – vokal
Vi kommer tilbake med flere detaljer for feiringen
både i Gamle Oslo og i St. Hallvard menighet.

St. Hans-feiring i menigheten er blitt
en tradisjon. Også i år arrangerer
menighetsrådet familiefest.
I år starter vi kl. 17:00. Ta med
storfamilien til en hyggelig feiring i
menighetens regi!

ROMA 2018
Vårt aldri hvilende liturgiutvalg har også en finger
med i spillet når høstens Roma-valfart går av stabelen.
Geir E. Moen er delegert ansvaret for reise og store
deler av opplegget. Dette er hva vi kan meddele i
første omgang - meld dere på!
Påmeldingsfrist 20. april.
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Mars
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

9

10

5 HaBaKo

6

7 Kirkekor

Latvisk
danse
gruppe

Grunnkurs
i troen
11 12 HaBaKo

13

14 Kirkekor

Norsk
ekteskaps
kurs
12

19 HaBaKo

26

Fredag

20

21 Kirkekor

Lørdag

1 St. Josephmennene

2 Vietnamesisk 3
bønne
gruppe

8 Legfransiskanerne
har møte

9

St. Josephmennene
15 St. Joseph- 16
mennene

17 Katecheza

22 St. Joseph- 23
mennene

29 Skjær
torsdag

28

18 Konf.
katekese
9. klasse.

8. kl. på Mariaholm
25 Palme
søndag

24

Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe
Retrett- sr. AnneLise Strøm OP

Latvisk
danse
gruppe
27

Søndag

4 Familie
messe
Katekese
1. kl
10 Katekese
11 Konf.
2.-7. klasse
katekese
9. klasse.
Kirkekaffe /
"Kawa i
ciasto"
etter polsk
messe kl. 13

Latvisk
danse
gruppe

Grunnkurs
i troen
13

Torsdag

30 Langfredag 31 Påskeaften

April
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

1 Første
påskedag

14

15

16

Søndag

2 Andre
påskedag

9 HaBaKo

17 16 HaBaKo

18 23
/19 /30

3

4 Kirkekor

10

Latvisk
danse
gruppe
11 Kirkekor

17

Latvisk
danse
gruppe
18 Kirkekor

24

Latvisk
danse
gruppe
25 Kirkekor

5 St. Josephmennene

12 Legfransis- 13
kanerne

7 Katekese
2. + 4.-8.
klasse

14

St. Josephmennene

8 "Kawa i

ciasto" etter
polsk messe
kl. 13

15

3. kl. på Mariaholm

19 St. Joseph- 20
21 Katecheza
mennene
Påmeldingsfrist
Roma-tur

22 Konf.

26 St. Josephmennene

29 Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

Latvisk
danse
gruppe
Nr 1
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6 Vietnamesisk
bønne
gruppe
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27

28

katekese
9. klasse.
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Mai
Uke

Mandag

1 Arbeidernes
dag

20

21

Tirsdag

7 HaBaKo

8

Onsdag

Torsdag

2 Kirkekor

3 St. Josephmennene

Latvisk
danse
gruppe
9 Kirkekor

Latvisk
danse
gruppe
22

23

24

14 HaBaKo

21 Annen
pinsedag

15 Hallvardsdagen

22

Ferming i
St. Hallvard
28 HaBaKo
29

16 Kirkekor

Fredag
4 Vietnamesisk
bønne
gruppe

10 Kristi
11
Himmelfartsdag
Legfransiskanerne
St. Josephmennene
17 Grunnlovs- 18
dag

Latvisk
danse
gruppe
23 Kirkekoret 24 St. Josephmennene

Lørdag

Søndag

5 Katekese
2.-8. klasse

6 Familie
messe.
Katekese
1. kl

12

13 Konf.

katekese
9. klasse.

"Kawa i
ciasto" etter
polsk messe
kl. 13

Første
kommunion i
St. Hallvard
19 Pinseaften
Katecheza

20 Første
pinsedag
Pierwsza
komunia św.

26 Legfransis- 27 Ukrainsk
kanernes
katekese og
pinse
kirkekaffe
kapittel

25

Köln domkantori har konsert
i St. Hallvard
30 Kirkekor
31 St. Josephmennene

Familiehelg på Mariaholm

Latvisk
danse
gruppe

Juni
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

24

25

26

4 HaBaKo

11 HaBaKo

27 18

28

25

5

6 Kirkekor

7 Legfransiskanerne
har møte
St. Josephmennene

12

Latvisk
danse
gruppe
13 Kirkekor

19

Latvisk
danse
gruppe
20 Kirkekor

26

Latvisk
danse
gruppe
27 Kirkekor

Fredag

Lørdag

Søndag

1 Vietnamesisk
bønne
gruppe

2 Katecheza

8

9 Katekese- 10 "Kawa i
ciasto" etter
avslutning
polsk messe
1.-7. klasse

3 Familie
messe.

kl. 13

14 St. Joseph- 15
mennene

16

17

21 St. Joseph- 22
mennene

23 St. Hansfest

24 Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

28

30

29

Latvisk
danse
gruppe
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ROMA OKTOBER 2018

Endelig påmeldingsfrist 20. april.
Depositum kr 2.000 betales ved påmelding.
Siste innbetaling 25. aug. (restsum kr 5.800)
Alle innbetalinger merkes med «Roma 2018» og
overføres konto 3000 22 49320

ROMA 2018 – FORELØPIG PROGRAMSKISSE
15. oktober

• 07:10 Fly fra Gardermoen
• 10:20 Ankomst
• 12:00 Lunsj og tid på egenhånd.

Innsjekking når rommene er klare ca 14.00

• 15:00 Til Peterskirken med buss 46 eller 196
• 17:00 Vi kan delta i vesper og messe. Buss 40 på

Petersplassen
Det er to år siden sist vi arrangerte felles reise til
Roma fra St. Hallvard. Nå har liturgiutvalget tatt
initiativ til nok en reise til Roma i midten av oktober
2018. Liturgiutvalget sammen med p. Carlo og Geir E.
Moen er de sentrale personene i planleggingen.
Oktober er generelt en fin tid i Roma, men også
måneden hvor vi 16. oktober feirer Hellige Olavs
omvendelse med messe i San Carlo al Corso. Denne
messen blir en sentral begivenhet også i årets
opplegg. Vi tenker oss at opphold strekker seg fra
mandag 15. – torsdag 18. oktober. Vi bestiller felles
reise og bosted. Et foreløpig program og en antydet
pris følger nedenfor. Vi kommer tilbake til detaljerte
planer når vi ser om interessen er til stede. Et foreløpig estimat ser slik ut:
Antatt totalpris pr. person hvis 20 deltakere kr 7.800,Inkl. fly, flyskatter, hotell i dobbeltrom, to middager,
transport til og fra flyplassen samt utflukt onsdag.

egenhånd hjem
For dem som ikke ønsker å være med til
Peterskirken, kan Geir ha alternativt
	opplegg nær hotellet.
• 20:00 Middag i spisested i nærheten av hotellet
– felles

•		

16. oktober
		

• 0900

•
• 16:00
•		

Frokost på hotellet
Formiddagen: besøk i to-tre basilikaer.
Santa Maria Maggiore, Laterankirken og
Konstantins baptisterium.
Offentlig transport
Lunsj på egenhånd
Messe med biskop Bernt Eidsvig i San Carlo
al Corso
Middag på egenhånd

17. oktober

• 09:00 Egen buss til katakombene i Via Appia +
•		
Kort besøk i Domine quo vadis
•		
Hvis tiden tillater innom San Paulo fuori le
•		
•		
• 18:00
• 19:30

Mura på hjemvei
Lunsj og egentid
De som ønsker rusletur på Capitol, går med
Geir
Messe i San Carlo ai Catinari
Middag på Piazza Campo de’ Fiori

18. oktober
		
		

Santa Maria M. (fra baksiden)
Nr 1
2 -2018
-2015
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Utsjekking – hjemreise
Flyet går mellom kl 12:00 -13:00
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Hellige tre kongers fest
Per Axel Løken – paloekem@hotmail.com

Hanneke Ørne Bruce – hanneke@live.no

Søndagsskolelærernes tradisjonelle Hellig Tre Kongers
fest i St. Hallvard menighet den 7. januar synliggjør to
viktige deler som bygger vår menighet; barna og familiene. Med stor glede deltok mange barn og familier
entusiastisk i dans og sang rundt Juletreet, pølsespising
og mottakelse av de Hellige Tre Kongene. Hele 80 godteriposer ble delt ut og de resterende ble gitt til barn
som kom til messen kl. 13. Slik er vår Kirke den mest
mangfoldige, felles møteplassen i Norge i dag, der vi
møtes på tvers av bakgrunn og alder. Nå håper vi at
enda flere "norsk-polske" familier, finner veien til festen
neste år. Og vi er veldig glade for dem som deltok i år!
Søndagsskolelærerne vil også takke alle venner,
unge og eldre, som bidro til å forberede og gjennomføre
årets fest. Den samme takk inkluderer menighets
kontoret og de ansatte. Vi gleder oss allerede til neste år!
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I år var det p. Myron som feiret familiemessen, og barna ble kalt frem foran
julekrybben under prekenen.
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Gjenoppliving av SHUL?
Etter nærmere 3 år i dvale er det flere som synes at det
er på tide at menigheten har et tilbud for ungdommene
igjen. SHUL, eller St. Hallvard Ungdomslag, er en
møteplass av og for ungdommer. Og det er viktig å
huske på dette når vi nå går med tanker om å gjenopplive ungdomslaget, for ønsket om å ha et ungdomslag
må komme fra ungdommene selv og ikke den eldre
generasjonen. Uten engasjerte og motiverte ungdommer vil en gjenoppliving være forgjeves og SHUL vil dø
ut igjen like fort som det oppstod.
Derfor foreldre: Vær så snill og motiver barna deres til
å delta!
Og ungdommer: Kom, det kommer til å bli gøy! Dette
er deres møteplass, og foreldre har ingen adgang! Vil
dere bowle? Supert, da gjør vi det! Eller kanskje dra på
kino? Gjerne det også! Kanskje du vil vite mer om troen,
eller bare være et sted og ha det gøy med andre unge
katolikker som bor i ditt nærområde? Det viktigste er at
dere har et sted hvor dere kan møte andre jevnaldrende
katolikker, for katolikker er ikke bare kjipe folk som
ikke gjør annet enn å gå i kirken. Faktisk er vi helt vanlige mennesker, men vi har katolske verdier :). Det beste
av alt? Tilbudet er gratis!
I forrige nummer av Hallvardsvaka nevnte vi at vi
skulle prøve å starte opp med samling på én tirsdag og
én fredag i måneden for å teste terrenget. Nå har vi
kommet frem til at vi skal kutte ut tirsdager slik at det
blir samling på to fredager i måneden, den 2. og 4. fredagen i måneden. Oppmøte i menighetssalen kl. 17.00
hvor vi lager mat, kl. 18.30 spiser vi. Deretter er det
aktiviteter og kvelden avsluttes kl. 21.

Nå har vi til og med fått med oss to faste ungdommer
i styret: Dichino Nguyen og Christian Larsen som
begge går i 9. klasse og skal konfirmere seg til våren,
men vi trenger flere ungdommer! Katekesekoordinator
og barne- og ungdomsarbeider Huyen, samt kateket og
NUK-representant Ivan kommer alltid til å være tilstede som «voksne veiledere» nå i startfasen.
Datoer resten av skoleåret 2017/2018:
• Fredag 9. mars
• Fredag 23. mars (utgår
muligens pga påskeferie
– sjekk Facebook!)
• Fredag 13. april
• Fredag 27. april
• Fredag 11. mai
• Fredag 25. mai
• Fredag 8. juni
(sommeravslutning)

S m å g l i m t f r a S H U Lsamlinger i 2017. Når dette
bladet sendes i trykken har vi
hatt 7 samlinger så langt og
totalt 35 ulike besøkende.
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Kjenner du egentlig Jesus?
Ja, gjør du egentlig det? Dette, og mange andre spørsmål, skal 8. klasse forsøke å finne svar på når de reiser
på konfirmanthelg til Mariaholm 16.-18. mars. Vi gleder oss til å komme tilbake til dette i neste nummer av
Hallvardsvaka! Kateketene Aleksandra Haugstad og
Steffen Heim er med, det samme er team Asian Invasion.
Dette kan ikke bli annet enn superbra!

I mellomtiden kan dere jo prøve å
bryne dere på emojiene til høyre? På
katekesen i januar fikk 8. klasse i oppgave å skrive en sang, men kun ved
bruk av emoji (hint: 1. vers, egentlig en
bønn, ganske relevant i forhold til «de
tidligere prestene» her i St. Hallvard…)
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Familiehelg på Mariaholm 25. - 27. mai 2018
"Dere er alle én i Kristus."

hovedtemaet for alle familiehelger være; å bygge fellesskapet mellom oss alle i Guds nærvær.

2018 er for lengst i gang, og årets familiehelg nærmer
seg med stormskritt. Vær med å bygge opp det katolske
familiefellesskapet i menigheten!

Påmeldingen er åpen, så hold av helgen og meld dere på!

(Gal. 3, 28)

Når?
Fredag 25. mai til søndag 27. mai 2018

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

Hva koster det?
Voksne: 550 kr
Barn: 300 kr (gratis fra og med barn nummer 4)
Om økonomi er en utfordring, ta kontakt med barneog ungdomsarbeider Huyen.

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

Arrangementskomité:

St. Hallvard menighet arrangerer tradisjonen tro
f amiliehelg der vi er sammen for å bli kjent, ha det gøy
og for å få åndelig påfyll! Kanskje det til og med blir
anledning til å ta årets første bad i Øyeren?
Helgen passer for barnefamilier så vel som for familier med litt eldre barn. Kanskje besteforeldrene vil
være med de også?
I år har vi ikke bare et konkret tema, men flere
undertema vi skal fokusere på og lære mer om.
Herunder kirkelærere som for eksempel Augustin og
Katarina av Siena, bønn som det enkleste verktøyet vi
har til å komme i kontakt med Gud, i tillegg til
Hellighetens år. Vi vil tilnærme oss temaene gjennom
helgen, med både praktiske aktiviteter, samtaler, lek,
diskusjon, og gjennom bønn og liturgi i kapellet.
St. Hallvard menighet har medlemmer fra 136 ulike
land, men vi er alle én i Kristus. Vi går i messer på egne
morsmål og ber på ulike språk, men vi har bare én Gud.
Selv om vi kommer fra ulike kulturer og har ulike tradisjoner, er Kirkehistorien vår felles. Og derfor vil
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St. Hallvard menighets Familiehelg arrangeres av frivil
lige på dugnad, og alle deltakere vil også bes om å ta i
et tak og bidra på en måte som passer for dem – ved å
hjelpe til med uteaktiviter, i liturgien, med sang, fotball
og volleyball, eller leker med barna, eller med andre
ting. Vi skaper denne helgen sammen i fellesskap.
I årets arrangementskomité sitter blant annet
Dominik Brunon Wojtyczka, Darko Wakounig, Eden
Hegos Kifly, Gosia Bernhardsen, og Marta Bivand
Erdal. Har du lyst til å være en del av denne fine gjengen? Eller har du innspill til tema og utforming av program, eventuelt 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 kontakt med Huyen.

VI SØKER!
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HJELP, og blir veldig glad om
noen kan hjelpe oss med dette :)
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Påmeldingen er åpen!

Send mail til huyen.nguyen@katolsk.no eller sms til
489 57 391.

Frist: 6. mai 2018

For sent ute? Ta kontakt om du vil melde deg på etter at
fristen har gått ut.

Påmeldingen må inneholde:
Fullt navn på alle familiemedlemmer som skal delta
Navn, alder og kjønn for alle barn som skal delta
E-postadresse og postadresse
Mobiltelefonnummer, gjerne til flere fra familien
Kommer dere med egen bil – eller trenger dere
transporthjelp
• Om dere kan bidra med noe spesielt – sang, musikk,
idrett, uteaktivitet, dans, ministranthjelp, forming,
lek eller andre ting :)

•
•
•
•
•
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Na katechezie odkrywanie
Boga jest przygodą!
Agnieszka Adamska – aga.adamska15@gmail.com

Na scenie żłóbek zbity z drewna, siano i gwiazda betlejemska zawieszona na górze. Przestrzeń, którą za chwilę
wypełnią radosne głosy Dobrej Nowiny. Narodził nam się
Chrystus Zbawiciel świata! Weselmy się i radujmy!!! Ale
jak odtworzyć wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, jak
wyjść znowu na spotkanie najcudowniejszej tajemnicy, jak
jej dotknąć? Tej próby nie bała się podjąć grupa dzieci,
które uczęszczają na polską katechezę w kościele św.
Hallvarda. Pod kierunkiem Karoliny Lisik i przy wspaniałej
pomocy rodziców udało im się stworzyć sztukę wyjątkową,
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która skłania do refleksji, a jednocześnie wywołuje
uśmiech na twarzach widzów. Przybyli do nas Maryja z
Józefem, aniołowie, trzej mędrcy i pasterze ze swoimi
słodkimi owieczkami. Było również wspólne kolędowanie.
Szczególne podziękowania kierujemy tutaj do Daniela
Zalewskiego, Roberta Sikory i Mirka Cieplaka za oprawę
muzyczną oraz do Oli Cekiery za przepiękne stroje i
charakteryzację.
Jasełka można oglądać na Facebooku naszej parafii.
Zapraszamy!
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Ale to nie koniec styczniowych atrakcji, bo już tydzień
później bawiliśmy się razem na balu karnawałowym na
Arce Noego. Na pokładzie nie zabrakło miejsca dla
żadnego zwierzaka! A były wśród nich m.in. biedronka,
żabka, przeróżne zwierzątka domowe, jak pieski i kotki
oraz te dzikie, jak tygrysy i panda. Przypłynęły rekiny.
Wypatrzyłam też deszczową chmurę! Wszyscy bez
wyjątku pojawili się na arce bardzo głodni. Na szczęście
przezorni rodzice nie zapomnieli o słodkim poczęstunku!

Zabawa ruszyła pełną parą. Było malowanie twarzy i robienie masek karnawałowych oraz wspólny projekt „Tęcza”.
Właśnie ta tęcza stała się później częścią naszej dekoracji.
Stworzyła ona piękną kompozycję wraz z łodzią, do której
dzieci z grup kl. 2 i kl.5-7 wykonały na katechezie
zwierzątka z talerzyków tekturowych i kolorowego papieru. Natomiast w czasie tańców nie jeden zwierzak dostał
zadyszki. A jakie emocje wywołała loteria! Trudno to
opisać, tym bardziej, że nikt nie odszedł bez upominku!

Tak więc styczeń za nami, co nie znaczy, że to koniec
naszych szalonych akcji, do tworzenia których wszystkich
chętnych bardzo zapraszam.
Pozdrawiam serdecznie zarówno dzieci jak i rodziców. Do
zobaczenia na następnych katechezach.
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Katecheza w jęz. polskim
Zapraszamy wszystkie dzieci od 1. do 7. klasy
szkoły podstawowej oraz 5-latki (ostatni rok
przedszkola) na katechezę w języku polskim w
naszej parafii.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (dotyczy to
wszystkich grup) w sobotę w salkach znajdujących
się w naszej parafii.
Rodzice są zaproszeni do obecności na katechezach
swoich dzieci!!!
Przygotowanie do I Komunii Świętej trwa 2 lata
i rozpoczyna się w 2. klasie szkoły podstawowej.
Daty katechez w roku szkolnym 2017/2018
(w każdą 3. sobotę miesiąca, wyjątki
podkreślone):
• 03. lutego
• 17. marca
• 21. kwietnia
• 19. maja
• 02. czerwca

Wszystkie dzieci, zarówno norweskie jak i
polskie, obowiązuje jednakowa i jednorazowa
opłata, która jest przeznaczona na pokrycie
niektórych kosztów związanych z katechezą.
Wynosi ona 500 koron za dziecko (rabat dla
rodzeństwa 250 koron). Pieniążki za katechezę
można wpłacać na konto bankowe parafii
3000.22.49339. W tytule przelewu trzeba
wpisać “polsk katekese” oraz podać imię i
nazwisko dziecka (dzieci).
Dzieci automatycznie zapisywane są do katolickiej
organizacji NUK. Osoby prowadzące zajęcia są
wolontariuszami i nie pobierają z tego tytułu
żadnego wynagrodzenia.
Wypełnione formularze prosimy o przesłanie na
adres mailowy Agnieszki Adamskiej
aga.adamska15@gmail.com
W razie pytań można też dzwonić kom.
405 64 143 (codziennie, najlepiej w godzinach
17.00- 21.00).

Mężczyźni Świętego Józefa
Dominik Brunon Wojtyczka – dominik.wojtyczka@gmail.com

«Chcę więc, by mężczyżni modlili się na każdym
miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu»
(1 Tm 2,8)
W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na
drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to
człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13)
“Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem
będziecie Mnie szukać z całego serca.”. Nasz Pan Jezus
Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i
tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy
dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i
przywilejów (Łk 22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest
ciężarem złożonym na własnych barkach, jako
mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy
którzy “zachęcają się wzajemnie i budują jedni
drugich” (1Tes 5,11) i trwają w Bogu (Jan 15). W
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rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony
przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie
odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). W skrócie:
jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak
my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się
wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.
Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sieć
mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi
Chrystusowi.
Zapraszamy wszystkich mężczyzn do uczestnictwa
w spotkaniach Mężczyzn Świętego Józefa w parafii
St. Hallvard w Oslo. Spotkania odbywają się w
czwartki i rozpoczynają mszą św. o godzinie 18.00.
Dodatkowe informacje o wspólnocie oraz nad
chodzących wydarzeniach można uzyskać pod
adresami www.mezczyzni.no lub www.msjoslo.no
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Legfransiskanerne
Fra venstre: Lasse Borgen, ikke legfransiskaner men ivrig vaffelsteker for anledningen. Videre Liv Benedicte Nielsen, Mari Lunde, Hedvig Beichmann, Aasmund Vik,
Liv Guntvedt og Stein-Morten Omre, nåværende leder. Stein-Morten og Hedvig kommer fra Mariakirkens menighet, og vi andre skulle være godt kjent fra menighetens daglige liv.
Aasmund R. Vik – aasmundrobert@gmail.com

Legfransiskanerne sto for kirkekaffen i St. Hallvard søndag 11. februar. Det er det meningen
å gjenta en gang i halvåret. Til fraterniteten i
Oslo, som møtes her i kirken den andre torsdag
i måneden, hører også medlemmer fra andre
menigheter i Stor-Oslo og Østfold, og denne dagen
hadde vi besøk fra menigheten på Stabekk.
Det er i dag også en liten fraternitet i Lillestrøm, i
Tønsberg og i Bergen – totalt er vi oppunder 40 legfransiskanere i Norge. Ordenen oppsto allerede i Frans
av Assisis levetid. Det var noen som var grepet av hans
budskap, men som ikke kunne bli med i ordenen fordi
de allerede var gift eller av andre grunner. Dermed ble
ordenen for legfolk stiftet – Ordo Franciscanus
Saecularis (OFS). Om vi ikke er så store i Norge er det
godt over en million av oss på verdensbasis, også på steder en ikke forbinder med katolisisme, som det indre av
Kina. Der er noen få isolerte fraterniteter som har fått
praktisk og åndelig støtte fra Hong Kong.
Der er også internasjonalt en gren som heter YouFra,
Young Franciscans, som organiserer de yngre årsklasser,
men som bildet viser er vi alle her i Norge godt voksne.
Allerede i 1893 ble den første legfransiskaner opptatt i Norge, men hva som skjedde mellom dette året og

1930, da ordenen formelt ble opprettet i Norge med 32
medlemmer er mindre kjent. Også denne gruppen opphørte etter hvert som medlemmene ble eldre og døde.
Så oppsto det igjen aktivitet i Bergen på 1950-tallet
da fransiskanerpater Wilhelm Hertman bodde der. På
1980-tallet begynte aktiviteten å ta seg opp igjen i Oslo.
Blant veteranene her er Peggy Bruce, som mange i menigheten kjenner, sammen med sin mann Johs., og Liv
Benedicte Nielsen, for å nevne noen få.
Legfransiskanerne i Oslo arrangerer Åpen dag hvert
år, som regel i forbindelse med Den hellige Frans’ dag
den 4. oktober. Da markeres også Transitus – hans
overgang fra det jordiske liv til den evige salighet. Dette
arrangementet skjer gjerne i samarbeid med vår geografisk nærmeste fraternitet: Lillestrøm.
På pinseaften hvert år har fraternitetene på
Østlandet en tradisjon med å møtes til Pinsekapitel –
for åndelig samvær og samtale om felles anliggender.
Og ekstra velkomment er det hvis også representanter
fra fraterniteten i Bergen har anledning til å komme.
Er du interessert i å vite mer om oss, og eventuelt
komme til et av våre møter, er du velkommen til å ta
kontakt. Fred og alt godt!
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Roma, kirken Maria in Trastervere, kirken hvor St. Egidio felleskapet pleier å ha Aftenbønn, mosaikk i apsisen. Foto: Helga Haass-Männle

Sant’Egidio, flyktninger
og h
 umanitær korridorer
Bernt I. Gulbrandsen m. fl. – berntig@broadpark.no

I 2017 druknet 3000 flyktninger i Middelhavet i for
søket på å nå Europa i skrøpelige farkoster organisert av
menneskesmuglere. Året før druknet like mange.
Mennesker som søker sikkerhet og et bedre liv i Europa
kommer i stor grad via Libya. Her møter de mange
hindringer og får ofte svært dårlig behandling av myndighetene. EU, sammen med blant annet Norge, støtter
Libyas arbeid for å forhindre at flyktningene begir seg
ut på havet i synkeferdige, farlige båter og plasserer
dem som prøver i overfylte interneringsleirer. Her opplever mange overgrep og en svært fornedrende humanitær situasjon. FNs organisasjon for flyktninger,
UNHCR, har liten adgang til landet og leirene som drives av Libyske myndigheter. EU og landene som støtter
Libyske myndigheter i arbeidet med å stanse flyktningestrømmen til Europa, høster strek kritikk for sin
manglende handlekraft for å avhjelpe denne prekære
flyktningsituasjonen.
Sant’Egidio felleskapet i Italia har, sammen med to
andre kirkesamfunn, inngått en avtale med italienske
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myndigheter for å gjøre noe med flyktningsituasjonen i
Middelhavet. Avtalen går ut på å etablere humanitære
korridorer hvor flyktninger får et humanitært visum og
ved det kan komme seg til Italia på lovlig og sikker måte
og her søke om asyl. Samtidig vil man stoppe menneske
smuglernes illegale og lukrative virksomhet.
Flyktningene intervjues og velges ut av Sant’Egidio
og deres partnerorganisasjoner i ulike land. Når de er
kommet til Italia, sørger myndighetene for at alle
vanlige prosedyrer blir gjennomført, mens kirkesamfunnene tar ansvar for kostnadene ved flytransport til
Italia, bolig og støtte i integreringsprosessen. Kirke
samfunnsmedlemmene følger opp asylsøkerne fra deres ankomst til de er vel etablert i sitt nye hjemland.
Når flyktningene ankommer Italia, søker de om asyl
etter vanlige regler. Den økonomiske byrden kirke
samfunnene ved dette påtar seg dekkes delvis ved at italienske skattebetalere kan kanalisere 0,8 prosent av
skatten de betaler til humanitære formål, delvis dekkes
kostnadene av organisasjonene selv og andre donorer.
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Det økonomiske ansvaret varer om lag ett år.
Ved at flyktningtiltaket i mindre grad skal belaste
staten ønsker Sant’Egidio også å påvirke italienernes
holdninger til å være mer åpne for flyktninger. Tiltaket
har vart i litt over to år og til nå er om lag 1500 flyktninger blitt tatt hånd om på denne måten i Italia.
Sant’Egidio håper tiltaket vil bre seg til andre europeiske land.

Fra pavens Urbi et Orbi juledag:
«Vi ser Jesus i de mange barna som tvinges til å forlate
sitt hjemland og reise alene under umenneskelige forhold, og som lett blir bytte for menneskehandlere.
Gjennom deres øyne ser vi dramaet til dem som er
tvunget til å migrere og risikerer selv livet i utmattende
reiser, som noen ganger får en tragisk ende. Jeg ser
igjen Jesus i de barna som jeg møtte under min siste
reise, til Myanmar og Bangladesh, og jeg ønsker at det
internasjonale samfunnet ikke må slutte å engasjere seg
for at verdigheten til minoritetsgruppene i denne regionen må bli tilstrekkelig ivaretatt. Jesus vet godt hvor
vondt det er ikke å blir tatt imot og hvor slitsomt det er
ikke å ha noe å hvile hodet på (jf. Matt 8,20). Må vårt
hjerte ikke være lukket slik hjemmene i Betlehem var.»
Kan vi katolikker i Norge sammen med andre kirke
samfunn utvikle vår variant av humanitære korridorer?

Fra pavens preken under midnattsmessen julaften:

«Så mange fotspor er gjemt i fotsporene til Josef og
Maria. Vi ser spor etter hele familier som tvinges til
å legge ut på flukt i vår tid», sa paven. Han uttrykte håp
om at alle ser Jesus i «alle som kommer inn til våre
byer, inn i vår historie, inn i våre liv».
Pave Frans er veldig tydelig på at vi alle har et ansvar for
å ønske velkommen mennesker som er på flukt. Vi må
endre våre holdninger og vår likegyldighet og med
generøsitet ønske velkommen dem som banker på vår
dør. Pave Frans ber oss om å beskytte immigrantarbeidere, asylsøkere og dem som er utsatt for menneskehandel, å forsvare dem slik at deres ukrenkelige
verdighet og menneskerettigheter blir ivaretatt. Og ikke

minst, vi må bistå migranter og flyktninger i deres integrasjon i samfunnet og deres helhetlige menneskelige
utvikling.
Hvordan kan vi som katolikker og menigheter
svare? En norsk modell av Sant’Egidio sitt engasjement
i Italia kan hvile på to søyler:
1. Den første er å arbeide for å være en sterk røst for at
langt flere kvoteflyktninger får komme til Norge.
FNs høykommisjonær for flyktninger ber Europa
og Norge om å ta imot 40.000 flyktninger som
befinner seg i leire i Libya og andre land.
Kvoteflyktninger i FN-leire får kun kortsiktig
hjelp i området. I motsetning til asylsøkere, vel
ger ikke kvoteflyktninger selv hvilket land de
kommer til, men de blir sendt av FN til det landet
som sier seg villig til å ta dem imot. I statsbudsjettet for 2018 er det satt av midler for 1120 kvoteflyktninger. Mange norske humanitære organisasjoner
mener tallet burde vært langt større, minst 5.000.
Dette er det lett å slutte seg til av rene menneskelige
hensyn. Men også fordi tilstrømningen av flyktninger til Norge nå er rekordlav.
2. Den andre søylen er at katolske menigheter, foreninger og organisasjoner går sammen i et større
engasjement. Og at vi inngår et samarbeid med
andre kirkesamfunn og offentlige myndigheter. Det
må omfatte beskyttelse, velkomst, oppfølging og
integrering av kvoteflyktningene. Caritas Norge er
engasjert med flyktninger, Sant’Egidio gruppen i
Oslo har slik erfaring, og det er ganske sikkert
mange i våre menigheter som er interessert i å bli
«flyktningevenn».
Vi kan alle bistå flyktninger på ulike måter. Modellen
som her er beskrevet kan være svært virkningsfull dersom mange ønsker å engasjere seg - la oss håpe at
pave Frans formidling av
evangeliet lykkes i å inngi
oss vilje til dette.
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Fasteaksjonen 2018:
Mat er mer enn føde

- Jeg føler meg tryggere, men når det gjelder mat, hadde vi det bedre hjemme, sier Haoua, som er på flukt fra Boko Haram. Foto: Michael Stulman/Catholic Relief
Services
Caritas Norge og Catholic Relief Services

Tormod Nuland

- Når man sulter, blir man trøtt og slapp, men
man klarer likevel ikke å sove fordi man ligger
våken og lurer på om man får spist neste dag.

Klimaendringer og konflikt

55 år gamle Eliasu forteller om hvordan sult påvirker
ham og barna hans, om en hverdag der de står opp
sultne, og legger seg sultne. Åttebarnsfaren kommer fra
landsbyen Gazilla, 250 km øst for hovedstaden Niamey
i Niger. Her har han tre ganger opplevd matkrise, så
han vet hva han snakker om:
- Som familiefar er det mitt ansvar å lete etter mat,
ikke bare til meg selv, men først og fremst til barna. Når
familien sulter, så må jeg lete etter ting som kan egne
seg som mat. Noen ganger har vi måttet spise blader fra
trær, eller skallet fra korn og nøtter. Dette gjør vi fordi
det fyller magen, men det er ikke veldig bra for magen.
Etterpå blir vi trette fordi det ikke er mye næring i det.
Eliasu er ikke alene om å ha sultet i Niger. Landet ligger
nest nederst på FNs utviklingsstatistikk (Human
Development Index 2016). Det er et generelt matunderskudd i landet, og mer enn to millioner mennesker
mangler konstant mat, mens 4,5 millioner risikerer
matmangel.
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Eliasu bor i en del av Afrika som har mange utfordringer. Niger og nabolandet Mali ligger begge i
Sahelregionen som er rammet av lange tørkeperioder.
De har blitt mer og mer hyppige de siste 40 årene, ettersom klimaendringene slår inn. I begge landene livnærer
cirka 80 prosent av befolkningen seg av landbruk, og
det er først og fremst disse som rammes når avlingene
uteblir. Eliasu valgte å bli der hvor han var, og prøvde å
finne alternativer til det vanlige kostholdet. Mange har
ikke den muligheten fordi stedet de bor blir utsatt for
konflikter og væpnede grupper. Det er et stort problem
i andre land i Sahel-regionen og området rundt Tsjadsjøen. Etter at Muammar Gaddafi ble beseiret inntok
islamistopprørere og separatister, beriket med våpen fra
hans hær, det nordlige Mali. Siden 2012 har konflikter
spredd seg herfra til Niger og andre områder i regionen.
Like alvorlig er situasjonen i det østlige Niger, hvor islamistgruppen Boko Haram har drevet mange mennesker på flukt. Fra sitt sete i nordøstlige Nigeria har
opprørsgruppen drevet terror i nabolandene - Tsjad,
Kamerun og Niger.
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Herjingene til Boko Haram rammer hardt. Folk får
verken produsert mat eller skaffet seg inntekt til livets
opphold. Tidligere var den store Tsjad-sjøen et «spiskammers» av fisk, både til forbruk og salg. I andre deler
av regionen har man kunnet dyrke pepper, som også er
en populær salgsvare.

Rømte fra Boko Haram
Haoua Abdoulay (40) fra Nigeria kjenner på konsekvensene av opprørernes brutale fremferd. Under et
angrep på landsbyen, måtte familien på syv flykte. Etter
fem dager, nådde de Kaya, landsbyen de nå bor i.
- Landsbyen ønsket meg velkommen og folk har bidratt til å bygge hjemmet vårt. Jeg føler meg tryggere,
men når det gjelder mat, hadde vi det bedre hjemme,
sier Haoua. Fremover blir situasjonen til Haoua og familien bedre. Caritas og lokale partnere i området bedrer matsikkerheten til 1000 av de mest sårbare husholdene. Folk mottar såkorn, fiskeutstyr og det arrangeres
et marked der de som trenger det mest får matkuponger
de kan bytte inn i lokale produkter. Haoua skal selv
jobbe på matmarkedet. - Alle har et valg, og jeg håper
dette vil endre min situasjon, sier Haoua.

Flukt er ikke et valg
Når klimaendringer og konflikt rammer, så har ikke
Haoua og Eliasu et sosialt vern som gjør at de overlever
i en vanskelig hverdag, slik et NAV-kontor kan hjelpe
oss i Norge ved en krisesituasjon. Folk forflytter seg
derfor lenger vekk fra krisen, enten det er mat, eller
vold og krig som truer. Noen velger å bli i sitt eget land,
kanskje dra til områder hvor de kan søke ly hos slekt,
hvor det er fredeligere eller hvor det fortsatt finnes mat.
Andre må lenger vekk, krysse grenser for å bo i flyktningeleirer. Migrasjon er en stor utfordring i dag, både
globalt og særlig i Mali og Niger. Caritas arbeider for å
forstå situasjonen til dem som migrerer bedre, slik at vi
kan hjelpe dem og gjøre dem mindre sårbare. Caritas
arbeider også mer langsiktig for å forbedre situasjonen
for landbruket, slik at folk på sikt står bedre rustet til å
kunne klare seg når tørken kommer.

Kamp om dyrkbar jord
Rettigheter til jorden er også en del av forklaringen på
utfordringer i jordbruket. I mange land er lovene uklare,
eller myndighetene klarer ikke å følge opp reglene. Når
da befolkningen øker, og barna vokser opp og blir ungdommer som trenger arbeid og tilgang til jord å dyrke,
fører knappheten på dyrkbar jord til utfordringer. Det
skriver forsker Morten Bøås i rapporten «Mat, krig og
fred: Sårbare stater og matproduksjon», som han har
skrevet på oppdrag for Utviklingsfondet.

Eliasu (55) fra Gazilla i Niger. Foto: Tormod Nuland/Caritas

Eliasu er klar på hvorfor dette er et problem:
- Det var lettere å finne marker hvor buskapen vår
kunne beite før. Nå er vi mange flere mennesker, og det
som før var beitemark må dyrkes. En åkerlapp som før
ble dyrket av en familie, må nå ofte deles opp i tre, for
at det skal bli nok til alle familiene her. Eiendomsrett til
jorda er vanskelig, og vi trenger planlegging og utvikling for fremtiden, sier Eliasu. Ifølge Bøås, er det ikke
så mye av den dyrkbare jorda som benyttes til jordbruk.
I Mali er det kun syv prosent som brukes, i Niger dyrkes 12 prosent av jorda. I tillegg har klimaendringer
forandret måten regnet kommer på; det kommer
mange steder sjeldnere, men det regner massivt når det
først kommer. Slik sett kan regnet bli en uvenn som
ødelegger avlingen og skyller vekk jorden.

Klimasmart jordbruk
Bøndene trenger måter å overleve på, nye og mer effektive landbruksmetoder som såfrø som gir mye avling
selv om regnet er uforutsigbart, og nye metoder for å
pløye jorda. Alle stater må få på plass et godt lovverk for
eiendomsrett og forvaltning av jord- og naturressurser.
I flere afrikanske land blir lokalbefolkningen mer sårbar når folk utenfra kommer for å hugge trær til trekullproduksjon, eller buskapseiere flytter dyra til nye
vannkilder og beite uten at noen har lovfestet rettighet
til området. Mangel på regulering ved pressede ressurser bidrar til konflikter, og når det allerede finnes væpnede grupper i området, så kan rekruttering skje lettere
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Tidligere var den store Tsjadsjøen et spiskammers av fisk, både til forbruk og salg. Foto: Michael Stulman/Catholic Relief Services.

blant folk som er misfornøyde. Da kan de bruke konfliktene til å få mer innflytelse.
Caritas Norge arbeider sammen med sine partnere
i Afrika, Asia og Latin-Amerika for å gi befolkningen i
sårbare områder løsninger som kan forbedre matsikkerheten deres, minske konfliktnivået og sikre en rettferdig tilgang til ressursene. Dette er en del av Caritas
sin innsats for at verdenssamfunnet skal nå FNs bærekraftsmål nummer 2 - å utrydde sult innen 2030. Eliasu
og Haoua er bare to av 815 millioner mennesker, som
sulter i verden i dag, følge FN-rapporten «The State of
Food Security and Nutrition in the World 2017». En
verden uten sult er mulig! Men det krever at det internasjonale samfunnet, nasjonale myndigheter, det sivile
samfunn, næringsliv og hver og en av oss bidrar. For
sult går ikke over av seg selv.

VI SØKER!

FASTEAKSJONEN 2018:
To hovedårsaker til sult er konflikt og klimaendringer. Det første er
vanskelig for Caritas Norge å stoppe. Effekten av klimaendringer
kan vi redusere gjennom klimasmart landbruk. Sult går ikke over av
seg selv. Du kan redde liv.
SMS: Nullsult til 2160 (200 kr)
Vipps: 12135. Merk innbetalingen Nullsult
Gavekonto: 8200.01.93433
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Kan du tenke deg å være kateket,
assistent eller vikar? Eventuelt
kokk på overnattinger og leirer?
Kanskje kjenner du noen som er
egnet for jobben? Ta kontakt for
en uforpliktende samtale.
Ingenting er for lite, vi trenger
ALL hjelp vi kan få!

ST. HALLVARD MENIGHET - ENERHAUGNYTT

Nytt om
rehabiliteringsprosjektet
Frode Eidem – frode.eidem@katolsk.no

Kirkebygget trenger omfattende vedlikehold som vil
koste omlag 15 millioner kroner. Menigheten har avsatt
en stor andel av egenkapitalen – 9,2 millioner kroner –
og søkt OKB og Bonifatiuswerk om støtte på 5 millioner kroner. Bonifatiuswerk har nå tildelt vårt prosjekt
støtte på tilsammen 50.000 euro, som tilsvarer ca.
480.000 kroner.
Vi må selv stå for å samle inn de siste 800.000
kronene.
Grafen viser hvor mye som har kommet inn hver
måned siden innsamlingen startet i slutten av november og den sammenlagte totalen.
Inntil 21. februar har det kommet inn 84.811 kro
ner til innsamlingen. Det er kritisk at vedlikeholdet blir
gjennomført og dette er det største løftet vi har måttet
ta siden bygningen ble reist for over 50 år siden. Om
alle St. Hallvards medlemmer kunne bidra med 50 kroner
hadde vi vært i mål! Kan du avse kr. 50? Kr. 100? Kr. 200?

Bidra til at kirkebygget blir reparert slik at det kan
huse oss i 50 år til! Send ditt bidrag til konto
3000.22.49320. Vennligst skriv «Kirkebyggvedlikehold»
i tekstfeltet. Hvis du ikke bruker nettbank, kan du bruke
bruker
nettbank, kan som
du bruke
som stårav
i forrige
nummer av
giroblanketten
stårgiroblanketten
i forrige nummer
Hallvards
Hallvardsvaka. Du finner også blanketten bak i kirken.
vaka. Du finner også blanketten bak i kirken.

Innsamling til reparasjon av kirken
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
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Denne måned

Church renovation
Our church needs to undergo a substantial renovation following internal inspection
the building and its electrical systems. The repairs are estimated at 15 million kron
have set aside the broader part of our funds to cover the cost and have applied to
Catholic Diocese of Oslo and the German charitable organisation Bonifatiuswerk f
support. The remaining 800.000 kroner must be covered by our common efforts. S
the end of November 2017 until February 21st we have received a total of 84.811 k
in contributions from parishioners.

Help fund the renovation of our church so it can support the needs of our parish fo
more years. Please transfer your contribution to bank account 3000.22.49320 with
transfer note «Kirkebyggvedlikehold».
Projekt konserwacji

Budynek kościoła wymaga obszernej konserwacji, która kosztuje około 15 milionó
koron. Największą część pokrywamy z własnych środków jak również szukamy w
w OKB oraz Bonifatiuswerk. Musimy zebrać ostatnie 800 000 koron. Od końca list
2017 do 21 lutego wpłynęło 84.811 koron.

Przyczyń się do naprawy budynku kościoła. Wyślij swój wkład na konto 3000.22.4
Wpisz "Kirkebyggvedlikehold" w polu tekstowym. Jeśli nie korzystasz z bankowoś
internetowej, możesz skorzystać z formularza giro, który znajduje się w ostatnim w
1
2 -2018
-2015
Możesz również znaleźć formularz z tyłuNr
kościoła.
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Church renovation

Our church needs to undergo a substantial renovation
following internal inspections of the building and its
electrical systems. The repairs are estimated at 15 million kroner. We have set aside the broader part of our
funds to cover the cost and have applied to the Catholic
Diocese of Oslo and the German charitable organisation Bonifatiuswerk for support. The remaining 800.000
kroner must be covered by our common efforts. Since

Projekt konserwacji

Budynek kościoła wymaga obszernej konserwacji,
która kosztuje około 15 milionów koron. Największą
część pokrywamy z własnych środków jak również szukamy wsparcia w OKB oraz Bonifatiuswerk. Musimy
zebrać ostatnie 800 000 koron. Od końca listopada 2017
do 21 lutego wpłynęło 84.811 koron.

Dự án bảo trì nhà thờ St. Hallvard

Sau 50 năm hoạt động nhà thờ St. Hallvard đã xuống
cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Phí tổn dự trù cho việc
trùng tu khoảng 15 triệu kroner. Giáo xứ phải tự trang
trải số kinh phí lớn để sửa chữa. Ngoài ra giáo xứ cũng
xin toà giám mục và cơ quan Bonifatiuswerk tại Đức để
giúp đỡ. Hiện nay giáo xứ khẩn xin quý ông bà và anh
chị em trong đợt này giúp quyên góp cho 800.000. Kể
từ cuối tháng 11 năm 2017 cho đến nay giáo xứ mới chỉ
quyên góp được 84.811 kroner. Kính mong quý ông bà
Nr 1
2 -2018
-2015

the end of November 2017 until February 21st we have
received a total of 84.811 kroner in contributions from
parishioners.
Help fund the renovation of our church so it can
support the needs of our parish for many more years.
Please transfer your contribution to bank account
3000.22.49320 with a transfer note «Kirkebyggvedlikehold».

Przyczyń się do naprawy budynku kościoła. Wyślij
swój wkład na konto 3000.22.49320. Wpisz "Kirkebyggvedlikehold" w polu tekstowym. Jeśli nie korzystasz z
bankowości internetowej, możesz skorzystać z formularza
giro, który znajduje się w ostatnim wydaniu Hallvardsvaka.
Możesz również znaleźć formularz z tyłu kościoła.

và anh chị em quảng đại giúp đỡ cho việc trùng tu nhà
thờ Hallvard.
Mọi đóng góp cho việc trùng tu nhà thờ St. Hallvard
xin gởi vào tài khoảng: 3000.22.49320. Xin vui lòng
ghi «Kirkebyggvedlikehold». Nếu những ai không dùng
nettbank, cũng có thể dùng giroblanketten» trong báo
Hallvardsvaka. Ngoài ra blanketten cũng được để phía
cuối nhà thờ.
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Hallvardsvaka for 10 og 25 år siden
Berit Müller –

mullerberit@gmail.com

Hallvardsvaka for 10 år siden – 2008
Fra en påskebetraktning av Åge Rønning
I påsken feires ikke bare et blekt minne om noe vi
hørte om en gang på skolen, i et snusbrunt klasse
værelse med skjev komfyr. I påsken gjentas lidelseshistorien, vi håner igjen Kristus når vi håner andre,
baktaler og sverter andre. Vi hudfletter Ham, nagler
ham, alt om igjen. Like rystende, like skremmende, og
like mørkt som den første påske. Og likevel, mens vi
ligger i solveggene rundt omkring påskemorgen, og
kanskje ikke har tenkt så mye på dette med påske som

et kristent mysterium, den største kristne høytid i året,
så har Han gjenoppstått.
Tenk om vi i disse dager i hvert fall kunne fatte litt av
dette, vi tuslete, månesyke raringer. Det ene budet som
bare er kjærlighet, vi skal elske våre fiender. Hver vi ikke
tilgir, er et slag i Herrens ansikt, hver vi støter bort, er en
ekstra byrde for Ham når Han bærer trekorset det siste
stykket til retterstedet. Hver baktalelse er den onde
mumlingen langs veien, hvert slag er den siste naglen.

– Hallvardsvaka for 25 år siden, 1993
I 1993 var det stor feiring av at det var 150 år
siden Den katolske kirke kom tilbake til Norge.
I den forbindelse fikk Hallvardsvakas lesere litt
norsk katolsk kirkehistorie:
Da den katolske kirke fikk tillatelse til å komme tilbake til Norge i 1843, hadde den vært borte fra landet
i vel 300 år. Katolisismen var så godt som utryddet
blant nordmenn, og det måtte utlendinger til for å få
den tilbake. Den franske konsul i Christiania ønsket å
døpe sitt barn, og en katolsk prest ble hentet fra
Sverige for å foreta dåpen. De som var til stede ved
dåpen, skrev til den katolske biskopen i Stockholm og

ba om å få en fast prest i Christiania. Den svensk/norske
kong Carl Johan gav tillatelse, og den første katolske
menighet i Norge etter reformasjonen ble opprettet.
Etter en så lang periode uten den katolske kirke,
manglet det helt katolske tradisjoner i Norge. Det var
få konvertitter de første årene, men det var en del innvandring, særlig av håndverkere og musikere fra
Tyskland og Italia. Både prestene og de lege katolikkene så det som et mål at Norge skulle bli et katolsk
land igjen. Kirken ble en «misjonskirke» - økumenikk
var ukjent den gang.

Vil du ha annonse i menighetsbladet?
St. Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo, samt kommunene Ski,
Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård og delvis Enebakk.
Menigheten har nå 16.000 medlemmer.
Menighetsbladet Hallvardsvaka når ut til alle disse.
Med en annonse i bladet støtter du menighetens arbeid.

Ta kontakt med menighetskontoret!
Telefon: 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
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Døpte

04.11.17
04.11.17
11.11.17
18.11.17
18.11.17
25.11.17
02.12.17
02.12.17
10.12.17
16.12.17
16.12.17
26.12.17
08.01.18
20.01.18
03.02.18
03.02.18
03.02.18
10.02.18

Ella Romanowska Solberg
Dante Lorenzo Caroprese
Klara Bartnæs Krallinger
Lily Holm Vu
Levin Nilsen-Qui
Grim Theodor Tryti Kallstad
Noah Tesfu Andemariam
Aryam Amanuel Andemariam
Aurora Thalie Trinidad Silang
Lilli Josefa Drzewiecka Miletic
Joelle Sefah
Lucas Nguyen
Henok Haggai Michael
Habte Madhanie Habtezghi
Sofia Kaithampillai
Diya Teresa Kaithampillai
Caspian Gerardo- Hua
Markus Zelow Ulvan

St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Olav
St. Johannes
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard		
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard

Ekteskap
02.10.17
08.10.17
28.10.17
02.12.17
30.12.17

Van Minh Vu og Thi Thu Huyen Dao
Marijo Sutlar og Marijana Baksic
Andreas Aabel og Kinga Maria Aabel
Anders Hoelstad og Rebeca Yosir Garcia Colmenares
Bahlbi Zeru Gebremariam og Natsinet Habtemariam Tsegay

Døde		
06.11.17
26.11.17
03.12.17
04.12.17
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Vietnam
Kroatia
Skoklefall kirke/St. Hallvard
St. Hallvard
Kolbotn kike/St. Hallvard

Fe Lagergren				
Unni Lien Christensen						
Steinar Trygve Dahl
Hibret Aray
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Messetider
St. Hallvard Menighet
Fredag:

St. Hallvard kirke
Søndag:

19:00

09:30 Fromesse
11:00 Høymesse (familiemesse 1. søn. i mnd)
13:00 Messe på polsk
14:30 Messe på ukrainsk
16:00 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk
Det feires messe på eritreisk, når eritreisk prest er
tilgjengelig. Følg med i Søndagsbladet.

Mandag til fredag:

18:00

Hverdagsmesse, kontaktklubb

Torsdag:
19:00

Messe på ukrainsk

Lørdag:

11:00
18:00
19:00

Hverdagsmesse
Første søndagsmesse på norsk
Første søndagsmesse på polsk

MANDAG TIL freDAG:

17:15

Sakramentstilbedelse

Holmlia Kirke

Messe søndager kl 18.00

Messe

Onsdag:

11:00

Messe og tilbedelse på polsk

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

Skriftemål:

Skriftestolene i kirken er betjent mellom fromesse og høymesse på
søndager, hverdager 17:15 og lørdager17:30-18. Ellers etter avtale.

Velkommen til oss!

Høybråten Tannklinikk AS
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo
Timebestilling: 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no
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Stille uke og påske 2018 A.D.
Palmesøndag 25. mars
09:30 Fromesse på norsk
11:00 Høymesse på norsk
13:00 Messe på polsk
14:30 Messe på ukrainsk
16:00 Messe på engelsk
18:00 Messe på Holmlia
19:00 Messe på polsk

Langfredag 30. mars
11:00 Pasjonsgudstjeneste – ukrainsk
15:00 Pasjonsgudstjeneste på norsk
17:00 Pasjonsgudstjeneste på polsk
17:00 Pasjonsgudstjeneste i
Holmlia kirke
18:00 - 19:00 Sakramentstilbedelse
på polsk

Mandag 26. mars
17:15 Tilbedelse og skriftemål
18:00 Messe på norsk
19:00 Messe på polsk og retrett

Påskeaften lørdag 31. mars
11:00 Ingen messe på norsk
10:00 Velsignelse av påskemat
på polsk
11:00 Velsignelse av påskemat
på polsk
12:00 Velsignelse av påskemat
på polsk
17:00 Påskevigilie på polsk
19:00 Påskevigilie på ukrainsk
22:00 Påskevigilie på norsk

Tirsdag 27. mars
19:00 Oljevigselsmesse i
St. Olav kirke, ingen
messe i St. Hallvard
19:00 Messe på polsk og retrett
Onsdag 28. mars
11:00 Messe (ikke Kontaktklubb)
17:15 Tilbedelse og skriftemål
18:00 Messe
19:00 Messe på polsk og retrett

Påskedag søndag 1. april
07:30 Messe på polsk
09:30 Fromesse på norsk
10:30 Skriftemål
11:00 Påskedagsmesse på norsk
13:00 Påskedagsmesse på polsk
14:30 Påskedagsmesse på ukrainsk
16:00 Påskedagsmesse på engelsk
13:30 Påskedagsmesse på Nesodden
18:00 Påskedagsmesse på Holmlia

Skjærtorsdag 29. mars
11:00 Pasjonsgudstjeneste – ukrainsk
15:00 Skjærtorsdagsmesse i
Holmlia kirke
15:00 Skjærtorsdagsmesse på engelsk
17:00 Skjærtorsdagsmesse på polsk
19:00 Skjærtorsdagsmesse på norsk
Agapemåltid
20:30 Sakramentstilbedelse på forskjellige
språk og skriftemål til midnatt
20:30 - 21:00 på norsk
21:00 - 22:00 på polsk
22:00 - 22:30 på vietnamesisk
22:30 - 23:00 på tamilsk
23:00 - 23:30 på eritreisk

2. Påskedag mandag 2. april
11:00 Messe på norsk
13:00 Messe på polsk
17:00 Tilbedelse og skriftemål
18:00 Messe på norsk

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.
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ST. HALLVARD MENIGHET - Kontakt

Prester og stab i St. Hallvard menighet
SOGNEPREST:

p. Carlo Le Hong Phuc
Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 00 (sentralbord), Mobil: 458 73 584, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

KAPELLAN:

P. Piotr Gwiżdż, ansvarlig for polsk sjelesorg, Enerhauggaten 4, 0651 Oslo, Piotr.Gwizdz@katolsk.no

ANDRE GEISTLIGE:
P. Myron Kuspys, myron.kuspy@katolsk.no, 40436427, Enerhauggata 4, 0651 Oslo

MENIGHETSSEKRETÆR: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
ØKONOMIANSVARLIG: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
ANSVARLIG FOR KATEKESE, BARN OG UNGE: Huyen Nguyen, Mobil: 489 57 391, Huyen.Nguyen@katolsk.no
MEDLEMSARKIVAR: Helga Haass-Männle, helga.mannle@katolsk.no
VAKTMESTER: Christy Reginold Lawrence, christy.lawrence@katolsk.no
RENHOLDER: Beata Wasyluk, beatawasyluk@wp.pl
SAKRISTAN: sr. M. Natanaela Hess, natanaela76@gmail.com
ORGANIST: Xavier Fourny, Xavier.Fourny@katolsk.no
LEDER FOR BARNEKORET: Sr. Faustyna Walczak, Faustyna@StElisabeth.katolsk.no
LEDER AV MENIGHETSRÅDET: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com
NESTLEDER OG PRO-REPRESENTANT: Hung Ngoc Nguyen, hung0047@gmail.com
KONTAKTPERSON FOR ERITREISK GRUPPE: Daniel Asfaw, mobil: 905 58 353, asfaw_daniel@yahoo.no
FRIVILLIGE PÅ KONTORET: Berit Müller, Eileen Tørnes, Aasmund Vik, Tone Westersø og Geir E. Moen.
Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

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

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
fargestoffer, og kan dokumentere redusert avfallsproduksjon og utslipp.
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Returadresse:
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo

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

St. Hallvard menighet
Enerhauggt. 4, 0651 Oslo ❖ Tlf: 23 30 32 00 ❖ 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!

Du har også muligheten for å vippse.

"St. Hallvard menighet" eller nummer "12124"

