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ST. HALLVARD MENIGHET – p. Carlo har ordet

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

Vi har trådt inn i fastetiden, en intens liturgisk tid, da
Kirken påminner oss om behovet for å omvende seg til
Gud igjen, og rette opp det som må forandres i våre liv.
Som paven minnet oss om ved en liknende anledning,
denne evangeliske omvendelsesprosessen kan ikke
begrenses til en spesiell periode av året. Det er en daglig
reise som må omfatte hele vår eksistens, hver dag i vårt
liv. (Benedikt XVI, Tale ved generalaudiensen 21.
februar 2007) Vi trenger alle denne forandringen, det vil
si å rette opp livets gang slik at vi når vårt livs endelige
mål: å forenes med og glede oss med Gud i all evighet.
Fasten har begynt: en tid for bot, renselse og omvendelse. Det er ikke en lett oppgave. I våre liv er den første
omvendelsen viktig, – det unike øyeblikk som hver enkelt minnes, det øyeblikket da man tydelig innser alt
det Herren ønsker fra oss – men enda viktigere, og vanskeligere, er de påfølgende omvendelsene. Omvendelse
må skje i det indre, i våre hjerter. Pave Benedikt XVI
sier at hjertets omvendelse er først og fremst en gratis
gave fra Gud (...) Det er derfor han selv med sin nåde
forutser vårt ønske og bistår våre anstrengelser med å
omvende oss. (Tale ved generalaudiensen 21/2 2007,
askeonsdag).
Hva innebærer det egentlig å omvende seg? Å
omvende seg betyr å søke Gud, og gå sammen med

Gud, trofast å følge hans
Sønns, Jesu Kristi lære. Å
omvende seg er ikke en
anstrengelse for selvrealisering, siden mennesket
ikke er planlegger av sitt
eget evige mål. Omven
delsen består i å akseptere, av fri vilje og med kjærlighet, at vi fullt og helt er
avhengige av ham, vår sanne Skaper, at vi er avhengige
av Kjærligheten. Egentlig handler det ikke om avhengighet, men om frihet. I hver enkelt av disse forandringene har både Guds kall og menneskets frihet en rolle.
Gud har gitt seg selv i frihet i Jesus Kristus og venter på
at vi åpner oss for hans Kjærlighet. «På korset tigger
Gud selv om kjærlighet fra sitt skaperverk. Han tørster
etter kjærligheten fra enhver av oss» har pave Benedikt
skrevet og viser hvordan de to aspektene av caritas,
kjærligheten i det å gi og kjærligheten i det å eie, går
sammen i den korsfestede Kristus. (Budskap for faste
tiden 2007, 21/11 2006).
Vi kunne rett og slett si at åpenbaringen av Guds
eros til mennesket (hans store vilje til å bli elsket av oss)
i virkeligheten er det høyeste uttrykk for hans agape
(hans totale og ubetingede gave). Sannelig, bare den
kjærligheten der den ubetingede selvhengivelse forenes
med et lidenskapelig ønske om gjensidighet, gir en ”beruselse” som gjør de tyngste ofre lette å bære.
Fastetidens karakteristiske gjerninger – bønn, bot,
barmhjertighetsgjerninger – kan være et utløp for vår
vilje til å omvende oss. La oss spørre oss hvordan vi personlig, daglig, svarer på en konkret og aktiv måte på
Guds umåtelige og uendelige kjærlighet for hver enkelt
av oss. Hvordan forbereder vi oss for de hellige påskedagene, med hellig iver etter å være med Kristus, å lide
med Kristus, å gi oss selv sammen med Kristus? Han vil
det, og han ber oss om å være sammen med ham i hans
lidelse.
La oss anstrenge oss for å fremme en intensiv ånd av
indre samling og refleksjon.
Jeg ønsker dere en velsignet fastetid.

Carlo Le Hong Phuc
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Ny sogneprest i St. Hallvard fra 1. september
2020: P. Ragnar Leer Salvesen
Rett før bladet skulle sendes til trykkeriet kom følgende
nyhet: 1. september 2020 får menigheten en ny sogneprest. P. Ragnar Leer Salvesen flytter fra Porsgrunns Vår
Frue menighet til oss. P. Ragnar er født i 1973. Han
kjenner menigheten fra før den tiden han begynte sine
prestestudier høsten 2000. Da bodde han en stund
sammen med fransiskanere i klosteret på Enerhaugen.
Han jobbet også en kortere periode som sekretær på
menighetskontoret. Vi ønsker p. Ragnar hjertelig velkommen!
Vår nåværende kjære sogneprest p. Carlo skal flytte
til den andre siden av Akerselva og er utnevnt til

sogneprest i St. Olav domkirkemenighet. Vi benytter
allerede her anledningen å
takke ham for 6 år i trofast
tjeneste i vår menighet og
ønsker ham Guds velsignelse og alt godt på veien
videre.
Hallvardsvaka kommer
tilbake med mer informasjon om begivenhetene i
neste nummer i begynnelsen av september.

«Det skjer vel ikke hos oss?»

- et seminar om hvordan å beskytte barn og unge i menigheten
Hanneke Ørne Bruce – hanneke@live.no

Bakgrunn for seminaret
For 20 år siden begynte det å bli allment kjent at mindre
årige barn og ungdommer har opplevd og opplever seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksualisert
atferd fra geistlige i vår Kirke. Det var fremst journa
lister i aviser som The Boston Globe som bidro til disse
første, større avsløringene. Mange hadde tidligere prøvd
å varsle, uten å bli hørt eller trodd.
Disse avsløringene kan skape tvil ved den grunnleggende tillit til vår kirke, og lede til spørsmål om hvordan kirken bør og kan ivareta sine medlemmer, både
geistlige og legfolk. Måten det fordeles roller og disse
blir opprettholdt internt i kirken, hvordan kirken er
organisert. Mange hevder derfor at dette er en reell og
meget dyptgående krise for kirken også i et historisk
perspektiv. Hva gjør vi hvis vi ikke kan beskytte våre
barn og unge? Pave Frans gir også et tydelig budskap
om at fokuset må endres i hvordan autoriteten til kirkens ledelse opprettholdes.
Vi vet at også våre egne barn i menigheten påvirkes
av krisen, gjennom massemedia, sosiale medier, på skolen og av venner. De får høre om overgrep som er blitt
Nr
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avdekket i Den katolske kirke, de får spørsmål og kommentarer, og de stiller selv spørsmål til oss voksne.
På oppfordring fra sogneprest pater Carlo og menig
hetsrådet ble det den 12. november 2019 gjennomført
et kveldsseminar i St. Hallvard menighet, der alle prester, kateketer, søndagsskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og andre ansatte i menigheten var
spesielt invitert.

eller privat, kan variere mellom ulike mennesker og delvis også mellom ulike kulturer. Følelsene vi får hvis vi
opplever at våre grenser blir overtrukket og ikke respektert er likevel svært like. Vi føler sinne, skam og stort
ubehag.

Barn og ungdom kan ikke tillegges skyld eller
 nsvar for atferd som er grenseoverskridende
a
mellom barnet og den voksne.

I mellommenneskelige relasjoner ligger det også alltid et aspekt av makt. Denne makten er ofte asymmetrisk. Det betyr at en sjef alltid har mer makt enn en ansatt, en forelder har mer makt enn et barn, en lærer mer
enn en elev, osv. Makten vi her snakker om, er den makt
den ene har som gjør at denne får viljen sin, også når
det påfører den andre et ubehag. For eksempel 10-åringen som har en fast leggetid på kvelder før skoledag,
lenge før han kanskje egentlig har lyst til å legge seg.
Asymmetrisk makt i seg selv er naturlig mellom mennesker i ulike aldrer og roller. Det er hvordan vi bruker
eller misbruker makten som kan føre til svært negative
konsekvenser for andre. Mellom et barn og en voksen
vil det alltid være slik at den voksne har større relasjonell makt enn barnet (avhengig av barnets alder, blant
annet). Den voksne har en posisjon, en større grad av
kunnskap, erfaring og modenhet som gir den voksne
mulighet til å definere situasjoner og følelser, det vi
kaller definisjonsmakt. Den relasjonelt asymmetriske
makten mellom barn og voksne vil derfor alltid være til
stede.

Målet for kvelden var å påbegynne en intern prosess
som kan bidra til å forebygge seksuelle overgrep og
grenseoverskridende seksualisert atferd mot mindre
årige i menigheten, slik at vi blir en tryggere menighet
for våre barn og unge.

Å respektere hverandres grenser
Alle mennesker trenger indre psykologiske og ytre
kroppslige grenser overfor andre mennesker, det vi kan
kalle intimgrenser. Dette er nødvendig for å kunne
utvikle selvfølelse og trygghet i samspill med andre.
Denne utviklingen begynner fra barnets første dag.
Gjennom barndom og oppvekst vil barnet i samspill
med de nære voksne i familie og nettverk, gjennom
omsorg og oppdragelse, utvikle slike personlige intimgrenser til hen er en voksen person som kan samspille
på en adekvat måte med andre. Ved å kjenne sine egne
personlige intimgrenser for nærhet, er det også mulig å
gjenkjenne og respektere andres intimgrenser. Dette er
avgjørende for gode relasjoner mellom alle mennesker.
Måten vi setter grenser på, hva vi opplever som intimt,

Det er alltid den voksnes ansvar å sette grenser,
den voksnes ansvar å ikke overskride grenser.
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Dette er en av hovedgrunnene til at straffeloven har
regler for hva som ikke er lovlig seksuell atferd mellom
voksne og mindreårige, som også gjelder mellom
voksne og ungdom som er over den seksuelle lavalder,
som er 16 år i Norge.
Barn og ungdom kan derfor ikke tillegges skyld eller
ansvar for atferd som er grenseoverskridende mellom
barnet og den voksne. Det er alltid den voksnes ansvar
å sette grenser, den voksnes ansvar å ikke overskride
grenser.
Men på grunn av den makt som vi voksne har, kan
vi lede barn inn i situasjoner der barnas intimgrenser
overskrides og ødelegges. Dette kan skje når voksne
med for mye makt misbruker denne, i et miljø der andre voksne ikke tør eller får lov til å stoppe det som
skjer. For at vi som menighet skal kunne være en trygg
menighet for våre barn og unge, må vi trene oss i å være
åpne for at grenseoverskridende atferd kan skje og at
det er vi som har ansvar for å stoppe den.
Vi trenger en åpenhet for å stille spørsmål
ved atferd som bekymrer oss.
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St. Hallvard er i dag en menighet der dette er mulig,
vi har en stab og en stor gruppe av frivillige som ønsker
å snakke om hva vi gjør med og for våre barn. Oslo katolske bispedømme holder også på med å oppdatere
retningslinjene fra 2013 for hvordan bispedømmet internt følger opp varsler om grenseoverskridende atferd
i kirken. Disse skal være ferdige i 2020 og vil ligge tilgjengelige på nettstedet www.katolsk.no.
Et slikt seminar kan likevel bare være begynnelsen
på en lengre prosess i vår menighet, der flere involveres
i arbeidet videre, for et seminar i seg selv er ikke nok.
Det er viktig med en felles forståelse av at ingen,
uavhengig av posisjon, får lov til å ha en ubegrenset
atferd ovenfor våre barn. Det må også være en felles
oppmerksomhet på hva som er respektfull atferd ovenfor hverandre, både barn og voksne, med en åpenhet for
å stille spørsmål ved atferd som bekymrer oss. Sammen
med gode rutiner for hvordan vi organiserer og driver
vårt barne- og ungdomsarbeid, vil vi i større grad beskytte våre barn og opprettholde en trygg menighet for
oss alle.
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Vårt messested i sør:
Holmlia kirke
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

St. Hallvard har allerede i flere tiår at har en utpost i sør:
Holmlia kirke. Menighetens område strekkes jo enda
lengre sørover, faktisk helt til Ås (og før til og med til
Vestby). Men på Holmlia bor det mange katolikker og
derfor var det et godt valg å etablere et messested nettopp der. Og det virker som om dette ikke kommer til å
forandres så fort. Planene om å flytte over til Mortensrud
måtte jo skrinlegges. Tomten som ble kjøpt der, ble
solgt igjen.
Holmlia kirke ble innviet januar 1993. Kirkerommet
er rundt mens bygget har en rektangulær grunnflate –
som i St. Hallvard. Et annet likhetstrekk er at byggverket er i tegl. Men kuppelen vender oppover og interiøret
bærer preg av en moderne lutherske arbeidskirke.
Kirken har sitteplasser til 450 personer. Det er fortsatt
god plass til flere katolikker på søndagskvelder.
Når det blir katolsk messe på Holmlia, blir alterrommet forberedt av et vietnamesisk team som er godt
trent. Enhver oppgave blir utført stille og raskt og alle
vet hva de bør gjøre. Samme prosedyre skjer i omvendt
rekkefølge etter messen. I mange år var Phuoc Thi
Nguyen (Maria) ansvarlig. Etter at hun ble syk og døde
8. april i fjor, overtok blant annet Trung Chau Thi
Nguyen (Chau). Hun og hennes kollegaer hjelper også
med kirkekaffe og lager blant annet deilige vårruller.
De som føler seg hjemme i Holmlia kirke er kanskje
ikke så lei seg at ikke Mortensrudprosjektet ble realisert. Mange troende kan komme til fots til kirken – et
sjeldent fenomen i Norge. Det bor en god del
Side 7

Nr 1
2 -2020
-2015

ST. HALLVARD MENIGHET

vietnamesere, filippinere og polakker i området. Messen
feires vanligvis kl. 18 hver søndag. Andre og siste søndag i måneden blir det en sen kirkekaffe etter messen,
andre søndag i regi av vietnamesere, siste søndag står
tre unge eritreiske søsken for den (Milen, Salem og
Michelina Kifle). Hallvardsvakas kortreiste skribent
fikk overvære kirkekaffen på siste søndag og resultatet
ble mange bilder fra denne hendelsen.
Messestedet Holmlia har allerede en lang historie.
Opprettet i det forrige århundret hadde den i begynnelsen fransiskanerpatrene som betjente stedet. Både p.
Cyprian Markowski og p. Frans Szajer hadde kontortid
i Holmlia kirke og det fantes også egen katekese til
barna. Holmlia fikk status som kapelldistrikt og etter
planen til p. Cyprian skulle kirken kalles ‘Den hellige
familie’. (På Mortensrud skulle det derimot bli St.
Martin). Etter at fransiskanerne forlot St. Hallvard og
det ble færre prester i menigheten, var det ikke lenger
mulig å bruke så mange krefter på Holmlia. Planen var
nå å kjøpe eller bygge en egen katolsk kirke i området.
I Groruddalen – øst for St. Hallvard - lyktes det å gjennomføre planene: Menigheten St. Johannes Apostel og
Evangelist på Bredtvet startet opp 15. mars 2013. Men
altså ennå ikke i sør.
Nå har katolikkene på Holmlia igjen fått en ‘egen’
prest som har som oppgave å betjene messestedet. P.
Andreas, presentert i forrige Hallvardsvaka, har ved
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siden av Nesodden også ansvaret på Holmlia. Siden p.
Andreas liker å reise kollektivt er det en stor fordel at
Holmlia kirke er så godt knyttet til kollektivtransport.
Holmlia togstasjon ligger rett ved kirken, dessuten er
det mange busslinjer som stopper der. Derfor har flere
i St. Hallvard menighet et godt tilbud om en søndagsmesse om kvelden som de kanskje ikke vet om. Toget
L2 fra Oslo S mot Ski med stoppesteder på Nordstrand,
Ljabru og Hauketo ankommer Holmlia stasjon kl.
17:46. Og bussene 73 (fra Brenna og Mortensrud), 79
(fra Haugerud, Tveita, Bøler, Skullerud og Lambertseter)
og 77 (fra Bjørndal) har hyppige avganger også søndag
kveld. Holmlia kirke er dessverre ikke til salgs, ellers
ville det være et godt sted å opprette en ny katolsk
menighet.
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Ikke forgjeves, ikke forgjeves!

Hvordan biskop-elekt Erik Varden fant troen
P. Erik Varden. Foto: osb.org
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

Hvordan den designerte biskop av Trondheim og
 bbed av Mount Saint Bernard A
a
 bbey på Leicester
shire i England, Erik Varden, kom til troen er en veldig
spennende prosess? Han beskriver den i innlednin
gen til sin bok ‘The Shattering of Loneliness –
On Christian Remembrance’ (Å knuse ensomheten Om k
 risten i hukommelse). Boken er i ferd med å bli
oversatt til norsk i skrivende stund. R
 edaktøren til
Hallvardsvaka ble veldig grepet av denne beskrivelsen
og vil gjerne dele denne o
 pplevelsen med leserne.
Det anbefales å lese boken, siden vi her ikke kan ta
med alt som er viktig for å få hele bildet i prosessen.
Dessuten ønskes alle leserne i denne fastetiden at
de finner motivasjon og tid til å gå dypere inn i sin
tro, at de vokser i tro og håp og kjærlighet – slik vår
forhåpentligvis snart nye biskop har gjort etter sin
‘omvendelse’. Så lar vi nå Erik Varden fortelle:

«Plutselig oppdaget jeg et lys som skinte i mitt indre
som denne gang føltes som en mørk natt uten noen
stjerner. Lyset kom til meg gjennom musikk. Jeg var
nesten 16 år gammel og hadde utviklet en interesse for
Nr
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komponisten Gustav Mahler. Mine sparepenger investerte jeg i en CD-spiller og kjøpte en CD med Gustav
Mahlers 2. symfoni som heter ‘Oppstandelsen’. Den
kristne betydningen var kjent, men for meg var det ikke
av noe interesse, det ga ikke noe gjenklang i mitt indre.
Til tross for at jeg hadde blitt døpt, hadde jeg aldri godtatt eller omfavnet troen. Hvis jeg overhodet hadde
noen holdning til troen, så var den heller fiendtlig.»

‘Lys og mørke’ Eyjafjörður, Island.
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Men da Varden lyttet til Mahlers symfoni, så skjedde
noe skjellsettende med og i ham. Han var ikke innstilt
på at han skulle bli så dypt rørt av denne musikken – og
av teksten som Mahler tilføyde helt i slutten av den
Alle verdens lidelser er omfattet
av en uendelig godhet.

femte satsen i denne symfonien. Varden beskriver sin
opplevelse med sterke, inntrengende ord. Her gjengir vi
en oversettelse av symfoniens tekstbiter (som baserer
seg på et dikt av F. G. Klopstock) som forandret så mye
i Vardens liv:
Oppstå, ja oppstå, vil du, mitt støv etter en kort hvil!
Udødelig liv! Udødelig liv vil Han, som kalte deg, gi
deg.
For å blomstre opp igjen, blir du sådd!
Høstens Herre går og samler inn frukter, oss, som døde.
Varden skriver: «Kunne det være sant? Før tvilen
hadde tid til å melde seg, ble den fordrevet gjennom
stemmer som sang om et håp som må ha ligget dypt i
mitt indre - for jeg gjenkjente dette håpet som mitt
eget.»
O tro, mitt hjerte! O tro: Du mister ikke noe!
Ditt, ja ditt, er det du har lengtet etter,
Ditt det du har elsket, det du har kjempet for.
O tro: Du ble ikke født forgjeves!
Har ikke levd forgjeves, lidd forgjeves!
Erik Varden forteller videre: «Under disse ord brast
noe i meg. Den gjentatte insistering ‘ikke forgjeves, ikke
forgjeves’ kunne jeg ikke motstå. Det var ikke bare slik
at jeg ville tro på det. Jeg visste at det var sant. Det høres

Gustav Mahler, Wikimedia Commons

kanskje banalt ut, men i det øyeblikket ble min bevissthet forandret. Med en klarhet som verken kom gjennom overspente følelser eller nøktern analyse, forstod
jeg at jeg bar noe i meg som var større enn jeg selv. Jeg
ble klar over at jeg ikke var alene. Jeg følte ikke en spesiell varme, ikke noe ekstase. Det kom ikke tårer. Men
jeg kunne ikke tvile mere på sannheten av det jeg hadde
funnet enn tvile på at jeg eksisterte. Denne følelsen har
aldri forlatt meg siden. Det forundrer meg den dag i dag
at det er slik.»
«Gustav Mahler lot meg skjønne at alle verdens
lidelser er omfattet av en uendelig godhet. Etter å ha
funnet denne godheten, denne velviljen, erkjente jeg
den som en personlig tilstedeværelse. Jeg ønsket å følge
den, lære dens navn, skjelne dens egenskaper. Jeg åpnet
bibelen for å finne noe veiledning. Inntil da var bibelen
på enhver måte en lukket bok for meg. Den bestod kun
av overfladiskheter og fabrikkerte dramaer. Noen ord
var skremmende og støtende. Men jeg fant også innbydende, attraktive avsnitt:
Min sjel lengter etter deg om natten, ja, ånden i meg
leter etter deg. (Jes 26,9)
Dere er sorgfulle nå. Men jeg skal se dere igjen, og
hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra
dere. (Joh 16,22)
I disse sakramentene oppdaget jeg meningen
av de tingene i hendene til et ofret menneske
som ofrer dem, samtidig som han holder
og helbreder alle.

Alt som kommer for dagen, er lys. (Ef 5,14)
Min søken førte meg til Den katolske kirke. I begynnelse observerte jeg den med en viss avstand. Dens
lange, uavbrutte historie virket tiltrekkende. Da jeg våget meg inn i
den, fant jeg et gjestfritt og varmt
område der jeg trivdes. Jeg hadde
funnet et miljø som omfavnet
mine motsigelser uten å dekke
over sannheten. Her, både min
sorg og min lengsel kunne bli
renset og foredlet. Jeg oppdaget
omfanget av de sakramentale
handlinger som forener alt i himmel og på jorden i et eneste øyeblikk. Og i disse sakramentene oppdaget jeg Meningen
av de tingene i hendene til et ofret menneske som ofrer
dem, samtidig som han holder og helbreder alle. Da
visste jeg at jeg hadde kommet hjem.»
Det anbefales å lytte på musikken som ble så viktig
i Erik Vardens liv. Det kan bli en fin stund i denne
fastetiden!
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Kilder til kraft i hverdagen:
Å gi bevisst avkall på noe
p. Anselm Grün OSB, Oversettelse: Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

Benediktinerpateren Anselm Grün er en viden
kjent munk, forfatter og samfunnsdebattant.
Han bor i kloster Münsterschwarzach i Tyskland.
Hans skriftlige verk omfatter hundrevis av bøker
og artikler. Vi har fått tillatelse til å oversette og
trykke bidraget nedenfor som passer godt inn i
fastetiden. Takk til p. Anselm og Herder-Verlag
for tillatelsen.
Fastetiden er en tid for å gi avkall på noe. Mange forbinder dette gjerne med noe negativt. De føler at noe er
forbudt, mens de mye heller vil ha nytelse. Hvis jeg gir
avkall på noe fordi jeg selv vil det, og ikke som et resultat av tvang, kan jeg styrke min indre frihet.

Et tegn på modenhet
Sigmund Freud, grunnleggeren av psykoanalysen, slår
fast: De som ikke kan gi avkall på noe, vil aldri utvikle
et sterkt Jeg. Freud skrev fremfor alt om menneskelige
behov. Allerede barnet strever etter å tilfredsstille sine
behov eller få dem tilfredsstilt av foreldrene. Hvis ikke
barndommens grunnleggende behov for kjærlighet og
omsorg, trygghet, stell og mat er tilstrekkelig tilfredsstilt, vil man som voksen ha vanskelig for å forholde seg
til sine behov. Man har inntrykk av at man alltid kommer til kort og at man straks må imøtekomme ethvert
behov. Men dette er et tegn på umodenhet. Det hører til
menneskets modning at det fritt kan velge å tilfredsstille visse behov og å avstå fra andre.

Å praktisere friheten
Grekerne var mindre
opptatt av det å avstå fra
n o e e n n av a s ke s e .
Askese betyr øvelse.
Askese kan sågar være
preget av lyst. Jeg øver
bevisst på å avstå fra noe.
Hvis jeg ikke trenger å
tilfredsstille enhver sultfølelse straks, er jeg fri.
Mange blir for eksempel
irriterte over at de ikke
går ned i vekt. Men de lever som om de er under tvang
til å tilfredsstille enhver sultfølelse straks ved å spise.
Eller: Hvis noen går gjennom byen og ser en vakker
kjole eller klokke, er det et tegn på frihet å se på og
beundre det vakre - og så gå videre uten å kjøpe. Den
som står under tvang til å kjøpe, ergrer seg over å bruke
for mye penger og vil aldri være helt fornøyd. Hvis jeg
kan gå forbi vakre ting uten å måtte kjøpe dem med en
gang, føler jeg meg fri. Og jeg har det bra. Jeg føler: Jeg
lever selv i stedet for at livet bare skjer.

Å finne den riktige balansen
Selvfølgelig kan enhver holdning overdrives. Det finnes
mennesker som synes det er vanskelig å unne seg noe.
De klarer å gi avkall. Men det å gi avkall på noe kan bli
til en tvang - og til fornektelse av livet… Vi trenger alltid både å kunne avstå fra noe og å unne oss noe, både
avkall og nytelse. Bare når vi kan klare begge deler med
full frihet, føler vi oss virkelig fri. Da opplever vi oss
selv som modne mennesker som kan bestemme selv
når vi skal gi avkall på noe og når vi skal unne oss noe.
Oversatt fra tysk, kilde: Einfach leben – Ein Brief von
Anselm Grün • www.einfachlebenbrief.de
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Katekesen – et godt sted å være, et godt sted å lære
Huyen Nguyen – huyen.nguyen@katolsk.no

• 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!!

Et godt sted å være, et godt sted å lære –
men kan troen læres?
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. Vi
kan lære barna grunnleggende fundamenter ved troen,
men barna kan aldri læres opp til å tro. Troen må
komme innenfra, og jo tidligere vi starter «opplæringen», desto større sjanse har vi til å lykkes.

Fellesskap og tilhørighet

oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt
sikkert familie og jobb ved siden av, de også.

Støtte og engasjement
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! Barn
utforsker og lærer gjennom bruk av sansene, og hvem
er det som ikke liker duften av nystekte vafler? Tenk at
noe så enkelt som en nystekt vaffel kan være med og
styrke barnas positive opplevelser og minner fra katekesen. Forrige skoleår startet vi opp med fast vaffel
steking for katekesebarna på Tøyen skole, til stor glede
for store og små, men dette er ikke mulig uten foreldrehjelp – og vi tar gjerne imot hjelp fra menigheten ellers
også! Vil du være med og bygge opp neste generasjon?

Lang tradisjon
St. Hallvard menighet har lang tradisjon i å tilby katekese, dvs. trosopplæring, til barn og unge. Alle barn fra
og med 1. klasse er hjertelig velkommen til å delta i
katekesen her i menigheten!
Dere vil kunne finne all nødvendig informasjon i
forbindelse med katekesen på www.sthallvard.katolsk.no

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

VI SØKER!

Menigheten trenger mange frivillige!
Kan du tenke deg å være kateket, assistent,
vikar, vaffelsteker? Eventuelt kokk på
overnattinger og leirer? Kanskje kjenner
du noen som er egnet for jobben?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale!
Side 13
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Juleavslutning 14. desember
Ingen grunn til å endre på en god oppskrift, er det ikke
det man sier? Lørdag 14. desember hadde 4.-7. klasse fri
fra den ordinære katekesen fordi de hadde hatt
Adventsovernatting 30. november-1. desember. Å feire
katekesemesse med bare 1.-3. og 8. klasse ville vært altfor tomt og trist, så katekesemessen utgikk denne
dagen. Og godt var det, for på denne tiden av året blir
det alltid en del ekstra frafall pga avslutninger som kolliderer, sykdom som kommer ubeleilig, og så klart; 1.-3.
klassinger som får fri fordi eldre søsken har fri. Dette til
tross. 1.-3. klasse koste seg med fellessamling i menighetssalen, og på grunn av den store aldersforskjellen
hadde 8. klasse sitt eget opplegg. Forståelig nok.

1. klassingene sang Luciasangen, 2. klassingene sang
Tenn lys og andre sanger de hadde lært i løpet av høsten,
3. klassingene sang Et barn er født i Betlehem, og kateketene dramatiserte Juleevangeliet – til barn og foreldres
store glede. Det var juleverksted, pepperkaker og
klementiner og til slutt utdeling av godteposer før vi tok
farvel.

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! Og om økonomien er
en utfordring – kom likevel! Alle barn skal få gå på katekese uavhengig av familiens økonomi.
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Resterende katekesedager skoleåret 2019/2020 –
vi tar alltid imot nye barn!

Men vi har stengt påmelding til førstekommunion og konfirmasjon våren 2020

1.-8. klasse

2020

• 6.-8. mars (KONFIRMANTHELG på Mariaholm
for 8. klasse)
• 14. mars (ikke 8. klasse)
• 18. april (ikke 3. klasse)
• 25.-26. april
(KATEKESEHELG på Mariaholm for 3. klasse)
• 9. mai
• 13. juni (katekeseavslutning for 1.-7. klasse)

1.-8. klasse har katekese hovedsakelig andre lørdag i
måneden, med unntak ved skoleferie. For å ha nok
lokaler til alle leier vi Tøyen skole, slik at 1.-5. klasse har
katekese på Tøyen skole, mens 6.-8. klasse har undervisning i St. Hallvard.

Katekesemessene har vært fulle av liv, og vi er veldig glad for
dette! Katekesemessen er en viktig del av katekesetilbudet, og vi
bruker prosjektor, slik at barna lettere kan følge med og ta aktivt
del i liturgien. Det er p. Carlo som feirer messene og han lokker
alltid frem gullkorn fra barna under preken.
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NB! HUSK!

 På katekesen 14. mars erstatter vi katekese
messen med korsvei, hvor barna i 1.-7. klasse
er ansvarlig for de ulike stasjonene.
9. klasse

2020
•
•
•
•
•

8. mars
15. mars (KUN FORELDREMØTE)
19. april
10. mai
Onsdag 27. mai (GENERALPRØVE)

Nr
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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 deltar
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 23.
mai 2019 kl. 11 og kl. 13.
KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 2. pinsedag mandag 1. juni kl. 10.30 og 13, med monsignor Francis
Xavier Huynh Tan Hai.
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.
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Pastoralavdelingen har også tatt opp igjen
arbeidet med å utforme ferdige undervisningsopplegg, for hver måned, for hver klasse
– noe som gjør det enda lettere for frivillige å
bidra som kateket. Kom igjen, ta kontakt!

☺

Kjempegøy at vi er så mange som bidrar i katekesen i år! Vi har 35 kateketer og kateketassistenter på nåværende tidspunkt, men tar alltid imot flere! Kan du tenke deg å
bli en del av denne fine gjengen? Jo flere vi er, desto mindre arbeid blir det på hver enkelt, og desto mer energi har vi til å gjøre det ekstra hyggelig for barna
Side 17
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SHUL – St. Hallvard UngdomsLag,
en møteplass av og for ungdommer
For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger (Jak. 2:26)
Hei ungdommer!
Gjennom konfirmasjonen bekrefter dere troen som foreldrene
deres valgte for dere ved dåpen.
Ikke vær en del av dem som «konfirmeres ut av kirken». Vær heller
kul - bli en del av SHUL!
Vi møtes hovedsakelig på fredager, bortsett fra
1. fredag i måneden og ved skolefri.

Under ser dere noe av det SHUL har gjort på i år. Det
er noen datoer som gjenstår. Kom!

Planen er i grove trekk:
Kl. 17.00: oppmøte og matlaging – for de som
kan komme tidlig
Kl. 18.00: messe
Kl. 18.30: mat og aktiviteter
Kl. 21.00: kvelden avsluttes
Datoer for våren 2020:
• Fredag 13. mars
• Fredag 20. mars
• Fredag 27. mars
• Fredag 17.-19. april
• Fredag 24. april
• Fredag 8. mai
• Fredag 12. juni
På vår siste samling før jul hadde vi møte og valg av nytt
styre. SHUL-styret består nå av følgende:
- Leder Dichino Nguyen 03’er
- Nestleder Hermon Daniel 04’er
- Styremedlem Lievin Machozi 03’er
- Styremedlem Christian Larsen 03’er
- Styremedlem Marianne Haugstad 04’er
- Styremedlem Sebastian Laszczynski 05’er
- Styremedlem Mathias Mauseth 05’er
Vi ønsker kontinuitet i SHUL og er kjempeglad for at vi
har styremedlemmer fra 3 ulike årskull!
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Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Sjekk Facebook og Instagram for å holde dere oppdatert!
Facebook “f ” Logo

PS til foreldre: ungdommene er i trygge hender. Det er
voksne tilstede, selv om foreldre ikke har adgang

☺
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Vil du bli ministrant, men vet ikke helt hva det går ut på?
Eller er du allerede ministrant, men ønsker å bli bedre?
Kanskje synger du i HaBaKo, men savner å gjøre noe mer sosialt utenom øvingene?
Høsten 2019 startet vi opp med øvelser og overnattinger for ministrantene, slik at barna kan lære mer om
hva det å ministrere innebærer, hva de ulike tingene
som brukes i messen heter, hvordan de best mulig kan
hjelpe en prest under messen, og mye mye mer! Barna
skal ikke bare bli flinke ministranter, både praktisk og
teoretisk, men de skal også få oppleve glede og vennskap gjennom sin tjeneste.
For barnekoret ønsker vi å gi barna en sosial og
trygg møteplass i Kirken, utenom øving og messe, slik
at de kan bli enda bedre kjent med hverandre.
Vi veksler mellom å ha overnatting i forbindelse
med familiemessene (fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12),
og vanlig øvelse med mat og sosialt etter katekesen.

HaBaKo har sosialt program og øving parallelt program med m
 inistrantene.
Alle barn som ønsker å begynne å ministrere eller synge i barnekor er
hjertelig velkommen.
Vil du være med å hjelpe presten under feiringen av messen? Alle som har mottatt førstekommunion
kan bli ministrant, og det er alltid plass til flere. Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med
ministrantansvarlig An Viet Nguyen, mobil: 472 57 887, e-post: anviet_nguyen@hotmail.com
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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.

Gjenstående datoer for 2019/2020
(med forbehold):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

søndag 1. mars (familiemesse)
2. mars
9. mars
16. mars
23. mars
30. mars
søndag 5. april (familiemesse)
20. april
27. april
søndag 3. mai (familiemesse)
4. mai
11. mai
28. mai
25. mai
søndag 7. juni (familiemesse)
8. juni
15. juni

Du er hjertelig
velkommen!

Ta kontakt ved spørsmål:

Khoa på mobil: 417 30 421

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. Vi har det
veldig gøy sammen. Vil du være med? Kom da vel! Du er hjertelig velkommen.
Side 21
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Katekese- og konfirmantundervisning
skoleåret 2020/2021:
Vi minner om at ungdommene ikke lenger blir konfirmert i 10. klasse, men i 9. klasse her i St. Hallvard
menighet. Konfirmantundervisningen gis over to år i 8.
og 9. klasse, det samme gjelder førstekommunions
undervisningen som gis over to år i 2. og 3. klasse. Det
er viktig at barna deltar på undervisning begge årene.
Dersom barna følger den ordinære katekeseplanen, vil
de 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 enda. 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.
Dersom ungdommene ikke føler
seg som del av et fellesskap er det
stor fare for at de «konfirmeres ut
av Kirken».
Nå sitter kanskje noen der
hjemme med en 3. eller 4. klassing
Nr
Nr12 -2020
-2015

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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Stille uke og påske 2020 A.D.
Palmesøndag 5. april
09:30 Fromesse på norsk
09:30 Messe på ukrainsk (lille sal)
11:00 Høymesse på norsk
13:00 Messe på polsk
14:30 Messe på polsk
16:00 Messe på engelsk
19:00 Messe på polsk
13:30 Messe på Nesodden
18:00 Messe på Holmlia

Langfredag 10. april
11:00 Pasjonsgudstjeneste på ukrainsk (lille sal)
13:00 Pasjonsgudstjeneste på norsk
17:00 Pasjonsgudstjeneste på polsk
18:30 Sakramentstilbedelse, skriftemål, korsvei
og rosenkrans på polsk
Påskeaften lørdag 11. april
10:00 Velsignelse av påskemat på polsk
11:00 Velsignelse av påskemat på polsk
12:00 Velsignelse av påskemat på polsk
18:00 Påskevigilie på polsk og
velsignelse av påskemat
18:00 Påskevigilie på ukrainsk (lille sal)
21:00 Påskevigilie på norsk

Mandag 6. april
17:15 Sakramentstilbedelse og skriftemål
18:00 Messe på norsk
Tirsdag 7. april
18:00 Oljevigselsmesse i St. Olav kirke
ingen messe i St. Hallvard
Onsdag 8. april
11:00 Messe (ikke Kontaktklubb)
17:15 Sakramentstilbedelse og skriftemål
18:00 Messe på norsk
19:00 Messe på polsk, retrett og skriftemål
Skjærtorsdag 9. april
11:00 Skjærtorsdagsmesse på ukrainsk (lille sal)
16:00 Skjærtorsdagsmesse på polsk
18:00 Skjærtorsdagsmesse på norsk
Ingen agapemåltid
Sakramentstilbedelse på forskjellige språk
19:00 - 20:00 på norsk
20:00 - 21:00 på polsk
21:00 - 21:45 på vietnamesisk
21:45 - 22:30 på tamilsk
22:30 - 23:15 på eritreisk

Påskedag søndag 12. april
07:30 Påskedagsmesse på polsk
09:30 Fromesse på norsk
11:00 Påskedagsmesse på norsk
11:00 Påskedagsmesse på ukrainsk (lille sal)
13:00 Påskedagsmesse på polsk
16:00 Påskedagsmesse på engelsk
19:00 Påskedagsmesse på polsk
18:00 Påskedagsmesse på Holmlia
2. Påskedag mandag 13. april
11:00 Messe på norsk
11:00 Messe på ukrainsk (lille sal)
13:00 Messe på polsk
13:30 Messe på Nesodden

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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Telefon 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Mars
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

1 Familie
messe
8
Konf. katekese
9. klasse

9
10

2 HaBaKo

3

4 Kirkekor

5 St. Josephmennene

10

11 Kirkekor

12 St. Josephmennene

6
Vietnamesisk
bønnegruppe

Grunnkurs i
troen
11

9 HaBaKo

16 HaBaKo

Grunnkurs i
troen
13 23 HaBaKo

7

8. klasse på Mariaholm

Ekteskapskurs
på norsk
12

Søndag

17

13

14 Katekese
1.-7. klasse

15
Foreldremøte
for
konfirmanter

20

21

22 Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

28 Katecheza

29

Legfransiskanerne
18 Kirkekor

19 St. Josephmennene

Åpent hus
24

25 Kirkekor

26 St. Josephmennene

27

Ekteskapskurs
på norsk
14

30 HaBaKo

31
Ekteskapskurs
på norsk

April
Uke

Mandag

Tirsdag

14

Onsdag

Torsdag

1 Kirkekor

2 St. Josephmennene

Fredag
3

Lørdag

Søndag
5 Familie
messe

4

Vietnamesisk
bønnegruppe

Palmesøndag
15

6

7

8 Kirkekor

14

15 Kirkekor

9

Skjær
torsdag

10

Lang
fredag

11

Påskeaften

12

Første
påskedag

Grunnkurs i
troen
16

13

Andre
påskedag

16 St. Josephmennene

17

Grunnkurs i
troen
18 27 HaBaKo
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21

22 Kirkekor

23 St. Josephmennene

18

19

Katekese
1-8. klasse

Legfransiskanerne
17 20 HaBaKo

Åpent hus

Konf.
katekese 9. klasse

overnatting
24

25 Katecheza

26
Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

3. klasse på Mariaholm
28

29 Kirkekor

30 St. Josephmennene
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Mai
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1

18

Arbeidernes
dag
19

4 HaBaKo

5

6 Kirkekor

7 St. Josephmennene

8

Lørdag

Søndag

2 Katecheza

3 Familie
messe

Pierwsza
komunia św.
10 Konf.
9 Katekese
katekese
1.-8. klasse
9. klasse
St. Hallvardsdagen - fest
for menighet

Grunnkurs i
troen
20

11 HaBaKo

12

13 Kirkekor

14 St. Josephmennene
Legfransiskanerne

21 18 HaBaKo

19

20 Kirkekor

21

Grunnkurs i
troen
22

25 HaBaKo

26

27 Kirkekor

Kristi
Himmelfartsdag

28 St. Josephmennene

15
St. Hallvard
dag
i Gamlebyen
Åpent hus

16

17

22

23

24 Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

Første
kommunion i
St. Hallvard
30 Pinseaften

29

Katecheza zakonczenie

Grunn
lovsdag

31 Første
pinsedag
Menighetsråds
valg

Juni
Uke

Mandag

1
Annen
pinsedag
Ferming i
St. Hallvard
24
8 HaBaKo
23

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

2

3 Kirkekor

4 St. Josephmennene

9

10 Kirkekor

11 St. Josephmennene

Fredag
5
Vietnamesisk
bønnegruppe

15 HaBaKo

7 Familie
messe
Menighetsråds
valg

Familiehelg på Mariaholm

16

22

23

27 29

30

26

Søndag

12

13 Katekese- 14
avslutning
Legeme
1.-8. klasse Kristi
og Blod-
prosesjon

18 St. Josephmennene

19

20

21
St. Hans fest

25

26

27

28

Legfransiskanerne
25

Lørdag
6

17 Kirkekor

24

Åpent hus

Sommer
ferie
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Årshjul 2020 for St. Hallvard menighet
5: Helligetrekongefest
10: Juletrefest
28-29: Adventsovernatting
6-8: 9. klasse på Mariaholm
26: Askeonsdag
1: Bibelutdeling for 4 åringer
6-8: 8.klasse på
Mariaholm

24: Familietreff
11: Mariaprosesjon

5: Palmesøndag
9: Skjærtorsdag
10: Langfredag
11: Påskeaften

10: Frivillighetsfest

12: 1.Påskedag

6: Barnas dag

25-26: Katekesehelg på
Mariaholm for 3.klasse
10: St. Hallvardsdag
(Menighetsfeiring)

15: Felles Mariaprosesjon

15: St. Hallvardsdag (Gamlebyen)
23: Første Kommunion
1: Konfirmasjon
21: St. Hans fest

5-7: Familiehelg på Mariaholm

14: Corpus Christi

31/5-7/6: Menighetsrådsvalg

Her vises fellesarrangementer og viktige begivenheter
vi har gjennom året. Detaljert informasjon finner du på:
sthallvard.katolsk.no
Høydepunktene i mai, juni og august 2020,
sett av tid allerede nå:
• 10.05.20:
Hallvardsdagen
(menighetsfeiring)

• 31.05.20 - 07.06.20:
Menighetsrådsvalg

• 14.06.20: Festen for Kristi
Legeme og Blod med Corpus
Christi prosesjon

Nr
Nr12 -2020
-2015

• 21.06.20: St. Hans-fest

• 15.08.20: Felles Mariaprosesjon
for St. Hallvard, St. Olav og
St. Johannes (St. Hallvard menighet
har ansvar for prosesjonen i år)

Husk også at diakon Franklyn
Fernando, som har bodd et år under
sine studier hos oss i St. Hallvard,
prestevies lørdag 20 juni 2020 kl.
12.00 i St. Johannes kirke, Oslo.
Vi håper på at mange av dere kommer
til disse høytidsdager. Vi sees!
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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, noe som er helt forståelig, for de er jo – barn?

Når?
Hver søndag under høymessen kl. 11, med unntak av
første søndag i måneden når det er Familiemesse.

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!

St. Hallvard menigheten MÅ ha flere søndagsskolelærere! 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.

Jo flere vi er, desto mindre arbeid og færre søndager
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)

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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Konfirmanthelg for 9. klasse: «Just do it!» (the right thing…)
15.-17. november var 9. klasse på obligatorisk konfirmanthelg på Mariaholm. Etter ønske fra kateketene
Marta Erdal, Lars Baumbusch, Angelika Wimmer og
Stian Erdal om å jobbe mer med de 10 bud, ble tema
endret fra tidligere «Bli lys», men å kalle en helg for «De
10 bud» er avskrekkende, og dermed kom lederne på
den litt mer ungdomsvennlige tittelen «Just do it! (the
right thing..)». Dette ble jobbet med på ulike måter;
blant annet gjennom undervisning, stasjoner, aktiviteter, lek og enda mer lek, fellesskap og samhold.
Hva er det Gud vil vi skal gjøre, hva kan vi gjøre,
innenfor hvilke grenser? Det er ikke alltid like lett å

handle rett selv om man åpenbart vet forskjell på rett og
galt. Særlig ikke 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 dette nødt til å gå rette veien. Også
om noen velger å la troen stå på standby etter
konfirmasjonsdagen.
Det er i hvert fall ingen tvil om at konfirmanthelgen
har bidratt positivt i ungdommenes modningsprosess
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
Nr12 -2020
-2015
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Adventsovernatting

30. november-1. desember
45 barn påmeldt, 19.452 kr innsamlet på en snau
time, til Adventsaksjonen 2019: Fisk for fremtiden
– yrkesopplæring for ungdom i Colombia. DET ER
GALSKAP!! Tusen takk til alle foreldre, kateketer,
barn – og så klart den fine menigheten vår som
støtter barnas engasjement for fellesskapet, og
Elisabethsøstrene som alltid støtter oss i bønn. Vi
gleder oss allerede til neste gang!

Et lite utvalg av årets salgsprodukter.
Nr
Nr12 -2020
-2015
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Helligtrekongersfest
5. januar feiret St. Hallvard menighet den årlige Hellige
tre kongers festen, med god hjelp fra mange, men
hovedsakelig i regi av søndagsskolelærerne. Med tanke
på hvor mange godteposer som var igjen, var det vel
omtrent 70 barn som hadde funnet veien til kirken
denne dagen. Det var muligens færre familier tilstede
enn tidligere år, og mikrofonen ga definitivt noen utfordringer underveis, men dette til tross, det var god
stemning og alt gikk bra! Det er som Hanneke Bruce,
rektor og koordinator for søndagsskolen i St. Hallvard
menighet, sier «Litt krøll må det jo være».
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Overnatting for HaBaKo og ministranter
1.-2. februar hadde barnekoret og ministrantene nok en
overnatting! 29 barn påmeldt fra barneskole til videregående, og 17 som overnattet. Av skade blir man klok,
og med så mange ministranter var det godt at vi hadde
med rutinerte ministranter som Maria, Mattias, Jostein
og Dichino slik at det var mulig med nivåinndeling av
barna. For det er klart; splitter nye ministranter trenger
mye mer og grundigere opplæring enn de som har fått
både rød og blå dusk.
Tidligere har ministrantene fått ny farge på dusken
for hver gang de har ministrert 25 ganger, men etter å
ha diskutert med de eldste ministrantene og sogne
presten vår p. Carlo, har vi kommet frem til at vi må
begynne å stille høyere krav til ministrantene hver gang
de «oppgraderes». Innføringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men for å kunne få ny farge må ministrantene bevise at de kan teorien og utføre oppgavene som
er knyttet til fargen på dusken. Målet er at de til slutt
skal kunne messen ut og inn, vite når ting skjer og hvordan ting skjer, og kunne være prestens høyre hånd selv
om de skulle være eneste ministrant tilstede. Latinske
ord som lavabo, patena, palla, missale, purificatorium,
corporale osv. er det faktisk flere som har lært seg nå.
Også 2. klassingene!
Etter en del teori og praktisk øvelse tok hele gjengen
t-banen til Veitvet for å bowle, og etter bowling, pizza og
slush var det tilbake til menigheten for mer teori og
praktisk før sosialt på kvelden.

Takk til NUK for driftstøtte, som muliggjør slike turer som dette!

Kjempehyggelig med mange ministranter under messen!

Maria er MC (master of ceremony) og deler ut oppgaver før messen.

Søndag morgen er det alltid sangøving med Khoa før familiemessen.

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 6.-8. mars. Vi gleder
Nr
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oss til å komme tilbake til dette i neste nummer av
Hallvardsvaka, sammen med kateketene Steffen Heim,
Jennie Vu og Dichino Nguyen.
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Familiehelg på Mariaholm 5.-7. juni 2020
2020 er for lengst i gang,
og årets familiehelg nærmer seg med stormskritt.
Vær med å bygge opp det
katolske familiefellesskapet i menigheten!
St. Hallvard menighet
arrangerer tradisjonen
tro familiehelg 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, eller en enslig tante?
Vi har sluttet å ha konkrete tema på Familiehelgene.
Nå har vi heller flere undertema vi skal fokusere på og
lære mer om. Gjennom helgen tilnærmer vi oss temaene, med 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.
Påmeldingen er åpen, så hold av helgen og meld dere på!

Når?
Fredag 5. juni til søndag 7. juni 2020.

Hvor?
Mariaholm, katolsk konferansesenter med idyllisk
beliggenhet 1 times kjøretur fra Oslo.
http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/mariaholm
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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. Det er viktig for menig
heten at alle får ta del i fellesskapet, uavhengig av
økonomi.

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

Arrangementskomité:
St. Hallvard menighets Familiehelg arrangeres av frivillige 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 uteaktiviteter, 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 Darko
Wakounig, Jana Stas, Viktoria Kaposi og Zita Skeidsvoll.
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.

Nr
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VI TRENGER SÆRLIG KOKKEHJELP, og blir
veldig glad om noen kan hjelpe oss med dette

☺

Påmeldingen er åpen!
Send mail til huyen.nguyen@katolsk.no eller sms til
489 57 391.
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.
Frist: 17. mai 2020
For sent ute? Ta kontakt om du vil melde deg på etter at
fristen har gått ut.
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Hvordan går det økonomisk?
Frode Eidem, Finansrådet – frode.eidem@katolsk.no

Vi hadde en innsamlingsaksjon til prosjektet med et
mål om å få inn kr 800.000. Givergleden var stor og til
sammen kom det inn nesten kr 1.100.000. Tusen takk
for innsatsen!

Regnskap
Generelt kan vi si at økonomien i St. Hallvard
menighet er god. I årene 2005-2017 var det stort
sett bra overskudd i regnskapet og ved inngangen
til 2018 hadde vi en egenkapital på ca 25 millio
ner kroner. Av dette beløpet er ca 4 millioner en
arv som er øremerket til diakonale formål og
ikke kan brukes til vanlig drift og vedlikehold.

Rehabiliteringsprosjektet
På grunn av den høye egenkapitalen har vi vært i stand
til å gjennomføre det store vedlikeholdsarbeidet i kirken
i 2018 og 2019 uten å måtte oppta dyre lån. Rehabili
teringsprosjektet var estimert til å koste ca 15 millioner.
Det har underveis vært behov for å gjøre ytterligere
arbeider og totalsummen forventes å bli ca 16 millioner.
I skrivende stund har vi brukt 15,5 millioner, men det
gjenstår noen regninger. Vi har håp om at OKBs byggefond, Bonifatiuswerk i Tyskland og Byantikvaren til
sammen vil bidra med 5 millioner til prosjektet.

I 2017 hadde vi et overskudd på 1, 4 millioner. I 2018 ble
det et regnskapsmessig underskudd på 3,8 millioner.
Dette skyldes i hovedsak rehabiliteringsprosjektet. Hvis
vi ser bort fra de ekstraordinære postene – rehabiliteringsprosjektet, Mortensrud (som ble overtatt av OKB i
2019) samt at vi måtte bokføre en gjeld til OKB på halv
annen million for å dekke OKBs tilbakebetaling i forbindelse med registreringssaken – ville 2018 ha gitt et
overskudd på vel 1,6 millioner.
Regnskapet for 2019 er ikke klart ennå og resultatet
er veldig avhengig av hvor mye vi får i kommunalt tilskudd. På grunn av rehabiliteringsprosjektet vil det
uansett bli et stort underskudd i 2019, større enn i 2018.
Men i 2020 regner vi med at vi igjen vil ha et regnskap med overskudd.
Den viktigste inntektsposten vår er de offentlige tilskuddene som står for ca halvparten av alle inntektene.
Vi har en meget generøs tilskuddspolitikk i Norge, men
kan ikke forvente at den vil fortsette i all evighet.
Menighetsrådet vil derfor snart sette i gang en aksjon
for å styrke menighetens økonomi på lang sikt.
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Hvordan betale kollekt uten
kontanter?
Frode Eidem, Finansrådet – frode.eidem@katolsk.no

Vi har sett at kollektene har sviktet en del de siste årene.
En grunn er at St. Johannes menighet ble opprettet for
noen år siden og mange av dem som gikk i St. Hallvard
kirke nå tilhører den nye menigheten og går i den
kirken i stedet.

Det er flere måter å finne ut hvem du skal betale til. På
samme måte som du sender penger til en venn, trykker
du på Send og i stedet for et telefonnummer skriver du
tallet 12124. Du kan også skrive «St. Hallvard menighet».
Enda enklere når du er i St. Hallvard kirke er å trykke
Send og så vil St. Hallvard menighet normalt dukke opp
øverst blant de bedriftene som er i nærheten.
En tredje mulighet er å trykke Skann i stedet for
Send og rette telefonen mot QR-kodene som er hengt
opp bak i kirken, på oppslagstavlen, flere steder i menighetssalen og står øverst på siste side av søndagsbladet.
Den står også på baksiden av dette nummeret av
Hallvardsvaka.

En annen grunn kan være at folk sjeldnere har kontanter i lommeboken, man bruker kort eller betaler på
annen måte. Hvis du kommer til messen og ikke har
med deg kontanter, er det likevel to andre måter å betale
kollekt, kirkekaffe og annet på.
1) Vi har i flere år hatt en selvbetjent betalingsterminal
bak i kirken. Bruk den gjerne før messen begynner og
legg kvitteringen i kollektkurven eller betal på vei ut
av kirken. Er du i tvil om hvordan du bruker terminalen, så henger det en bruksanvisning der eller spør
noen andre om hjelp. Det er ikke vanskelig.
2 De fleste har nå en smarttelefon og b ruker Vipps som
betalingsmiddel. Last ned og installer Vipps dersom
du ikke allerede har gjort det. Du kan bruke Vipps til
å betale både kollekt, kirkekaffe, bokskap og annet.

Når du først har betalt én gang med Vipps, vil også
St. Hallvard stå på listen over nylig brukte mottagere når
du trykker Send.
Hvis du ikke liker å ta frem telefonen under messen
når kollektkurven går rundt, kan du gjerne betale kollekten før messen, på vei ut av kirken eller vente til du
kommer hjem.
Av hensyn til regnskapet er det en fordel at du s kriver
hva betalingen gjelder. Hvis du synes det er for mye å
skrive full tekst som «Kollekt kl 11», holder det fint med
forkortelser som «K11», «Kaf» for kirkekaffe, «Bok» for
bokskapet», «KH» for kollekt Holmlia, «KN» for kollekt
Nesodden.
Obs! Husk å oppdatere/laste ned Vipps på nytt hvis du
har byttet bankkort, ellers kan det oppstå feil og du
får ikke betalt.
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Julefesten med Ingera og Zigni
Aasmund Robert Vik – aasmundrobert@gmail.com

Ifølge en årelang tradisjon i St. Hallvard menighet møttes vi
nok en gang til julefest i begynnelsen av januar. Mens juletreet i kirken var tatt ned, sto det ennå i menighetssalen og
ventet på feststemte menighetsmedlemmer. Det var flere,
med Beata i spissen, som hadde brukt mesteparten av dagen
til å pynte og dekke bord og gjøre alt klart til festen kunne
begynne etter kveldsmessen. Og det er flere enn meg som
setter pris på å kunne møtes en gang i blant i mer festlige
former. Også i år var det en glede å ha noen av våre kjære
St. Elisabethsøstre sammen med oss.
Det var i år menighetsrådet som sto for arrangementet,
og programpostene ble da også gjennomført like effektivt som en saksliste
på et rådsmøte, med Johan Fosse som ordstyrer. Eritreerne bidro godt til
en god fest, med spontan sang og ikke minst mat. Den som ikke kan være
uten ribbe og surkål som julemat ble sørget for, men i tillegg kom det på
bordet deilige smakskombinasjoner fra Eritrea, som en saus ved navn
Ingera og Zigni, kjøtt i mørk, krydret saus. Det var tydelig at dette var tilberedt av eksperter med Almaz Arefe Frezghi i spissen.
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Festdeltakerne fikk anledning til å prøve seg på andre språk da Glade Jul ble sunget, i stigende vanskelighetsgrad. Polsk er for noen av oss ikke lett å henge med
på, men den virkelige utfordringen var nok vietnamesisk - og så med tysk som "ekstranummer". En julefest i
St. Hallvard betyr som regel også utlodning. Gevinstene
var mange og vinnerne likeså. Også denne gang fikk
søstrene med seg sin andel av gevinstbordet. Og quiz
hører også gjerne med. Denne gang hadde Johan spredt
spørsmålene over et vidt spekter, også geografisk. Det
skal innrømmes at det seirende laget var godt sammensatt av nasjonal bakgrunn og vant med ganske mange
poeng.
Kvelden ble avsluttet av pater Carlo som på vegne av
oss alle takket menighetsrådet for en hyggelig og godt
gjennomført kveld. Og når det er sagt, hadde det vært
god plass til flere i menighetssalen.
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Julen 2019/20
Redaksjonen

I skrivende stund er det nettopp slutt på juletiden. Vi ser tilbake på festlige gudstjenester i en flott pyntet kirke. Mange
hadde bidratt ved å kjøpe en julestjerne i rødt eller hvitt
som ble brukt til å pynte kirken, krybben og menighets
salen. Det var særlig frivillige av den polske gruppen som
bidro til å sette opp den vidunderlige krybben og pynte de
flotte juletrærne. At St. Hallvard har en særdeles fin krybbe,
er kjent i Oslo-området og folk fra vår og andre menigheter
var innom for å se den store og fine krybben. Juletreet i
kirken fikk ikke bare lys, men ble pyntet ‘fra topp til tå’ – til
tross for den betydelige høyden til treet.
Etterpå var det en ikke liten jobb å ta alt fra hverandre og
stue vekk de enkelte delene. Det måtte finnes en trygg plass
siden de skal stå der for mer enn elleve måneder. Hjertelig
takk til alle som har hjulpet med at julen ble så fin og festlig
som den har vært!
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Nytt fra Elisabethsøstrenes
kongregasjon
Sr. Aleksandra Michalska – aleksandramicha@gmail.com

og kjærlighet” (Gaudete 8).
Hva er min tros holdning til
gjerninger?
Hellige Josef, be for meg om
nåde til å etterleve
Evangeliet!
Tekst: Sr. M. Rafaela
Fischbach.
I Norge har vi fått en ny kirke i nord: St. Joseph i Alta.
Der henger et bønnerop til den hellige Josef på veggen:
Hellige Josef, beskytt meg!
Hellige Josef, pass på meg!
Hellige Josef, led meg!
Hellige Josef, gi meg håp!
Hellige Josef, lær meg!
Hellige Josef, trøst meg!
Hellige Josef, kom meg til hjelp!
Hellige Josef, velsign meg!
Amen.

St. Joseph kirke, Alta. Kilde: katolsk.no

I dette året 2020 står den hellige Josef i sentrum for vår
permanente formasjon. Formasjonens tema lyder:
„Den hl. Josef, troens og handlingens mann, et
eksempel på et skjult liv i stillhet og enkelhet.”
Som vi vet, formidler Bibelen ikke et eneste ord som
den hellige Josef har uttalt, men likevel får vi betydelig
informasjon om hans liv. Den hl. Evangelisten Matteus
beskriver Josef som rettferdig og i stand til å beskytte
sin familie med sin taushet, lojalitet, troverdighet og arbeidsomme livsstil. Josef er en person som taler gjennom sitt liv. I sitt første brev (1 Joh 3,18) beskriver
Johannes nøyaktig holdningen til den hellige Josef:
„Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i
gjerning og sannhet!“
I vår verden trenger vi Josef, som modell. Vi trenger
kristne som ikke bare snakker, men lever Det Glade
Budskapet, som etterlever Evangeliet.
„La oss inspireres av hellighetens tegn, som Herren
viser oss gjennom de enkleste medlemmer av guds
folket, som „[også får] del i Kristi profetiske embete:
Det utbrer hans levende vitnesbyrd især ved et liv i tro
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Velkommen til Kontaktklubben!

På onsdager etter messen kl. 11.00 inviteres alle inn til
menighetssalen til lunsj og hyggelig samvær.
Serveringen er gratis og ALLE er hjertelig velkommen!
Kjøkkenteamet gleder seg hver gang vi blir mange rundt
bordene. Etter maten er det utlodning, så det kan være

lurt å ha med litt penger likevel. Vi gleder oss over alle
som har lyst til å være med, dere er hjertelig velkommen!
De ansvarlige for Kontaktklubben
Aasmund Vik, Maria Wisting og Helga Haass-Männle

Hallvardsvaka for 10 år siden – Hallvardsvaka 2010
Helga Haass-Männle –

helga.mannle@katolsk.no

Når man slår opp dette bladet på vår hjemmeside
(http://sthallvard.katolsk.no/hallvardsvaka/
hallvardsvaka0110.pdf), blir man litt forvirret siden
øverst på hver side påstås det at dette var nummer 1
fra 2009. Men etter noe grundig undersøkelse ble det
klart at det var et glipp. Mye som omtales i bladet
hadde nok hendt i 2009, men hovedsakelig i slutten
av året:
Journalisten Per Bang, født i 1922 og død april
2010, skrev en morsom historie om sitt liv som industrikonsulent. Frøydis Gustavsen, fortsatt en aktiv
dame i vår menighet, berettet om en ‘Reise i Østerled’,
nærmere bestemt en pilegrimstur til Birgittasøstrene
i Tallinn. Ferdinand Männle, medlem av redaksjonen
den gang og i dag betrodd med nye oppgaver bl.a. i
menighetens kor, fortalte om besøket hos vår vennskapsmenighet i Hamburg-Bergedorf med p. Sigurd
Markussen i spissen. Sistnevnte hadde da også rukket
å innføre betalingsterminaler i kirken og menighetskontoret slik at alle som ikke hadde kontanter i lommen likevel kunne gi et bidrag til kollekt eller

kirkekaffe (se for øvrig
medlem av finansrådet
Frode Eidem i dette
bladet om de enda mer
moderne
tidene).
Sistnevnte som fortsatt
er trofast økonom i huset, kunne for 10 år siden vise hyggelige kakediagrammer om
menighetens like hyggelige økonomi. Pastor
Oddvar Moi ga en kyndig katekese over Palmesøndag
og Påskens Hellige Triduum hvor han trekker inn
både sine erfaringer i Den norske kirke og tiden før
konsilet. Therese Skaar, menighetens dyktige barneog ungdomskonsulent den gang, var i ferd med å forlate menigheten og hennes stilling måtte utlyses.
Hennes bidrag i bladet dreide seg om babytreff, et tilbud hun hadde inn- og gjennomført mens hun jobbet
i menigheten.
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Co nowego
u sióstr Elżbietanek?
Klasztor sióstr Elżbietanek – Dom Sióstr św. Józefa w Kluczborku
Sr. Aleksandra Michalska – aleksandramicha@gmail.com

W centrum duchowości sióstr Elżbietanek w roku 2020
jest św. Józef - Człowiek, który kochał poprzez działanie.
Św. Józef jest patronem życia wewnętrznego dla sióstr
Elżbietanek. Jest też patronem męskiej grupy „Mężczyzn
św. Józefa”, która jest skupiona przy kościele św.
Hallvarda na Tøyen.
Papież, św. Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris
custos” o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu
Chrystusa i Kościoła przytacza takie słowa:
Wzrastanie Jezusa „w mądrości, w latach i w łasce”
(Łk 2,52) dokonywało się w środowisku świętej Rodziny,
pod opieką Józefa, na którym spoczywało wzniosłe zadanie „wychowania”, czyli żywienia i odziewania Jezusa,
nauczenia Go Prawa i zawodu, zgodnie z powinnościami
przypadającymi ojcu.
W liturgii eucharystycznej Kościół ze czcią wspomina
„najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę… a
także świętego Józefa”, ponieważ „żywił on Tego, którego
wierni mieli spożywać jako Chleb życia wiecznego”.
W południowo-wschodniej części Ostrowa
Tumskiego we Wrocławiu, w domu zakonnym sióstr
Elżbietanek, św. Józef jest czczony szczególnie. Zarówno
Nr
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ulica, dom zakonny i kaplica noszą wezwanie św. Józefa.
W XIX-wiecznej kaplicy sióstr Elżbietanek znajduje się
obraz św. Józefa, namalowany przez artystę Hieronima
Richtera w 1892 roku, a słowa tej oto pieśni dobrze
ilustrują namalowany obraz:
Józefie ukochany, pod
opieką Twoją rósł Chleb
Żywota, z nieba dany,
Tyś Go na swym ręku niósł;
Tyś Go w ziarnie
pielęgnował, by nakarmił
ludzki głód,
Tyś nam ustrzegł i
zachował ten miłości Bożej
cud!
Sw. Józefie, módl sie za
nami!
Obraz przedstawiający św. Józefa w
chwale niebios, znajdujący się w
kaplicy domu sióstr Elżbietanek we
Wrocławiu. Malarz: Hieronim Richter.
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Bal „ŚWIĘTY ZWYCIĘŻA”
Dominik Wojtyczka – dominik.wojtyczka@gmail.com

W ostatni dzień października ubiegłego roku, w wigilię
święta Wszystkich Świętych, odbył się w naszej parafii,
po raz pierwszy, bal „ŚWIĘTY ZWYCIĘŻA”. Naszym
celem było zwrócenie uwagi na bardzo ważny dzień
Wszystkich Świętych i odciągnięcie dzieci od
pogańskiego halloween, który na dobre zadomowił się
w naszym otoczeniu. Papież Franciszek zwraca nam
szczególną uwagę, iż „halloween nie jest niewinną
zabawą, lecz stanowi przedsionek do czegoś znacznie
bardziej niebezpiecznego”. Szczególnie tutaj, na
obczyźnie, dzień ten jest bardzo hucznie obchodzony, a
przygotowania trwają kilka tygodni, więc nie sposób
tego pominąć. Reklamy kuszą i zachęcają rozmachem i
atrakcyjnością (a może brzydotą?), dlatego bardzo
trudno nam zastąpić ten atrakcyjny dla dzieci wieczór.
Stanęliśmy więc przed wielkim wyzwaniem. I nie
bez obaw postanowiliśmy w końcu wziąć sprawy w
swoje ręce. Pod przewodnictwem Agnieszki Adamskiej
i Joli Nowińskiej, które na długo przed balem rozpoczęły
planowanie imprezy, zebraliśmy zespół roboczy oraz
znaleźliśmy sponsorów. Dzięki dużej determinacji wszystkich zaangażowanych w to dzieło osób udało się
zorganizować bal, który przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! Początkowa docelowa grupa dzieci
powiększyła się znacznie, gdy tylko inni rodzice
usłyszeli o balu. Co jakiś czas zgłaszali się nowi
sponsorzy. I rodziły się nowe pomysły. Większość z
nich udało się zorganizować, na inne brakło czasu.
Jednak najważniejsze, że dzieci nie były zawiedzione.
Czekała na nie pięknie przystrojona sala (m.in. otaczało
nas kilkaset obrazów świętych!), wspaniały poczęstunek

(pyszne ciasta, słodycze, pizza i maszyna z popcornem,
która okazała się hitem!) oraz różne zabawy i ciekawe
nagrody. Były też tańce, loteria, a nawet była fotobudka, gdzie uczestnicy mogli sobie zrobić pamiątkowe
zdjęcie w wyjątkowej, bardzo niebiańskiej scenerii!
Zarówno dzieci jak i rodzice świetnie się bawili, i
mają nadzieję, że uda się zorganizować taki bal również
za rok. Póki co chcieliśmy podziękować naszej parafii z
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ks. proboszczem na czele za udostępnienie sali oraz
kuchni, wszystkim którzy włączyli się w organizację,
wszystkim sponsorom. Szczególnie
j ednak dziękujemy dzieciom za

frekwencję i ich rodzicom, że zadbali o
rozwój duchowy swoich pociech w ten
specyficzny dzień.
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Døpte
27.07.19

David Lesiuk

St. Hallvard

30.07.19

Filip Kurza

St. Hallvard

17.08.19

Mivi Le

St. Hallvard

24.08.19

Amanda Anh Tran

St. Hallvard

31.08.19

Elina Ghirmatsen Barhane

St. Hallvard

31.08.19

Nora Nguyen Phan

St. Hallvard

31.08.19

Nino Josef Senoner

St. Hallvard

06.09.19

Filip Niedzwiecki

St. Hallvard

07.09.19

Emily Bredesen Gatpo

St. Hallvard

21.09.19

Lukas Vabø Haug

St. Hallvard

21.09.19

Shawn Marf Capoy

St. Hallvard

28.09.19

Zofia Lena Lemieszko

St. Hallvard

05.10.19

Seim Bahta Hailemariam

St. Hallvard

05.10.19

Maria Elias Bein

St. Hallvard

11.10.19

Ariel Therenz Herrera

St. Hallvard

12.10.19

Niko Sertic

St. Hallvard

26.10.19

Ysabella Veronica Valera

St. Hallvard

02.11.19

Rose-Hayley Noriega

St. Hallvard

02.11.19

Eva Ngoc Luong

St. Hallvard

02.11.19

Vu An Vy Nguyen

St. Hallvard

02.11.19

Vu An Nguyen

St. Hallvard

09.11.19

Emily Nguyen Skjønsfjell

St. Hallvard

10.11.19

Eva Eliassen Skard

St. Hallvard

16.11.19

Michelle Chimamanda Ochemba

St. Hallvard

23.11.19

Sarah Xuan Nilsen Vu

St. Hallvard

23.11.19

Alexander Grobelny

St. Hallvard

30.11.19

Ellie Isabelle Greiner

St. Hallvard

14.12.19

Even Parada Olsen

St. Hallvard

21.12.19

Martha Semere Weldu

St. Hallvard

Ekteskap
27.07.19

Peter Jerry Goddard & Sarah Wadda

St. Hallvard

26.10.19

Kifleyesus Solomon Gilazgi & Mahderit Ghide Idris

St. Hallvard

28.12.19

Marcin Niedzwiecki & Patrycja Ner

St. Hallvard

Døde		
17.08.19

Odd Ulvad

St. Hallvard

27.08.19

Laila Marie Stenerud

St. Hallvard

08.09.19

Peggy Bruce

St. Hallvard

02.10.19

Tomislava Kandic

Ahus kapell

07.10.19

Thomas Philip Jones

St. Hallvard

05.11.19

Rolf Thormod Solberg

St. Hallvard
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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, tlf: 477 47 952, Piotr.Gwizdz@katolsk.no
P. Myron Kuspys, ansvarlig for ukrainsk sjelesorg, Enerhauggata 4, 0651 Oslo, tlf: 966 58 879, myron.kuspys@katolsk.no
p. Andreas Rupprecht, ansvarlig for sjelesorg på Holmlia og Nesodden, tlf: 951 71 789, andreas.rupprecht@katolsk.no

ADMINISTRASJONSKONSULENT: Anna Maria Pietras, anna.pietras@katolsk.no. Telefon: 23 30 32 00
ØKONOMIANSVARLIG: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
ANSVARLIG FOR KATEKESE, BARN OG UNGE: Huyen Nguyen, Mobil: 489 57 391, Huyen.Nguyen@katolsk.no
BARNE- OG UNGDOMSASSISTENTER: Nhat Luong (student) og An Viet Nguyen (student)
MEDLEMSARKIVAR: Helga Haass-Männle, helga.mannle@katolsk.no
VAKTMESTER: Christy Reginold Lawrence, christy.lawrence@katolsk.no
RENHOLDER: Beata Wasyluk, beatawasyluk27@gmail.com
SAKRISTAN: sr. Antonia, sr.antonia.ngocdung@gmail.com
ORGANIST: Xavier Fourny, Xavier.Fourny@katolsk.no
LEDER FOR BARNEKORET: Khoa Danh Le, mobil: 417 30 421
LEDER AV MENIGHETSRÅDET: Arthur Haakonsen, arthur.haakonsen@katolsk.no
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: Anne Ma Riiser, Berit Müller, Aasmund Vik og Geir E. Moen
Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

Dette bladet er trykket av Asker Print AS
– totalleverandør av grafiske tjenester
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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Asker Print AS
Solbråveien 49, 1383 Asker
Telefon: 63 00 20 50
post@askerprint.no
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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
Betal kollekten
med

Enerhauggt. 4, 0651 Oslo ❖ Tlf: 23 30 32 00 ❖ E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no ❖

Kontortid: Man-fre
❖Bankkonto:
3000.22.49134
❖ Nett:
http://sthallvard.katolsk.no
Hvis kl.du09.00-15.00.
ikke har
med deg
kontanter
til kirken,
kan du nå

og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard

betale kollekt, kirkekaffe og annet med Vipps på
mobilen. Klikk på «Skann» og bruk QR-koden til høyre.
eksemplarer osv. Takk!
«Send» og
St.menighet"
Hallvard
Du har også Alternativt
muligheten for åvelg
vippse.
"St.velg
Hallvard
eller menighet
nummer "12124"
fra listen
over
bedrifter
i nærheten.
Du kanmot
også
skrive
En annen mulighet
er å trykke
"Skann"
i stedet for
"Send" og rette telefonen
QR-kodene
som er
hengt opp bak
oppslagstavlen,
flere nummer
steder i menighetssalen
står øverst
på siste
inni kirken,
«St.påHallvard»
eller
12124. og
Skriv
beløp
ogside
av søndagsbladet.
Den
står
også
til
høyre
av
denne
utgaven
av
Hallvardsvaka.
helst hva det gjelder (f.eks. «Kollekt kl. 11» eller
«Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale.

Send oss gjerne en e-post om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere

