


Mortensrud er det nok lenger 
til vi ser blir en realitet. Vi 
arbeider for fullt for å få 
omregulert tomten til kirke-
tomt. Alt ser ut til å gå vår vei, 
men veien er lang og vi får 
ikke endelig regulering før 
ved juletider i år. 

Fortsatt  trenger vi  mer 
penger til dette prosjektet 
og til finansiering av ny 
menighet i Groruddalen. Jeg 
vil benytte anledningen til å 
rette en stor takk til alle dere 
som har tegnet avtalegiro  og 
som dermed gir et jevnlig 
beløp hver måned. Uten dere 
vil vi ikke klare å gjennom-
føre disse prosjektene. 
Til alle dere som ennå ikke 
har blitt med på avtalegiro-
avtalen. Det er ikke for sent, 
og menigheten vil være svært 

takknemlig om dere kan avse 
et par hundre kroner hver 
måned til dette gode formå-
let. Vi får nemlig ingen ting 
fra Vatikanet – vi må greie 
oss selv – og det skal vi klare!

En stor takk må jeg også 
rette til alle frivillige som 
på ulike måter bidrar til vårt 
fantastiske menighetsfel-
lesskap. De ulike korene 
i de forskjellige nasjonale 
messene, de forskjellige 
rådene i de ulike nasjonale 
gruppene – takk for alt dere 
bidrar med. Tusen takk til 
dere som hjelper til med å 
gjøre i stand til messene, her i 
St. Hallvard, i Skoklefall kirke, 
på Holmlia eller på Bredtvet. 
Tusen takk til dere som 
sørger for kirkekaffen, leser 
i messene, er kirkeverter, 

har evangelieforklaring/
søndagsskole for barna, til 
alle dere som er kateketer og 
assistenter, Caritasgruppen, 
menighetsrådet med alle 
dets utvalg, menighetsblad 
og kontaktklubben.
En stor takk til alle dere som 
støtter oss gjennom bønn, 
ikke minst en stor takk til 
søstrene på Lunden kloster 
og St. Elisabethsøstrene på 
Nordstrand.
Jeg håper ikke jeg har glemt 
noen – tusen takk til dere alle. 
Jeg skal be for dere i min tid 
i Roma og ber om deres for-
bønn for meg i mine studier.

Ønsker dere alle en riktig god 
og velsignet sommer!

p. Sigurd Markussen
Sogneprest

Det er snart fire år siden jeg 
ankom St. Hallvard menighet 
som deres nye sogneprest. 
Om dere spør meg, så har 
tiden flydd avgårde. Det har 
vært fire spennende år, med 
utfordringer, hardt arbeid og 
mange gleder.
Vinteren 2011 begynte jeg å 
føle meg sliten, og behovet for 
å oppdatere meg teologisk, få 
litt teologisk påfyll, har trengt 
seg på. Derfor søkte jeg den 
gang biskopen om permisjon 
fra sogneprestgjerningen 
min for to år. Dette ble i fjor 

høst innvilget, og jeg reiser i 
månedsskifte juli/august til 
Roma for å studere og ta en 
lisensiatgrad i dogmatisk teo-
logi. Jeg har i år vært prest i 
16 år (ja tiden flyr!) og det er 
vanlig at vi prester får anled-
ning til å studere eller ha 
sabbatsår rundt hvert tiende 
år. Nå er det min tur, og jeg 
gleder meg.
Etter planen kommer jeg til-
bake til St. Hallvard menighet 
sommeren 2014. I mellomti-
den har biskopen bestemt at p. 
Janusz Fura SSCC (nåværende 
sogneprest i St. Laurentius 
menighet i Drammen), skal 
være sogneadministrator. På 
vegne av menigheten ønsker 
jeg ham hjertelig velkom-
men til St. Hallvard menighet.

I løpet av de siste fire årene 
har jeg fått æren av å følge 
en menighet i dens rivende 
utvikling. Vi teller nå omtrent 
19 000 medlemmer, ca. 9 
000 flere enn da jeg kom i 
2008. Staben teller, inkludert 

prestene, 12 personer, i til-
legg kommer fire frivillige 
medarbeidere på menig-
hetskontoret. Alle dedikerte 
medarbeidere som virkelig 
står på for at menighetsarbei-
det skal kunne fungere. Det 
er ganske mye som skjer på 
menighetskontoret på hver-
dagene, her er det nesten aldri 
stille. I St. Hallvardsbygget 
er det arrangementer eller 
møter eller kurs hver eneste 
kveld i alle rom. Pågangen er 
enorm, dessverre har vi ikke 
større plass.

Gleden er derfor stor over at 
vi nå har fått anledning til å 
feire messe i Bredtvet kirke, 
i første omgang hver lørdag 
ettermiddag og kveld og 
søndag morgen. Det er vårt 
store håp at vi etter hvert kan 
utvide messetilbudet til alle 
dere som bor i Groruddalen. 
Hva som skjer, er avhengig av 
hva Den norske kirke bestem-
mer seg for.
S t .  M a r t i n  k i r k e  p å 

Kjære menighet!
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Ny sogneadministrator i St. Hallvard menighet:

P. Janusz Fura  

Vi ønsker p. Janusz Fura hJertelig Vel-
kommen til Vår menighet og gleder oss til 
et Fruktbart samarbeid med han. 

P. Janusz Fura SS.CC.vil være vår sog-
neadministrator i p. Sigurd Markussens 
permisjonsperiode fram til 2014. 

P. Janusz Fura kommer til oss fra St. 
Laurentius menighet i Drammen. For øvrig 
sakser vi hans vita fra katolsk.no og kommer 
tilbake med en bredere presentasjon av vår 
nye sogneadministrator i neste nummer av 
Hallvardsvaka.

P. Janusz Fura SS.CC. er født 9. mars 
1958 i Wroclaw i Polen. Han avla første 
løfter 14. august 1979 og evige løfter 
31. oktober 1982, Han ble diakonviet 
24. juni 1984 i Wroclaw og  presteviet  
1. juni 1985 av kardinal Henryk Gulbinowicz 
i Wroclaw.  P. Janusz kom til Norge den 6. 
januar 1986 og har vært sogneprest i St. 
Laurentius menighet i Drammen siden år 
2000. Fra 1. august vil han være sogneadmi-
nistrator i St. Hallvard menighet. 

Vi må gjøre hverandre gode
solen skinner Fra blå 
himmel når hallVardsVaka 
møter aVtroppende menig-
hetsrådsleder Jan Willem 
kopperud på asylet. Vi 
lar Være å diskutere om 
Valg aV møtestedet har 
symbolsk betydning og 
bestemmer oss raskt For 
øl og peanøtter. selV om 
liVet som menighetsråds-
leder ikke er peanuts...

Av Ferdinand Männle

Hal lvardsvaka :  Du  har 
bestemt deg for ikke å stille 

til menighetsrådsvalget i juni. 
Hva er bakgrunnen for denne 
beslutningen?

Jan Willem: Jeg vurderte å 
stille en gang til, men jeg fant 
ut at jeg trenger en pause. 
Å sitte i menighetsrådet 
gir muligheten til å jobbe 
med mange spennende 
utfordringer. Menigheten 
vokser og delingen i St. 
Martin og “Grorud” blir mer 
og mer konkret. Men ting 
tar tid. Og sognepresten 
og menighetsrådet  kan 
ikke ha kontroll over alle 

elementer i prosessen. Det er 
energikrevende.

Hallvardsvaka: Hva var den 
største suksessopplevelsen?

Jan Willem: Oppgradering 
av kirkebygget og frednings-
prosessen samt ny tomt for 
St. Martin var helt klart et 
høydepunkt. Artig å ha vært 
med på dette. Vi har også 
kommet i gang med økt bruk 
av elektronisk informasjon 
i menigheten. Dette bør 
videreutvikles.

MENIGHETSRÅDSVALG 2012
det blir holdt Valg til nytt menighets-
råd i st. hallVard menighet i perioden  
10. – 17. Juni 2012.

Til høyre følger navn på kandidater som 
stiller til valg til menighetsrådet. Fullstendig 
presentasjon med stemmeseddel vil følge søn-
dagsbladet. Den blir også lagt ut tilgjengelig 
etter alle messer på alle våre messesteder og 
på nettsidene våre i valgperioden.

KandidatEr til Mr valgEt:
Arthur Haakonsen
Darko Wakounig
Johan Amalathas

Mariampillai, Brinston Mahendren
Svein Berbu

Olek Raczkowski
Åsmund Vik
Vera Olsnes

sr. Aleksandra  Michalska
Mary Adahada
Per Jespersen 
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Hallvardsvaka: Selv om alle 
medlemmer av menigheten 
kan stille til valg til menig-
hetsrådet, er det kun få lesere 
av Hallvardsvaka som har 
vært med på et menighets-
rådsmøte. Kan du fortelle litt 
om hva som skjer på et slikt 
møte?

Jan Willem: I de siste to 
årene  har vi jobbet med 
arbeidsformen i menighets-
rådet. Møtene ble til en viss 
grad workshoporientert, noe 
som med fordel kan utvikles 
videre.

Hallvardsvaka: I henhold til 
statuttene er menighetsrådet 
uttrykk for legfolkets kirkelige 
medansvar og et rådgivende 
og initiativtakende organ. 
Menighetsrådets vedtak er 
rådgivende for sognepres-
tens endelige beslutning. Her 
ligger det mange muligheter. 
Men også store utfordringer?

Jan Willem: Vi har et godt 
stykke å gå før menig-
hetsrådet blir en del av 
styringsverktøyet. Menighet 
bygges av medlemmene 
i menigheten over tid. Vi 
må bygge inst i tus joner 
som har en varig verdi. 
Menighetsrådet bør være 
en  bærer  av  men ighe -
tens tradisjoner. Mye er 
selvsagt avhengig av sogne-
presten. Et eksempel er liturgi. 
Fundamentet er fast og felles 
for hele Kirken. Samtidig kan 
messen ha et lokalt preg. Og 
omvendt preger liturgiens 

form menigheten. Det er en 
utfordring for menighetsrå-
det, særlig liturgiutvalget, å 
la menighetens medlemmer 
ta ansvar. Men med et slikt 
medansvar blir vi en levende 
menighet i Oslo - i Norge.

Hallvardsvaka: Det høres ut 
som om kommunikasjonen 
mellom menighetsrådet og 
sognepresten er et nøkkelord 
her. Ignatius av Loyola sa 
“Kjærligheten består i medde-
lelse og kommunikasjon fra 
begge sider”. Dermed burde 
alt være godt tilrettelagt i 
menighetsrådet?

Jan Willem: Menighetsrådet 
og sognepresten må være et 
lag. Vi må gjøre hverandre 
gode – for å sitere en kjent 
trønder. Vi har alle sammen 
våre roller, vi må satse på 
hverandre. Det er viktig at 
vi er et godt lag med tydelig 
kommunikasjon som også 
tåler “klare ord”.

Hallvardsvaka: Å tåle klare 
ord kan være et tydelig 
uttrykk for kjærlighet. Og 
for å sitere Ignatius en gang 
til, så er det mer kristent at 
vi prøver å redde vår nestes 
utsagn enn at vi fordømmer 
det. Hvordan ser du utvik-
lingen av menighetsrådet 
og menighetsrådsarbeid i et 
lengre perspektiv?

Jan Willem: Kirken kan neppe 
tildele formell myndighet 
til menighetsrådet. På den 
annen side lever vi i en 

hverdag med sterke demo-
kratiske tradisjoner, der råd 
og styrer har stor myndig-
het. Bispedømmet har en 
utfordring her. Biskopen bør 
konkretisere forventninger 
i samspillet mellom sogne-
presten og menighetsrådet 
og hvordan dette samspillet 
bør fungere i menigheter i 
OKB. Mandat og myndighet 
er viktige stikkord her. Ikke 
for maktens skyld, men for 
engasjementets skyld.

Hallvardsvaka: I motsetning 
til den demokratiske verds-
lige styringen, betegnes 
Kirken ofte som et teokrati.

Jan Willem: Vi kan ikke 
d e m o k r a t i s e r e  t r o e n . 
Teokrat i  –  Gudsstyre  – 
kommer til uttrykk både 
gjennom tro og fellesskap i 
menigheten. Troen forvaltes 
gjennom apostolisk sukse-
sjon. Samtidig er vi Guds folk 
på vandring. Det å leve ut 
Kirken er å være Guds folk på 
vandring. Guds folks opplyste 
samvittighet er en like viktig 
rettesnor i teokratiet som 
trosforvaltningen.

Hallvardsvaka: Du høres ut 
som en engasjert katolikk 
som har alle forutsetninger 
til å bidra aktivt i menighets-
rådet. Er du sikker på at du 
ikke vil stille til valg? Det er 
ikke for sent ennå.

Jan Willem: Jeg stiller ikke 
nå. Får heller vurdere å ”ta 
en Putin”.

Messe i Ås i påsken
Av Aslaug Espe 

2 påskedag feiret p. Josef (Peter Johan) 
Kucera messe i St. Frans kapell i Ås. Peter er 
født i Ås og fikk som gutt næret sin tro i St 
Hallvard menighet. Påsken feiret han hjemme 
hos foreldrene i Ås.
11 katolikker deltok i messen, blant dem 4 
studenter fra Universitetet i Ås. Studentene er 
fra Tanzania. Kapellet var fullsatt! 
Etter messen var det både kirkekaffe, sang og 
afrikanske trommer.
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Litt om klokkene i St. Hallvard kirke 
– og en merkelig ringeskikk

Av Terje de Groot

Når du er i St. Hallvard kirke 
kan du finne tre forskjel-
lige typer klokker. På taket 
finner vi det vi gjerne kaller 
en kirkeklokke, en stor 
klokke av klokkebronse (en 
legering av ca 78% kobber 
og ca 22% tinn) som svinger 
på sin aksel og som kaller 
menigheten til messe. Den 
er støpt i Tyskland i 1951 
av Petit & Gebr. Edelbrock 
og den har to inskripsjoner. 
Øverst på klokkekroppen 
leser vi: S THERESIA A JESU 
INF. PATRONA NOSTRA ORA 
PRO NOBIS, som vi kan over-
sette med ”Hellige Thérèse av 
Jesusbarnet, vår beskytter, be 

for oss!”. Nederst på klokken 
kan vi ane at det finnes en 
annen inskripsjon, men fordi 
klokken dessverre er dekket 
med duemøkk er det mulig 
at vi ikke lengre kan lese 
hele inskripsjonen. Vi kan i 
hvert fall lese ESSEN – HEIDE 
ANNO DOMINI 1951. Er 
det noen i menigheten som 
kjenner  historien til denne 
klokken?

Inne i kirken finner vi imid-
lertid to andre klokketyper. 
Den ene er det vi kan kalle en 
sakristiklokke, som også er 
av bronse og som er montert 
like utenfor sakristidøren, i 
sakramentskapellet. Denne 
ringer enten prestene eller 

ministrantene med når de 
går ut fra sakristiet, altså idet 
messen er i ferd med å starte. 
Klokken er støpt av Olsen 
Nauen klokkestøperi i 1980 
og er en gave fra billedkunst-
neren Anne Lise Knoff. 

Den tredje klokketypen er 
de såkalte messeklokkene, 
eller sanctusklokker som de 
også kalles. Disse klokkene er 
sannsynligvis laget i messing 
og brukes av ministrantene 
for å markere de viktigste 
hendelsene i messens natt-
verdliturgi, først og fremst 
forvandlingen av brød og vin 
til Jesu legeme og blod. I St. 
Hallvard kirke finnes det flere 
slike klokker.

Disse tre klokketypene er nok 
velkjente for de fleste, inte-
grerte i Kirkens liturgiske liv 
som de jo har vært i århun-
drer. Men har du noen gang 
tenkt over at Kirken knytter 
en omfattende symbolikk og 
liturgisk funksjon til klok-
kene? Klokkenes funksjon i 
Triduum sacrum er et spesielt 
illustrerende eksempel, dvs. 
de hellige tre dagene fra 
skjærtorsdag og frem mot 
påskedag i Den stille uke. 
Ikke i noen annen periode 
i det liturgiske år befinner 
klokkene seg i en lignende 
”unntakstilstand” som nettopp 
i løpet av disse tre dagene. 
Under aftenmessen på skjær-
torsdag ringer alle klokkene 
mens vi synger Gloria, men 
under forvandlingen av brød 
og vin til Jesu legeme og blod 
brukes bare en treskralle 
som fyller kirkerommet med 
en hard og grufull lyd. Noen 
steder, som i St. Hallvard, er 
det fullstendig stillhet under 
forvandlingen. På langfredag 
og påskeaften er alle klok-
kene fullstendig tause. Det 
ringes verken til gudstjenes-
ter, tidebønner eller Angelus. 
I påskenattsmessen endrer 
dette seg imidlertid: det 
ringes ikke før messen star-
ter, men under Gloria ringer 

alle klokkene igjen, for første 
gang siden skjærtorsdag. Har 
du reflektert over hvorfor det 
er slik? Nøkkelen til  forstå-
else av denne merkelige 
skikken ligger i klokkenes 
funksjon som forkynnere, 
som apostler som forkynner 
evangeliet for ”all verden.” Vi 
må tilbake til middelalderen 
for å finne opphavet til skik-
ken, og vi må legge til grunn 
at de liturgiske feiringene i 
disse hellige tre dagene er en 
gjenskapelse, i ånden, av hen-
delsene som faktisk skjedde 
i denne perioden. I så måte 
er bruken av klokkene en 
levning fra middelalderens 
forkjærlighet for liturgisk 
dramatikk og et komplekst, 
teologisk meningsinnhold. 
Og skjærtorsdagens messe 
er virkelig kompleks: På den 
ene siden feirer man gleden 
over nattverdens sakrament, 
som er grunnen til at klok-
kene istemmer Gloria, men 
samtidig markerer Kirken 
den store sorgen at Jesus går 
mot sin lidelse og død. Derfor 
brukes ikke klokker etter at 
Gloria er sunget, evt. brukes 
altså en treskralle under 
forvandlingen. Skrallen får en 
dobbelt betydning: både for å 
varsle menigheten om unde-
ret som skjer, men også for å 

henlede oppmerksomheten 
mot Jesu korsfestelse på 
langfredag. De harde lydene 
fra treskrallen blir da en hen-
tydning til hammerslagene 
idet Jesus spikres til korsets 
tre. Høymiddelalderens store 
liturgiker, den franske bisko-
pen Guillaume Durand (ca. 
1230-1296), skriver at klok-
kene skal være stille disse 
tre dagene fordi apostler og 
forkynnere, dvs. personer 
som klokkene symboliserer, 
oppgav forkynnelsen og tiet 
i denne perioden. Da Jesus 
fortalte disiplene at en av 
dem skulle forråde ham, falt 
en stor sorg over dem og lov-
prisningen stilnet. Disiplene 
sørget, derfor sørger også 
klokkene ved å være stille. For 
flere katolikker er det sikkert 
også en kjent skikk å fortelle 
barna at klokkene har reist 
til Roma for å få velsignelse 
av Paven, som en forklaring 
på stillheten fra tårnet. Men 
klokkene er tilbake i tårnet 
til påskenattsmessen, slik at 
de kan istemme jubelen over 
Kristi oppstandelse i lovsan-
gen Gloria. På denne måten 
blir enhver bruk av kirke-
klokkene resten av kirkeåret 
dypest sett en forkynnelse av 
Kirkens fundamentale tro: At 
Kristus sto opp fra de døde.

Kilder:
 ■ Catholic Encyclopedia. URL: http://www.newadvent.org/cathen/
 ■ Durandus, Guilielmus. The Rationale Divinorum Officiorum: The foundational Symbolism of  the early 

Church, its Structure, Decoration, Sacraments and Vestments. Books I, III and IV,  including selections 
from The Mystical Mirror of the Church by Hugo de Sancto Victore. Louisville/USA: Fons Vitae, 2007.

 ■ Groot, Terje de. Oslos kirkeklokker og ringeskikker gjennom 800 år. Oslo, 2010.
 ■ Rama, Jean-Pierre. Cloches de France et d’ailleurs. Paris: Le Temps approvioisé, 1993.

Illustrasjonsfoto, ikke 
klokkene i St. Hallvard
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O dobrym śmiechu.
Bardzo  l ub i ę  s i ę  śmiać - 
właściwie ze wszystkiego. 
Uważam, że ludzie dzisiaj za 
mało się śmieją. A jeśli już się 
śmieją, to najczęściej z tych 
rzeczy, spraw i osób z których 
śmiać się nie powinni. Jak 
pisał wielki prześmiewca G.K. 
Chesterton:” Kto choć trochę 
zna świat, przyzna, że ludzie z 
powagą dobierają słowa, gdy 
chodzi o sprawy błahe, lecz 
o sprawach istotnych mówią 
nieraz z przymrużeniem oka”.

Z czego więc można się śmiać, a 
wobec czego zachować powagę? 
Są takie sprawy i rzeczy, które 
domagają się tego, aby stając 
wobec nich, nie uderzać w 
żartobliwy ton. Na przykład- 
śmiech z prostoty człowieka 
prawego i skrzywdzonego. 
Nie można śmiać się z czyjejś 

„naiwności” wtedy, gdy pomaga 
innym.  Nie można wytykać 
palcem kogoś, kto manifestuje 
swoja wiarę słowem, gestem 
i czynem. Nie można kpić i 
żartować z czyjejś wiary- nawet 
jeśli to nie nasza wiara i jej nie 
rozumiemy.

Gdy żartujemy z człowieka 
dobrego to  tak jakbyśmy 
szydzili z samego Jezusa. Nie 
chodził po tej ziemi człowiek, 
który byłby bardziej prosty i 
bezpośredni, i naiwny w swojej 
dobroci jak Jezus. I nie było 
człowieka, który byłby bardziej 
wyszydzony jak On:” Ty jesteś 
król żydowski- tobie założymy 
płaszcz purpurowy i koronę- co 
prawda cierniową, ale koronę- 
zejdź z krzyża! Ocal sam siebie!” 
Nie przyłączajmy się do tych, 
którzy żartują z dobroci.

Jest jeszcze jedna rzecz z której 
śmiać się nie można- Pismo 
Święte. Ile to ja słyszałem dow-
cipów opartych na kanwie słów 
czy sytuacji znanych z Ewangelii. 
Pojawienie się takiego żartu 
może oznaczać, że jego autor, 
bądź ten, który go opowiada, 
nie identyfikuje się do końca 
z tekstem świętym. Przecież 
teks ewangelii powinien być 
mu bliższy niż on sam sobie. 
Śmiech z rzeczy tak bliskich 
powinien oburzać i powinien 
być śmiechem trudniejszym niż 
szczery śmiech z samego siebie. 

Jeśli tak nie jest i swobodnie 
żartujemy z rzeczy, spraw i ludzi 
świętych, to znaczy, że tylko 
minimalnie utożsamiamy się z 
tym w co wierzymy. Dziwna to 
wtedy wiara!

Czy to oznacza, że w ogóle 
nie powinniśmy się śmiać ze 
spraw z religią związanych? 
Oczywiście, że powinniśmy. 
J e s t e m  p r z e k o n a n y,  ż e 
niewiele jest płaszczyzn życia 
równie narażonych na zgubne 
działanie pychy i hipokryzji, jak 
płaszczyzna religijna. Dlatego 
właśnie śmiech jest w niej koni-
eczny jak lekarstwo. Co innego 
jednak, kiedy śmiejemy się z nas 
jako wierzących nie do końca 
prawdziwie, a czasami wręcz 
hipokrycznie, co innego zaś, 
gdy śmiejemy się z tego, w co 
wierzyć powinniśmy. Problem 
polega na tym, że niezwykle 
rzadko śmiejemy się z siebie 
jako słabo wierzących, a nasze 

„słabości w wierze” traktujemy 
ze śmiertelną powagą, często 
zaś śmiejemy się z tego, co 
powinno stanowić treść wiary, 
czasami najgłębszą.

Om en god latter 
OVERSETTELSE AV DEN POLSKE ARTIKKELEN v/Sara Brødsjø

Jeg er veldig glad i å le – av 
alt mulig, egentlig. Jeg mener 
at folk idag ler altfor lite. Og 
når de først ler, så ler de 
av ting og personer som de 
ikke burde le av. Som G. K. 
Chesterton skrev: „Den som 
kjenner verden selv i liten 
grad, vil innrømme at folk 
velger ordene med omhu når 
de snakker om bagateller, 
men ofte snakker om viktige 
ting med et glimt i øyet.”

Så hva er det man kan le av, og 
når bør man beholde alvoret? 
Det finnes ting som krever at 
man lar være å holde en spø-
kefull tone i møte med dem. 
For eksempel kan man ikke 
le av naiviteten til en person 
som hjelper andre. Man kan 
ikke henge ut noen som gir 
uttrykk for sin tro gjennom 
ord og handling. Man kan 
ikke spotte eller spøke med 
noens tro, selv hvis det ikke 
er vår tro og vi ikke forstår 
den.

Når vi gjør narr av et godt 
menneske, er det som å 
spotte Jesus selv. Det har 
aldri levd noe menneske på 
jorden som har vært mer 
direkte og naiv i sin godhet 
enn Jesus. Det har heller aldri 
vært noe menneske som har 
blitt mer spottet enn ham: „Du 
er jødenes konge – vi skal kle 
deg i purpurkappe og krone, 
en tornekrone riktignok, men 
fortsatt en krone – kom ned 
fra korset! Frels deg selv!” La 
oss ikke slutte oss til dem 
som gjør narr av godhet. 
Det finnes en ting til man 
ikke kan le av – Den hellige 
skrift. Jeg har hørt mange 
vitser som tar utgangspunkt i 
ord eller situasjoner fra evan-
geliet. En slik spøk kan bety 
at den som har funnet den på, 
eller som forteller den, ikke 
helt identifiserer seg med den 
hellige teksten. Evangeliets 
tekster burde jo stå den per-
sonen nærmere enn han står 
seg selv. En latter av slike 
ting burde forarge, og være 

vanskeligere enn å le av en 
selv. Hvis det ikke er slik, og 
vi ler skruppelløst av hellige 
ting og personer, betyr det 
at vi kun i en minimal grad 
identifiserer oss med det vi 
tror på. Merkelig er en slik 
tro!

Betyr dette at vi aldri burde 
le av ting som er knyttet til 
religion? Nei, det gjør det 
ikke. Jeg er overbevist om at 
det er få ting i livet som er 
så utsatt for hovmodets og 
hykleriets fatale virkning som 
religionen. Nettopp derfor er 
den avhengig av latteren som 
en medisin. Men det er noe 
annet når vi ler av oss selv 
som dårlige eller til og med 
litt hyklerske troende, enn 
når vi ler av det vi bør tro på. 
Problemet er at vi sjelden ler 
av oss selv som personer med 
svak tro, og heller behandler 
våre trossvakheter med det 
største alvor, mens vi ofte 
ler av det som burde utgjøre 
troens dypeste innhold. 
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UNVEILING THE MISTS THAT 
SHROUDED HIS IMAGE

by Muriel Nathan 

I was passing through a 
trial of faith in 1982.  I had 
come under the influence of 
philosophers such as Ayn 
Rand and had begun to reject 
the tenets of Christianity, 
although deep in my heart 
I could not reject Christ.  
Outwardly in word and deed I 
adopted an attitude of caring 
lesser for people I encounte-
red and more for the pursuit 
of my own selfish needs.  

My husband John and I had 
been to Kathmandu for work 
in June 1982.  The place, 
teeming with Buddhist and 
Hindu art combined with the 
ritualistic  and religiosity of 
the people, both attracted and 
repelled me. I had very deep 
tensions within me, tensions I 
could not share with anyone, 
even my husband, more so, 
because he was a convert 
and I did not wish to disturb 
his faith.  I started isolating 
myself and retreating into 
the world of art.  I had come 
to the conclusion that art was 
the only thing in life worth 
living for and in July, I made 
a solemn pledge that I would 
never again seek happiness 
in any person or thing apart 
from the pursuit of art. 

A week later I fell ill.  The 
doctors diagnosed typhoid.  
I was not too disturbed, 
thinking that medicines 
would set me right in two 
weeks.  A month passed by 
and I was still in bed.  During 
this time I was trying to dis-
cover the ‘Hidden Teaching 
beyond Yoga’ and such like.  
My husband enquired one 
Sunday if I wanted our Parish 
priest to come over and give 
me Communion. To please 

him I agreed.  Our parish 
priest came and gave me 
the Sacrament of the Sick. 
He did not ask if I wanted to 
confess and I did not offer to 
say that I did, either.  He gave 
me a general pardon and 
administered the Eucharist to 
me.  After he and the family 
left my room, I realized that 
I ought not to have received 
that Communion as I needed 
spiritual healing much more 
than physical healing. I guess 

that was the beginning, of 
my conversion.  My fever 
continued unabated, doctors 
were at a loss to know why as 
they could not find anything 
wrong.  Months passed.  I 
was thrown into isolation by 
Divine purpose as I now see 
it. All I could observe were 
the passing clouds as they 
drifted past my window... and 
I wondered about God... Who 
was He?... Where was He?... 
He seemed so far away.  

One afternoon I reached out 
for my Bible and turned to 
the Gospel of St. John.  I had 
always liked the opening lines, 

“In the beginning was the 
Word, and the Word was with 
God and the Word was God...”  
There was a kind of solemnity 
in those lines which spoke of 
His presence. I read on, for 
the first time right through 
to the end of the Gospel, 
the WORD taking life in my 
soul. I was stirred to the very 
depths of my being. I sensed 
His living power; here was no 
intellectual rationalizing, but 
a living presence.  I stood in 
awe and then was down on 
my knees weeping as never 
before. I could see the chasm, 
the terrible distance I had 
placed between God and me. 
Sure I was searching for Him 
in my own way, there was 
that yearning to know Him, 
but the more I searched the 
greater seemed the distance. 
How desperately I wanted to 
close that gap, how I longed 
to unveil those mists that 

shrouded His Image.  I could 
remember how as a child He 
had always seemed so close 
at hand, how often I had 
walked in the safe comfort of 
my hand in His, but now, I felt 
the loneliness of sin as He 
confronted me with my life.

On the 20th November my 
doctor had advised a com-
plete medical checkup and 
tests on the 22nd November 
1982.  Since I was supposed 
to go to Bangkok, for similar 
tests I was reluctant to have 
the tests done locally.  The 
21st November was the Feast 
of Corpus Christi.  We went 
for the 7 a.m. Mass. A priest 
was at the Confessional. 
Something prompted me to 
make my Confession especi-
ally after hearing the Gospel 
reading about the paralytic 
who was let down from the 
roof, and received forgive-
ness and healing. When I 
returned to my place I said 
to the Lord, ‘Jesus when you 
healed people you always 
forgave them, today I believe 
you have forgiven me, but I 
want a proof of your forgi-
veness, take my fever away.’ 
It was a simple prayer. I did 
not even think I was putting 
God to the test. All I know 
is that I was afraid to take 
my temperature though my 
normal habit was to reach 
out for that thermometer 
almost every hour. I was 
afraid to know the answer, if 
I had fever then I would have 
to admit there was no God, 

on the other hand, if I had no 
fever, then I would have to 
admit that God existed, and 
He existed in Christ Jesus.  
Either way I was cornered. At 
2 p.m. as planned, my family 
came to our place.  Our flat 
on the tenth floor overlooked 
the grounds of St. Xavier’s 
College where the people con-
gregated in the Procession.  
The plan was that my Dad, 
who was old and fragile, and 
I, would remain at home and 
watch the Procession from 
our balcony.  However, when 
they arrived, I could resist no 
longer and took my tempera-
ture.  It had dropped below 
normal for the first time in 
almost five months! I decided 
to go for the Procession. All 
along the way my heart rejoi-
ced in the Lord Who had paid 
heed to my prayer. The fever 
never came back again.  We 
went to Bangkok as planned 
in December and had a good 
holiday.  I didn’t need to do 
any further tests.

The outcome of all this was a 
new reverence for my Faith. I 
realized I needed to do a lot 
of spiritual spring-cleaning, 
my search had not ended - it 
had only just begun!  I started 
turning to religious writings, 
such as the ‘Divine Milieu’, 
seeking a personal encounter 
with the Living Christ. These 
books though good, did 
not satisfy. They were too 
intellectualized; I could not 
touch the heart of Christ.  
Then I came across, ‘The 

THE HOLY SHROUD
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Turin Shroud’ by Ian Wilson.  
Here was something vital, it 
carried the Face of Jesus on 
the cover, and a history and 
research documentation on 
the latest findings on the 
Shroud.  I was interested, 
stirred deeply.  It was also 
the beginning of Holy Year. I 
made a new promise to keep 
the year Holy and seek hap-
piness only in the Lord.  

A friend in Italy sent me a 
book on the Shroud that had 
an enlargement of the Face.  
I started studying the Face, 
its structure, its proportions.  
I was fascinated.  I made a 
few sketches, gaining new 
insights into its human qua-
lity.  A desire started growing 
within me to recapture the 
living Christ as He appeared 
to me from the negative, on 
canvas.  I had been painting 
portraits for some time.  I 
was convinced this negative 
could be painted.  I thought 
I would try.  But the question 
arose in my heart that I was 
unworthy to attempt painting 
the Divine. I went through 
several waves of hesitation 
and doubt whether I could 
or should attempt such a 
task. I prayed and asked for 
guidance.  I found the urge 
growing stronger than ever.  
I knew I just had to paint it.  I 
remembered as a young girl, 
on seeing frescoes of Christ’s 
suffering in a Church in 
Mangalore, I had made a pro-
mise to Jesus that someday 
I would paint Him crucified; 

if it had to be the last thing 
I would do before I died.  I 
wondered if Jesus would 
hold me to that promise! In 
fact I knew I would paint the 
crucified Christ, but I had sub-
consciously kept deferring it, 
thinking that once I did it, I 
would die… And I didn’t feel 
ready to die!  In a way Christ 
has held me to that promise, 
yes, I am dying to self, as 
I allow Him to cleanse out 
and rebuild the temple of my 
heart, and not in the way that 
I had anticipated!

On the 16th April 1983 I 
finally got ready.  At Mass I 
prayed that He would give 
me the grace to faithfully 
recapture His Image from the 
negative.  I started around 
8.30 a.m. and worked non-
stop till around 4.30 p.m. 
with a short break for lunch.  
I believe His Hand guided 
every stroke; I just could 
not leave the canvas till the 
picture was finished. I was 
completely lost in it. All I 
remember was the feeling 
of a pleasurable tiredness, of 
being near to Him, energized 
in Him, as I drew strength and 
sustenance from His woun-
ded Image.  It was food for 
my soul.  I had never experi-
enced such deep satisfaction 
from any other painting I had 
done before.  The Face was 
etched deep in my heart. I 
carried the Image of His Face 
before me for months after 
that. It haunted me; I just 
could not get away from it.  

And I believe much of my spi-
ritual growth since then has 
come from the Image of His 
Face.  I am grateful to God 
for this wonderful gift He 
has given me, and especially 
for the grace and privilege of 
painting His Face, unworthy 
as I am, and for using me as 
His vehicle, for His honour 
and glory, not mine, as I had 
once pledged.

The Late Fr. Robert Herzer, 
TOR with whom I came in 
contact in 1984, quite provi-
dentially, through the picture 
of my painting of the Holy 
Face, had said with reference 
to my painting, “It is not a 
picture of a dead Christ as 
we understand it as applied 
to a corpse.  It is the Body 
of Christ waiting in restful 
repose for the moment of 
Resurrection.  Looking at that 
sacred picture one knows wit-
hout a shadow of doubt that 
Resurrection had to follow.  
This picture speaks only to 
those who love but speak it 
does to those so favoured.”  

On 21st October, 2009 I 
finally presented my painting 
of the Holy Face of the Shroud 
of Turin to the Vatican.  It 
was not easy to part with this 
painting so greatly loved and 
so intrinsically a part of my 
life, however, I was only able 
to do so after I was inspired 
to make a second painting 
in 2008 modeled on the 
Face of the Shroud, but this 
time, taking the liberty of 

IN COMMEMORATION OF HOLY YEAR 1983 – THE JUBILEE OF OUR REDEMPTION
“For our sake God made Him who did not know sin to be sin so that in Him we might become 

the very holiness of God.”  (2 Cor.5:21)  WE ADORE THEE, O CHRIST!   ALLELUIA!

 HE HAS RISEN!  ALLELUIA!

opening those closed eyes 
and relaxing the mouth as I 
perceive the Lord would have 
appeared at the moment of 
His Resurrection.

(Printed copies of the picture 
painted by Muriel Nathan 
are for sale in the parish 
hall during church coffee on 
Sunday’s)
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arbeidsoppgaver som Kirken og samfunnet 
har behov for, ønsker vi å leve og arbeide for 
enhet. Økumenisk arbeid er derfor også viktig 
for oss.
I 1650 fikk vi offisiell anerkjennelse som en 
apostolisk kongregasjon som kunne hjelpe 
der nøden var størst i Kirken og samfunnet. 
Vi ble aldri bundet til bare ett arbeidsfelt, vi 
fikk frihet til å velge der det trengtes. Den 
lille begynnelse vokste seg snart til et stort 
tre og spredde seg over hele verden. Vi er en 
internasjonal kongregasjon med ca. 15.000 
St. Josephsøstre og spredt over 55 land. Den 
grenen som vi i Norge tilhører er Chambéry 
grenen som ble grunnlagt for 200 år siden, 
d.v.s. år 1812 av generalpriorinnen Mere St. 
Jean Marcoux. Vi er i jubileumsåret som blir 
markert stort i oktober 2012  i Chambéry. 
Chambéry grenen alene har ca. 2004 søstre 
fordelt på 18 land. 
St. Josephsøstrenes historie i Norge
De fire første franske St. Josephsøstre kom 
til Norge 4. august 1865 etter invitasjon fra 
pater Stub, sogneprest i St. Olav kirke, i det 
daværende Christiania. Det hadde vært søstre 
i Norge etter reformasjonen, “Mariadøtrene ” 
kom i 1857, men de forlot landet allerede i 
1862.
 
St. Josephsøstrene kom for å bli. De fire første 
søstre begynte meget beskjedent i Teatergaten 
4 i Oslo. De åpnet en liten menighetsskole, ga 
katekese for barn av katolske fremmedarbei-
dere og begynte med hjemmesykepleie. I den 

første leiligheten i Teatergaten hadde de tre 
rom, hvorav ett ble brukt som klasserom for 
innvandrerbarn, mens de to andre rommene 
var bolig for søstrene. Her både sov, spiste og 
ba de sammen.
Behovene ble større og større, og de måtte se 
seg om etter et annet sted å bo, noe de fant 
i Akersveien 4. St. Josephs Institutt rommet 
både St.Josephsøstrenes første provinshus 
og St. Sunniva skole.  Med tiden vokste St. 
Sunniva skole, og den har i dag 570 elever 
fra ca. 40 ulike nasjonaliteter og språk. Fra 
2005 eies og drives St. Sunniva skole av Oslo 
Katolske Bispedømme.
Søstrene så også et stort behov for sykehus i 
landet. De arbeidet med stor iver, og det første 
katolske sykehus i Oslo, Vår Frue hospital, ble 
åpnet  i 1883. Ved utrettelig innsats klarte de 
i årenes løp å åpne sykehus i  Kristiansand, 
Porsgrunn, Drammen, Fredrikstad og Halden. 
Søstrene har dermed i over 100 år  helhjertet  
kunnet hjelpe utallige syke mennesker med 
omsorg og god sykepleie. Fra 1970 årene av 
ble sykehusene solgt og gradvis integrert i det 
offentlige helsevesenet. Det siste sykehuset, St 
Joseph i Halden, ble solgt i 1988.

Søstrene har i alle år vært aktive i menighe-
tene. Ved sitt nærvær, ved hjelp i katekesen 
og forskjellige former for pastoralt arbeid, har 
de kunnet være levende vitner for Kristus.
I 1991 åpnet vi et økumenisk retrettsenter 
på Nesøya. I 2007 ble det flyttet til Grefsen, 
Oslo. Senteret er et tilbud for mennesker som 

Av St. Josephsøstrene

St. Josephsøstrene ble grunn-
lagt i 1650 av jesuittpateren 
J.P. Médaille i byen Le Puy 
i Frankrike. Vår grunnleg-
g e r  Pa t e r  J e a n - P i e r r e 
Médaille opplevde under 
sine misjonsreiser all nød 
og elendighet som nesten et 
århundres borger- og religi-
onskriger hadde forårsaket: 
foreldreløse barn, syke og 
uføre mennesker som ingen 
tok seg av, splid og uenighet 
overalt.
Han kom i kontakt med 
mange unge piker og enker 
som syntes synd på de 
nødlidende.
Disse ønsket å vie seg til Gud; 
men de følte seg ikke kallet 
til det monastiske klosterliv, 
som på den tid var den eneste 
anerkjente form for ordensliv. 

De hadde heller ikke den 
medgift som krevdes for å 
inntre i kloster. Under pater 
Médailles åndelige veiledning 
samlet disse unge kvinner 
seg og støttet hverandre i 
sin søken etter Gud og for å 
hjelpe der nøden var størst. 
Pater Médaille følte han 
måtte svare på nøden som 
var stor omkring ham og på 
ønsker fra disse unge kvinner 
om å danne et klosterfelles-
skap. Hvordan dette skulle 
skje innenfor grensene av 
kirkens lovbestemmelser var 
ikke så lett. Pater Médaille 
fikk et svar da han betraktet 
Jesu skjulte liv i Alterets 
sakrament. 

Vi har våre røtter i den 
Ignatianske spiritualitet, (vår 
grunnlegger var som sagt en 
Jesuitt og tilhørte Jesu sel-
skap, grunnlagt av Ignatius 
av Loyola (1491-1556). Vår 
spiritualitet er jordnær, åpen 
og frigjørende som angår 
hele mennesket. Vi forener 
bønn, fellesskap og tjeneste 
for andre. Kildene vi øser  av 
hver dag er den Hl. Messe 
og Guds ord. Viktige skrift-
steder er: Fil.2,5-11 og Joh 
17,21-23.
Vår målsetting er: å leve i 
forening med den treenige 
Gud, med hverandre og vår 
neste. I våre forskjellige 

Kloster i Oslo: 
ST.JOSEPHSØSTRENE AV CHAMBÉRY

Ønsker du noen av de bøkene så kontakt oss per 
E-mail: provins@stjoseph.no   
Ellers du kan lese mer om oss og om oss som en internasjonal 
kongregasjon på våre hjemmesider: www.stjoseph.no
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En vanskelig tid for Colombia
Caritas Norge bidrar med viktig hjelp til de som lider

De siste årene har bydd på 
store utfordringer for landet 
på tuppen av Sør Amerika.  
3 millioner mennesker har 
blitt påvirket av flom. Bare i 
april 2011 ble over 280,000 
mennesker rammet. 400,000 
hus har blitt skadet, og flere 
hundre mennesker mistet 
livet. Det var den verste 
flomkatastrofen i Colombias 
historie. Den interne konflik-
ten har også eskalert kraftig. 
I 2011 ble nærmere 260 000 
mennesker drevet på flukt, og 
det ble rapportert over 2100 
angrep bare fra den ene av 
aktørene i konflikten, gerilja-
organisasjonen FARC-EP.

En sosial konflikt 
50 år med krig har kostet 
titusener av liv i Colombia. 
De siste 15 årene har flere 
millioner blitt tvunget til å 
forlate sine hjem. Colombia 
er verdens farligste land for 

fagorganiserte, landet har 
flest mineofre i verden, og det 
å være menneskerettighets-
forkjemper eller journalist er 
en risikosport. Til tross for 
omfanget av tragedien blir 
ikke konflikten i Colombia 
dekket av vestlige medier i 
større grad.  Dersom den gjør 
det, forklares konflikten som 
en konsekvens av krigen mot 
narkotika. 

Men konflikten i Colombia 
er mer enn en kamp mot 
narkotika. Alle aktørene 
finansierer sin virksomhet 
gjennom narkotikahendelen, 
men konflikten er sosial og 
politisk, og følgelig er også 
løsningen sosial og politisk. 
Geriljagrupper, paramilitære 
grupper, narkobander opere-
rer i en kontekst som gir dem 
alle en grad av legitimitet. 
Geriljaen sier at de kjemper for 
å beskytte de marginaliserte 

i samfunnet, de paramilitære 
sier at de forsvarer staten 
og handelsstanden, mens 
narkot ikabandene  o f te 
består av fattige og margi-
naliserte mennesker som har 
funnet en alternativ vei ut av 
fattigdommen. 

Det har vært gjentatte forsøk 
på å skape fred i Colombia. 
Alle har mislykkes, og årsaken 
til dette er at fredsprosessene 
ikke har involvert det sivile 
samfunn lokalt. For å redu-
sere konfliktene i samfunnet 
må frivillige organisasjoner, 
urfolkorganisasjoner, kirken 
og kvinner trekkes med. 
Problemene er komplekse 
og må løses gradvis, skritt 
for skritt, dersom resultatene 
skal bli bærekraftige. 

Å arbeide i en slik kontekst 
er vanskelig og farlig. Caritas 
Norge i  samarbeid med 

ønsker å utdype sitt forhold 
til Gud. Dette synes å være 
svar på et stort behov blant 
nåtidens mennesker som 
opplever at materiell velferd 
alene ikke gir den sanne og 
dype mening med livet.
Vi er nå 25 søstre fordelt på 
2 felleskap. 22 søstre  bor i
St. Josephsøstrenes Hjem 
og 3 søstre, 7 noviser, 1 
postulant og 1 kandidat bor i 
utdanningskommuniteten,
Joseph Huset, 
men v i  bor  på  samme 
eiendom på Grefsen. Vi har 
hovedmåltidet og den hl. 
Messe sammen, slik at de 
yngre kan bli kjent med de 
eldre søstrene, og vi kan dele 
med hverandre og bli beriket 
av det flerkulturelle klos-
terfellesskap. Siden vi er en 
internasjonal kongregasjon, 
har vi vært vant til å leve med 
forskjellige kulturer. 
Vi har vår egen sykeavdeling 
for de eldste og skrøpeligste. 
De er med i vår felles bønn og 
den daglige hellige messe når 
de er i stand til det. På denne 
måten kan de fortsatt leve 
sitt klosterliv og ha et rikt 
apostolat ved å akseptere sin 
situasjon, og ved sitt nærvær 
og sin bønn.
Så håper vi at når våre yngre 
er ferdige med sin klosterut-
danning, at de kan bli aktive  
i menigheter og den katolske 
kirke og være levende stener 
i vår kirke.
Som vårt apostolat fortset-
ter vi med vårt retrettsenter 
hvor vi har forskjellige retret-
ter, både weekend- og 10 

dagers- retretter, som vi 
veileder i den Ignatianske 
ånd( Ignatius av Loyola). I 
våre retretter legger vi vekt 
på stillhet og bønn og prøver 
å hjelpe til å utvikle den 
enkeltes forhold til Gud i 
dyp  respekt for den enkeltes 
frihet, tro og Gudsforhold.

I takknemlighet for alle de 
500  St. Josephsøstrene som 
har arbeidet og levd i dette 
landet  
har vi utgitt vår historie i en 
bokkassett med 6 hefter og 
vår Spiritualitet i en bokkas-
sett med 4 bind ” ORD FOR 
LIVET”. 
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Caritas Colombia klarer 
likevel å iverksette prosjekter 
som gir resultater. Krigen 
i Colombia er lokal, og ved 
å arbeide lokalt ønsker vi å 
skape løsninger som også har 
en effekt nasjonalt. Klarer vi 
å løse de sosiale og politiske 
konfliktene i lokalsamfun-
nene, så vil de overordnede 
konfliktene miste sin kraft.     

Ødeleggende klimaendringer
Colombia er sårbart for kli-
maendringer, og disse viser 
seg i de sykliske værfeno-
menene La Niña og El Niño. 
Det er fenomener som fører 
til henholdsvis uvanlig store 
nedbørmengder og tørkepe-
rioder. Flommen som gjorde 
så enorme ødeleggelser var 
et resultat av La Niña, en sak-
tevoksende katastrofe som 
ikke fikk mye oppmerksom-
het i internasjonale medier.

Krigen i landet gjør tilgjen-
geligheten vanskelig, og 
store deler av den flomka-
tastrofeberørte befolkningen 
mottok ikke nødhjelp fra 
offentlige institusjoner. De 
fattigste i samfunnet ble har-
dest rammet. Sivilsamfunnets 
bidrag til at nødhjelpen når 
denne delen av befolkningen, 
var svært viktig for å garan-
tere at hjelpen kom fram til 
dem som hadde de største 
behovene. 

Med støtte fra Markussens 
Hjelpefond og katolikker i 
Norge kunne Caritas Norge 

og Caritas Colombia tilby 
hjelp til en befolkning som 
hadde mistet alt. Nødrasjoner, 
vannfiltre, tepper, madrasser 
og skolemateriell med mer 
ble utdelt til mer enn 1200 
personer i et av distriktene, 
Riohacha, nordøst i landet. 
Dette er et område som 
har lidd stort som følge av 
de paramilitæres herjinger 
under krigen. Med flomkata-
stofen mistet mange det siste 
lille de hadde igjen. Det var 
derfor nødvendig å fokusere 
på de umiddelbare behov 
som lokalbefolkningen hadde 
da vi skulle velge hvordan vi 
skulle hjelpe. 
  
Et lys i enden av tunnellen 
Siden president Santos tok 
over presidentvervet i 2010 
har det vært flere positive 
utspill og politiske initiativer. 
Selv om fredsprosessene 
virker fastlåst, har krigens 
ofre fått nye rettigheter. 

”Loven for ofre og restitusjon 
av land” ble vedtatt i 2011 
og skal gjenopprette livene 
til millioner av internt for-
drevne. Det er første gang i 
Colombias historie at krigens 
ofre har stått i fokus. Én mil-
lion familier skal i løpet av ti 
år få kompensasjon eller få 
tilbakeført sine eiendommer. 

De politiske og sosiale kon-
fliktene i Colombia er svært 
nært knyttet opp mot land-
spørsmålet, og en fremtidig 
fred avhenger i stor grad 
av hvordan denne loven blir 

implementert. Men proses-
sens fiender er mange, og vi 
vet av erfaring at dette vil bli 
en svært vanskelig oppgave. 
Mektige personer og orga-
nisasjoner har tilranet seg 
stor rikdom i form av jord i 
løpet av krigen, og de vil ikke 
gi denne fra seg uten kamp. 
Men president Santos har 
uttalt at dersom han klarer 
å få implementert denne 
loven, vil hans presidentskap 
ha vært en suksess. Caritas 
Norge støtter dette arbeidet 
gjennom sine prosjekter. 

Etter nesten tre år med regn 
ser det ut til at værfenomenet 
La Niña er over for denne 
gang. Store restaurerings-
prosjekter venter. Katastrofer 
betyr også muligheter, og 
regjeringen har planer om 
å bruke denne muligheten 
til å bygge et land som 
er bedre rustet til å møte 
morgendagens utfordringer. 
Infrastrukturprosjekter gjør 
landet mer motstandsdyktig 
mot nye klimatiske katas-
trofer, og åpner samtidig for 
større tilgang til markedene 
for den marginaliserte rurale 
befolkningen. 

Dessverre vil mye av arbeidet 
være fånyttes dersom man 
ikke også sikrer freden. Det 
er fortsatt langt frem til en 
endelig løsning, men ved å 
bygge freden bit for bit så 
kan den realiseres, og det er 
det Caritas’ prosjekter sikter 
mot. 

Adventshelg på Mariaholm 2.-4. 
desember 2011 (4.-8. klasse)

Skrevet av Angelika Wimmer

Adventshelgen på Mariaholm 
var en avslappende, koselig 
helg med en hyggelig og 
overskuelig gjeng bestående 
av drøyt 30 deltakere, aspi-
rantledere og ledere. Vi bakte 
lussekatter (ca.600 stykk) og 
småkaker (utallige). Vi lagde 
julepynt, kort og julegaver på 
de forskjellige stasjonene i 
juleverkstedet. Julemusikken, 
duften av lys og bakst frem-
kalte julestemningen for fullt. 
Sent på natten, da alle andre 
hadde lagt seg, lagde Lisa 
og Huy en pepperkakekirke, 

som senere ble loddet ut 
i forbindelse med Caritas 
adventsaksjon .
Etter at vi klarte å varme 
opp kapellet, var det enda 
koseligere å samles der til 
morgen- og aftenbønn. Her 
kunne vi skru ned tempoet, 
tenne levende lys og være 
sammen i sanger, tekster 
og tanker og kjenne Guds 
nærvær.  
 
P. Oddvar besøkte oss for å 
holde søndagsmessen, og 
vi fikk vite mye om den hel-
lige Frans Xavier og om den 
hellige Nikolas. Alle snille 

barn som satte skoene sine 
foran døren om kvelden, fikk 
faktisk godteri av den hellige 
Nikolas om natta! Lesestund 
( les «lyttestund») med kakao 
og vafler, rebusløp, under-
holdning og disko – vi kjedet 
oss ikke!  Det å oppleve et 
fellesskap som ga rom til 
den enkelte, var en verdifull 
erfaring og fin begynnelse 
på juletiden. Vi satser på å 
fortsette med tradisjonen og 
håper mange vil bli med på 
adventshelgen i 2012. Takk 
til alle som bidro til denne 
vellykkede helgen!
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Maskeradeball 2012
Lørdag 14.april var hele 
distrikt Oslo samlet til messe 
i St. Joseph kirke, etterfulgt 
av maskeradeball i aulaen 
til St. Sunniva. Jeg var en 
stolt barne -og ungdoms-
arbeider som hadde med 
meg barnekoret som sang i 

messen ,og det var hele 16 
ungdommer fra SHUL (St. 
Hallvard UngdomsLag )på 
maskeradeballet. 
Det var en fantastisk flott 
kveld. Masse flotte masker, 
god mat, fin musikk og 
MASSE danseglede. Jeg kan 

ikke huske sist jeg var på en 
fest hvor det var så mye dans 
og jubelrop! 
Vi takker styret i distrikt Oslo 
for en flott dag og kveld, og 
ser allerede fram til neste 
distriktstreff! 

Besøk fra Arendal
16.april kom 16 7. klassinger 
fra Arendal på besøk til St. 
Hallvard. De kombinerte et 
franskprosjekt til Oslo med 
et besøk hos oss - noe vi er 
veldig glade for! SHUL hadde 
bestilt pizza og arrangerte 
leker. Vi avsluttet med en 
«pater prater seanse», som 
betyr at ungdommene kunne 
stille p. Sigurd anonyme 

spørsmål om alt mellom 
himmel og jord. P. Sigurd 
briljerte med sine pedago-
giske evner og fikk alle til 
å lytte engasjert til hvorfor 
prester ikke kan gifte seg, 
og hvorfor ikke kvinner kan 
bli prester.  SHUL takker for 
at St. Fransiskus skole ville 
komme og hilse på oss!
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Katekesehelgen 2012 for 3. og 4. klasse
Angelika Wimmer 

47 barn fra stort sett 3. og 
4. klasse dro på katekesetur 
til Mariaholm den 28.-29. 
april 2012. Det var strålende 
sol – og da er det jo så utro-
lig vakkert der ute! Som en 
oase, et hvilested, et sted 
som ligger nesten frakoblet 

fra resten av verden (sånn 
føles det i hvert fall) og som 
legger til rette for å oppleve 
fellesskap. Med på laget var 
noen ungdommer som gjorde 
en kjempebra innsats med 
å gjennomføre morsomme 

aktiviteter og uteleker med 
barna, noen hyggelige og 
hjelpsomme foreldre som 
hjalp til med de tusenvis av 
praktiske ting, barnas tro-
faste kateketer og p. Sigurd. 
Helgen var en forberedelse 
til Førstekommunion for 
de fleste av barna. Jesus 
som «den gode hyrde» sto i 

sentrum av programmet og 
det var flere aktiviteter og 
undervisingsøkter rundt dette 
temaet. Barna hadde anled-
ning til å skrifte – mange for 
første gang – og her ble det 
lagt vekt på at barna skulle 
få en positiv opplevelse av 
skriftemålet – barna skulle 
kjenne at det føles bra å ha 
skriftet, å  ha fått tilgivelse og 
å gå fra skriftemålet med et 
lettet hjerte. Turen var inten-
siv og innholdsrik – og ikke 
minst vafler og kakao, limbo 
og mye latter gjorde at dette 
ble en kjempefin opplevelse 
for alle oss som var på tur 
sammen – og alle ble kjent 
med noen som de ikke kjente 
fra før!
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Barnas side
Her ser du bilde av en KIRKE. 
Den er ganske annerledes 
enn St Hallvard Kirke. Men 
den ligner kanskje på andre 
kirker du har sett? Hva er det 
som er typisk for en KIRKE? Er 
det noe spesielt utenpå? Hva 
med inni KIRKEN? Vet du hvor 
alteret er? Det er bordet som 
presten bruker under messen. 
Vet du hvor tabernakelet og 
evighetslampen er? Hvis ikke, 
ta en tur i kapellet i St Hallvard, 
så finner du dem.  Kanskje du 
også legger merke til andre 
ting inne i kirken vår, som 
skriftestolen, Maria-alteret 
eller bankterminalen?

Fargelegg KIRKEN  
slik du har lyst til.  

Kan du denne bønnen?
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som det var i 
opphavet så nå og alltid, og i all evighet. Amen.

Kanskje du har hørt at vi ber den når vi ber rosenkransen? Spør en 
voksen om å vise deg!

SANG
‘På Golgata stod det et kors’ er en fin sang som minner oss om det 
mest sentrale – Jesu død og oppstandelse. Du kan finne melo-
dien ved å søke på den på Internett, eller på cd’en ‘Min båt er så 

Søndagsskolen i St Hallvard
I St. Hallvard har vi søndags-
skole i menighetssalen alle 
søndager utenom når det er 
familiemesse (altså: ikke 1. 
søndag i måneden; søndags-
skolen har også ferie om 
sommeren). Vi går ut av 
kirken når 1. lesning begyn-
ner og kommer tilbake under 
Credo. 

På søndagsskolen møtes 
barn fra 2-3 års alderen 
(med voksen) ,  mens de 
større barna kommer alene. 
De fleste barna er under 10 
år. Vanligvis er vi mellom 
25-40 barn på søndagssko-
len, men dette går litt opp 
og ned. Hovedmålet med 

søndagsskolen er å formidle 
Ordets liturgi – og da særlig 
dagens Evangelium – til 
barna. Dette gjøres vanligvis 
ved hjelp av gjenfortelling av 
evangeliet, ofte med enkel 
dramatisering, ting som hjel-
per å forstå handlingen, eller 
med flanellografen. Som du 
ser av bildet er flanellografen 
en slags tavle som vi kan sette 
opp bilder på. Flanellografen 
hjelper oss til å reise tilbake 
til den tiden Bibelfortellingen 
er lagt til, enten det er Noahs 
ark eller Jesus vi forteller om. 

Det er viktig for oss i søndags-
skolen at barna er i fokus – at 
de opplever å bli sett – og 

at tiden på søndagsskolen 
oppleves som interessant. 
Vi håper med dette både 
å bidra til et levende møte 
med Jesus – og  fellesskapet 
i Kirken. Derfor bruker vi 
ofte sang, gjerne sanger med 
bevegelser, som gjør at barna 
deltar mer aktivt. Vi forsøker 
også å invitere barna til å 
delta i alt fra lystenning, til 
enkel dramatisering og valg 
av sanger. 

Vi ønsker alle barn – og deres 
foreldre/foresatte – hjertelig 
velkommen til søndagsskolen 
i St Hallvard!

liten’. Det er også enkle bevegelser til 
denne sangen – om du ikke kan dem 
– bruk fantasien og finn på bevegelser 
sammen!

PÅ GOLGATA STOD DET ET KORS
På Golgata stod det et kors
Jesus døde på korset.
I hagen lå det en grav,
Jesus lå i den graven. 
Men korset er tomt,  
Graven er tom,
Jesus stod opp og han lever!
Men korset er tomt,
Graven er tom, 
Jesus stod opp og han lever!

Fargelegg Jesus på korset.
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HALLVARDSVAKA for 10 og 25 år siden

16. mars 2002 ble Fr. Tan 
Duc Do OFM presteviet av 
biskop Gerhard Schwenzer i 
St. Hallvard kirke. Dagen etter 
feiret p. Tan Peter sin første 
messe, og 10. april utnevnte 
biskop Schwenser p. Tan 
Peter til kapellan i 50% stil-
ling i St. Hallvard menighet.

22. mai var det avskjedsfest 
for sr. Intermerata etter 

50 års virke. Hun arbeidet 
i menighetspleien og  for 
kontaktklubben.

Fra nr. 2 i 1987 noterer 
vi at man så seg nødt til å 
behandle parkeringsproble-
matikken i Hallvardsvaka. Vi 
for vår del har flyttet dette 
til søndagsbladet, men altså.. 
Den gang parkerte man til 
og med i blomsterbedene, 

så denne redaktør finner å 
kunne konstatere at verden 
tross alt går framover!
Videre finner vi at vårt 
nåværende Menighetsråds 
formann giftet seg dette året. 
Ved et kjapt overslag må det 
bety at Jan Willem og hans 
hustru Anette nylig feiret 
sølvbryllup. Vi gratulerer! Ja, 
tiden flyr! 

St. Hallvard på Facebook
12 januar i år opprettet menig-
heten en Facebook-side etter 
drøfting i menighetsrådet. 
Denne fikk jeg hovedansvaret 
for. Flere har kommet til som 
administratorer og det er nå 
syv personer
fordelt på flere av menig-
hetens grupper som bidrar 
med materiale. Siden er et 
prøveprosjekt og
skal snart opp til evaluering. 
Den beste tilbakemeldingen 
vi kan få på siden er ved at 
siden blir

“likt” og innholdet delt med 
andre. Selv om dataene er 
anonymisert, får vi tilbake-
meldinger på
hvor mange vi når ut til med 
innholdet og hvor mange som 
nevner St. Hallvard menighet 
på
Facebook. Jo flere vi når ut til, 
jo viktigere blir det å videre-
føre siden som en

kommunikasjonskanal.
Siden blir moderert med 
hensyn til innholdet som 
legges ut. Dette betyr at upas-
sende innlegg blir fjernet, og 
at vi bevarer en viss kontroll 
på det som publiseres. Det 
oppfordres allikevel til at bru-
kerne selv deler informasjon 
og lenker, slik at innholdet 
blir mest mulig relevant for 
brukerne - nemlig oss som 

titter innom siden! Hvis du 
i tillegg har ansvaret for 
informasjon rundt en av 
menighetens aktiviteter, ta 
gjerne kontakt med meg for 
administratortilgang og/eller 
opplæring i bruk av Facebook 
for å formidle informasjon!

Arthur Haakonsen
arthur.haakonsen@katolsk.no

PROSESJON TIL ÆRE FOR 

DEN HELLIGE MARIA GUDS MOR 

LØRDAG 18 AUGUST 2012 

ST. OLAV OG ST. HALLVARD MENIGHETER I OSLO 

ARRANGERER PROSESJON PÅ HØYTIDSDAGEN FOR 

DEN HELLIGE JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I 

HIMMELEN 

 
LØRDAG 18. AUGUST 2012 

 

Vi møtes i St. Hallvard kirke kl. 16.15 

Prosesjonen starter kl.16.30 fra St. Hallvard Kirke og avsluttes med 

høytidelig Messe i St. Olav domkirke kl.18.00 

Vi oppfordrer alle til og sette av dagen og være med på prosesjonen 

gjennom Oslos gater med faner, blomster, sang og bønn –  

med Den Hellige Maria Guds Moder som leder oss i presesjonen. 

Mer informasjon kommer senere. 

 

 

 

 
p. Arne Marco Kirsebom   p. Sigurd Markussen 
22 98 21 65     23 30 32 00 
 
Mariana Cosenza    Sara Brødsjø 
992 24 299     984 69 544 

Side 28 Side 29Nr 2- 2012 Nr 2- 2012



St. Hallvardsdagen 2012 
St. Hallvardsdagen ble feiret i 
vakkert vårvær 15. mai.
Foreningen for St. Hallvards 
dag hadde lagt an et bredt 
program med konserter, fore-
drag og omvisningen «Kjenn 
din by anno 1315»
.
Kl 16:24 ble det holdt høyti-
delig markering på trappen 
ved Oslo ladegård hvor bl.a. 
vår egen p. Sigurd Markussen 

holdt tale på vegne av biskop 
Bernt Eidsvig.  

Forsamlingen beveget seg så 
over i Hallvardsruinen hvor 
man sang vesper. Biskop 
Kvarme, flere prester fra den 
norske kirke, p. Sigurd og 
representanter fra kirkeko-
rene i Gamle Aker kirke og 
St. Hallvard kirke deltok. Kl 
18:30 ble den tradisjonelle St. 

Hallvardkonserten avholdt 
i kirkens menighetsal. St. 
Hallvardguttene, som står 
foran sitt 50 årsjubileum, 
åpnet konserten under sin 
dirigent Hans Martin Molvik.

Sognepresten redegjorde for 
status og framdrift i bygge-
planen av St. Martin kirke på 
Mortensrud.

Synge i  
St. Hallvard- 

guttene?
Opplev gleden og samholdet ved 
sang!
Vi har plass til flere og ønsker 
derfor alle interesserte, både 
unge gutter - fra 6 år - og 
eldre sangere, velkommen til 
opptaksprøve. 
St. Hallvard-guttene består idag 
av 30 sangere. 

www.st.hallvard-guttene.no

Fiolinisten Annar Follesø og 
pianisten Wolfgang Plagge 
sto som hovedaktører under 
konserten. De spilte verker 
av Franz Schubert, Ole Bull, 
Nicolo Paganini og Fredric 
Chopin med flere.

Aktørene gav konserten til 
inntekt for St. Martin kirke.
Konserten innbrakte kr 10 
000.
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Den hellige Antonius av Padova - 13. juni
Av Pastor Oddvar Moi 

For noen år siden besøkte vi 
Padova (i Nord-Italia, rett vest 
for Venezia) og fant et hotell 
der, som viste seg å være et 
pilegrimsherberge rett ved 
siden av den hellige Antonius’ 
kirke (bilde over).
Der opplevde jeg en meget 
aktiv pilegrimskirke, med 
grupper som kom og gikk 
hele dagen, en stor sarkofag 
med den hellige Antonius’ 
levninger rett innenfor døren, 
der folk stoppet og ba om 
hans forbønn, og selvsagt 
også utallige messefeiringer 

flere steder i den store kirken.
Til venstre for inngangen var 
det også et lite kapell der to 
spesielle relikvier var stilt 
ut; helgenens strupehode 
og tunge. Tradisjonen sier 
at da Antonius’ legeme ble 
inspisert og flyttet første 
gang, i 1263, hadde kroppen 
gått helt i oppløsning (bare 
beina var igjen) - bortsett fra 
tungen, som var bevart.
Den hellige Antonius, som 
levde fra 1195 til 1231, og 
har minnedag på sin dødsdag, 
13. juni, var nemlig aller best 
kjent for sin forkynnelse, og 
de organene Gud brukte på 

en slik fantastisk måte er blitt 
bevart, og stilt ut.
Antonius var født i Lisboa i 
Portugal, og ble som svært 
ung mann augustinerkor-
herre, men senere søkte han 
overgang til fransiskaneror-
denen, der har først prøvde 
seg som misjonær i Afrika. 
Men pga sykdom måtte han 
fort gi dette opp, og flyttet til 
Nord-Italia. 
Han levde en stund der helt 
anonymt, og ingen visste 
om hans store bibelkunn-
skaper. Men etter hvert ble 
det klart at Antonius hørte 
hjemme på prekestolen. Han 

hadde alle kvalitetene som 
var nødvendig: kunnskap, 
veltalenhet, stor overtalelses-
evne, en brennende omsorg 
for sjelene og en klangfull 
stemme som bar langt - og 
en magnetisk personlighet. 
Noen ganger fikk bare synet 
av ham syndere til å falle på 
kne.
Hans forkynnelse fikk størst 
effekt ikke hos de rike, men 
hos ydmyke og fattige fiskere, 
som lyttet til ham. Deres 
eksempel virket på andre 
arbeidere, som stengte sine 
verksteder og butikker for 
å høre på ham. Slik ble han 
hurtig kjent som en fremra-
gende forkynner, og snart var 
kirkene for små. Han flyttet 

utendørs, hvor det hendte 
at opp til 30.000 mennesker 
samtidig hørte hans prekener.
Kanskje er det hans popula-
ritet hos fiskerne som gjør at 
katolikkene på Sri Lanka (der 
mange var fiskere) har en slik 
forkjærlighet for Antonius. 
Min erfaring (spesielt fra 
Bergen) er at de hvert år i 
juni har en veldig stor fest for 
denne populære helgenen.
Ofte avbildes Antonius med 
et Jesusbarn på armen. Dette 
skyldes noe som skjedde en 
natt noen så et sterkt lysskinn 
under dørterskelen til hans 

rom. Da man kikket gjennom 
nøkkelhullet, så man den 
hellige Antonius som holdt 
Jesusbarnet i sine armer.
Mange vet også at Antonius 
er kjent for å kunne hjelpe 
når man har mistet noe viktig. 
Denne tradisjonen går tilbake 
til 1600-tallet og skyldes 
kanskje fortellingen om at en 
ring som hadde falt i havet, 
ble funnet igjen i magen på 
en fisk etter Antonius’ bønn. 
I tillegg har det latinsk Si 
quæris («Når du søker») i 
messen på hans minnedag 
medvirket til tradisjonen.
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NB: Det kan bli noen korrigeringer vedr. tids-
punkt, men dagene er fastlagt!

Fredag 27. juli 
Anledning til skriftemål i St. Olav domkirke
18.30: Åpningsmesse i St. Olav domkirke. 
Sosialt samvær i foreningslokalet etter 
messen. Tilbud om rimelig mat og drikke.
Utdeling av bestilte billetter, m.m. Salg av 
Olsokmateriale i St. Eystein bokhandel

Lørdag 28. juli 
11.00: Buss til Stiklestad med Ulf Schancke og 
Egil Mogstad som liturgiske ledere 
NB: Påmelding til buss, pga. begrenset antall 
plasser i bussen! 
13.00:  Prosesjon fra Teglverkstomta til gamle 
Stiklestad kirke
14.00: Pontifikal høymesse i Stiklestad gamle 
kirke. Avsluttes med prosesjon til kapellet  
16.00: Middag i Borggården. NB: Må bestilles 
på forhånd. Mat kan også kjøpes i kafeene 
18.00: Spelet om Heilag Olav. Varighet ca. 2 
timer.  Billett kan forhåndsbestilles  hos oss
20.00: Økumenisk Olavsvake i Stiklestad 
gamle kirke, med biskop Bernt Eidsvig Can.
Reg. og ledende biskop i Den norske kirke, 
Helga Haugland Byfuglien   
21.30: Retur med buss tilbake til Trondheim 
etter Olavsvaka
 
Søndag 29. juli 
08.00:  Pontifikal høymesse i Nidarosdomen, 
med våre biskoper msgr. Bernt Eidsvig Can.
Reg. og msgr. Berislav Grgić, med gjester fra 
inn og utland
09.30:  Tilbud om rimelig frokost i forenings-
lokalet ved St. Olav domkirke etter messen. 
Åpent hus hele søndag i foreningslokalet, med 
salg av smørbrød/ kaker, kaffe, m.m.    
 kl 11.00:   Messe (Lest søndagsmesse)

12.30:  Bekransing av hell ig Olav på 
Nidarosdomens vestfront. Deretter foredrag i 
St. Olav: kl 13.00:  Olsokforedrag, ved forfat-
ter Lars Roar Langslet
15.30: Middagsbønn i St. Olav domkirke, 
Tilbedelse av Det hellige sakrament
--.--: Omvisning i Nidarosdomen ved Egil 
Mogstad  (NB: Tidspunkt ikke fastsatt)
16.00:  Katolsk «Vandring med Olav gjennom 
byen», til Nidarosdomen, 
ved Egil Mogstad og Ulf Schancke 
16.00:  Messe på polsk
17.00:  2. vesper. St. Olav domkirke
18.00:  Messe på engelsk    
19.30:  Felles varmt måltid og sosialt samvær 
i foreningslokalet ved St. Olav domkirke! NB: 
Påmelding på forhånd!

Mandag 30. juli 
9.00: Buss til Tautra Mariakloster og Munkeby 
Mariakloster, med lunsj i Klostergården. 
NB: Påmelding til buss og felles lunsj. Kun et 

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

Kristi tjener, kong Olav
Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge

(Bilde: Olavsfrontalet til Nye St. Olav domkirke. Malt av  

sr. Else Marie Norland, Sta. Katarinahjemmet, Oslo.)

Program for Olsok 2012
Den katolske kirkes Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad

begrenset antall plasser i bussen. Kjører en 
med egen bil, kan vi ta imot påmelding til 
felles lunsj i Klostergården.
________________________________________
Praktisk informasjon:

For påmeldinger og mer informasjon, kontakt;
■■Unn Lindgard Madsø,   
unn.madso@katolsk.no, mobil 916 72 357 
eller
 ■Anne-Merete Edsberg,  
anneme@broadpark.no, mobil 482 83 597

Påmeldinger blir registrert ved innbetaling 
til: Trondheim Stift, Midt-Norge; mn@katolsk.
no, Sverres gt 1. 7012 Trondheim, konto 
4200.50.24980. Merk innbetalingen; «Olsok 
2012»
Frist for påmeldinger er 20. juli for: Buss til 
Stiklestad, middag og Spelet om Heilag Olav
Priser ved forhåndsbestilling av billetter og 
middag i Borggården (inkl. grupperabatt):

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

 ■ “Spelet om Heilag Olav”, 31. juli: Voksne: 
350,-.  Barn 4–12 år: 180.-

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

 ■ Heldagstur med buss fra St. Olav dom-
kirke til Tautra Mariakloster og Munkeby 
Mariakloster, kr 450.- for voksne. Barn 
4-12 år: kr 150,-. Lunsj: (Pris kommer 
senere)

 ■ Tilbud om rimelige måltider i foreningslo-
kalet i St. Olav domkirke. Adr.: Schirmers 
gt. 1. NB: Familierabatt!

 ■ Fredag kveld 27. juli sosialt samvær etter 
kveldsmessen.  En betaler for det en spiser/
drikker.

 ■ Søndag 29. juli, kl. 09.30; frokost kr 50.-.
 ■ Søndag kveld; varm mat kr 150.- (ikke inkl. 
drikke) Påmelding.

 ■ Åpent hus hele søndag 29. juli: Smørbrød, 
kaker, m.m.

 

Forslag til overnatting i Trondheim:
 ■ Birgittaklosteret,Tiller:   
post@birgitta.katolsk.no  Tlf: 728 94 000

 ■ Nidaros Pilegrimsgård:    
post@pilegrimsgarden.no Tlf: 735 25 000

 ■ Comfort Hotel Park:      
co.park@choice.no    Tlf: 738 33 900

Annet:
Olavsfestdagene i Trondheim åpner lørdag 
formiddag den 28. juli, og varer ut uke 31.

Norges Unge Katolikker kommer også til 
å være i stede i Trondheim under årets 
Olsokfeiring.
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Prosesjon til ære for Maria, Guds mor
St. Hallvard og St. Olav menigheter 
arrangerer prosesjon på høytidsdagen 
for Jomfru Marias opptagelse i himmelen, 
lørdag 18. august 2012. Fremmøte er kl. 
16:00 i St Hallvard – prosesjonen starter kl. 
16:30 og går til St. Olav kirke, hvor det blir 
kveldsmesse.

Vi håper at minst like mange som ifjor vil 
delta i prosesjonen gjennom Oslos gater, 
med sang og bønn, og med Den hellige 
Maria, Guds mor som leder oss.

Ta gjerne med faner, plakater og blomster 
 – vel møtt!

Kirkebidrag til St. Martin kirke, Mortensrud
I  f o r r i g e  n u m m e r  a v 
Hallvardsvaka fortalte vi at 
innsamlingen til ny kirke på 
Mortensrud hadde innbrakt 
kr 296.656.  Vi har nå den 
gleden å fortelle at regnska-
pet pr 31. mars viser at det 
så langt var kommet inn kr 
531.165 til formålet.  Det 
tilsvarer ca 1,8% av forven-
tede byggekostnader på 30 
millioner.  Det er altså langt 
igjen, og vi håper at dere 
fortsetter å støtte formålet.  
Som illustrasjonen viser, har 
vi hittil dekket nærmere 11 
av de 600 sitteplassene vi tar 
sikte på.  

I første kvartal 2012 har vi 
registrert ca. 70 bidragsytere 
til St. Martin kirke.  Dette er 
personer som enten har gitt 
penger øremerket formålet 

eller som har gitt et vanlig kir-
kebidrag og bor i det området 
som vi regner med vil dekkes 
av den nye menigheten.  En 
del kirkebidrag er gitt direkte 
til menighetens konto og 
en del har benyttet seg av 

bispedømmets ordning med 
skattefradrag.  Vi vil sterkt 
anbefale den siste måten 
og ber dere benytte dere av 
blanketten merket ”Avtale 
Giro” i midten av bladet.

Følgende personer er registrert som bidragsytere i første kvartal i år (med forbehold om 
eventuelle feilregistreringer).  En hjertelig takk til hver enkelt.  I tillegg kommer alle de 
som deltok på middagen som ble arrangert til inntekt for St. Martin den 11. februar.

Mary Margaret Anthonypillai, Edwin Hervé Beesoo, Mari Ann Berg, Astri Louise Biørnstad, Håkon 
Bleken, Marina Azzaroli Bleken, Kjell Ove Brandseth, Haakon Brænden, Hans Jørgen Hamborg 
Brønlund, Inger Marie Brønlund, Martynas Danelavicius, Chineme Lilian Emeodi, Arthur De Leon 
Estrada, Gisela Helga Maria Gerards, Phuong Nhu Maria Giap, Pål Giørtz, Bernt Ivar Gulbrandsen, Nga 
Thi Ha, Eirik Halmøy, Unni Harsund, Hung Xuan Ho, Dong Hoang, Jan-Petter Hoel, Ellen Margrethe 
Hustvedt, Martin Andreas Kermit, Cornelia Maria Kopperud, Jan Willem Kopperud, Johannes August 
Theodrus Kwaaitaal, Dan Xuan Lam, Vinh Ngoc Le, Frederick Alan William Lesser, Margit Lofstad, 
Cormac Christophie Lombard, Ivar Lund, Katrine Anne Lundgren, Ubol Mekchai, Guglielmo Vittorio 
Memo, Berit Müller, Trang Thi Nguyen, Xuan Thi Nguyen, Kim Oanh Nguyen, Ngam Thi Nguyen, 
Thanh Tam Nguyen, Thi Phuoc (Maria) Nguyen, Trung Chau Thi Nguyen, Målfrid Norgård, George 
Christy Pathinathan, Mau Thi Pham, Thuc Tri Pham, Thi Que Pham, Zita Pozarova, Maria Claris 
Rajakumar, Monica Riise, Anne Marie Riiser, Antonia Yap Stubberud, Sushihuset AS, Istvan Emil 
Szilagyi, Margaretha Tan, Henriette Teige, Hang Thi Thu Tran, Huu Van Trieu, Karim Vega Delgado, 
Roi Thi Vu, Michal Walenkiewicz, Catharina Wold, Catharina Bonifacia Wold, Agnieszka Monika Zych.
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Regnskap 2011 og budsjett 2012
Finansrådet ved Frode Eidem

Regnskapet for 2011 er revi-
dert og godkjent av firmaet 
BDO (tidligere InterRevisjon), 
som vi har brukt en del år. 
Figuren til høyre viser de 
vanlige driftsinntektene, det 
vil si inntektsposter som 
gjentas hvert år og som er 
relativt forutsigbare.  
 
Som man ser er vi helt 
avhengig av de kommunale 
tilskuddene for å overleve.  
Derfor er det meget viktig at 
alle katolikker bosatt innen-
for menighetens grenser 
er registrert i vårt kartotek 
med fullt person¬nummer.  
Kjenner du noen katolikker 
i St. Hallvard som ikke får 
Hallvardsvaka i posten, betyr 
det at de ikke er registrert.  
Vær så snill å be dem kon-
takte menighetskontoret slik 
at vi får dem inn i kartoteket.
Utfordringen for menigheten 
er først og fremst å øke de 
inntektspostene vi selv kan 
påvirke.  Det gjelder spesielt 
kirkebidragene og kollektene.  
Vi vil derfor anbefale at du 
både gir litt mer i kollekt 
når du besøker en av mes-
sene, og at du i tillegg bruker 
en av de blankettene som 
finnes i midten av bladet.  
Avtalegiroordningen har den 
fordel at du er garantert at 
dine gaver til kirken gir redu-
sert skatt.

Vi har installert betalings-
terminaler i kirken og på 
kontoret, noe som gjør det 
lettere å betale kollekt og 
annet selv om man ikke har 
med kontanter.
I tillegg til driftsinntektene 
fikk vi renteinntekter på ca kr 
370.000.  Vi samlet også inn 
godt over kr 300.000 som 

særkollekter og annet som i 
sin helhet har gått til prosjek-
ter utenfor menigheten.
Figuren ovenfor viser de 
faste utgiftspostene våre.  Det 
koster å ha en stor og effektiv 
stab, og det koster å drive og 
vedlikeholde kirkebygget.
Større utgiftsposter utover 
driftsutgiftene siste år var 

planlegging av ny kirke på 
Mortensrud, ominnredning 
av presteleiligheter og fred-
ning av kirken, til sammen 
over én million.
Vi fikk et driftsoverskudd 
i 2011 på kr 1,7 millioner, 
som er det dobbelte av året 
før.  Når vi tar hensyn til de 
øvrige inntekter og utgifter 
og renter, ble resultatet litt 
over én million kroner.  Disse 
pengene er brukt til å styrke 
fondet for nye kirker, bilfon-
det og vedlikeholdsfondet.
Balansen ved årsskiftet viser 
at vi har drøye 12 millioner 
kroner i banken.  Utestående 
fordringer på kr 2,5 millioner 
er først og fremst kommunale 
tilskudd som først ble mottatt 

i 2011.  Vi har totalt avsatt kr 
12,5 millioner til fond.  
En netto formue på 14,6 
mil l ioner kroner virker 
umiddelbart som veldig 
mye penger.  Men som vi 
tidligere har skrevet om, er 
det sannsynlig at menighe-
ten i nær fremtid blir delt 
i tre, og da skal det bygges, 
kjøpes eller leies to nye 
kirker, en på Mortensrud og 
en i Groruddalen.  Da rekker 
ikke 14-15 millioner langt.  
Hvis vi antar at en ny kirke 
med menighetshus vil koste 
30-40 millioner, to kirker det 
dobbelte, skjønner man lett at 
overskuddet må økes betrak-
telig i årene som kommer.  
Budsjettet for 2012 har 

driftsinntekter på 6,2 mil-
lioner og driftsutgifter på 
4,9 millioner.  Men med 
forventede utgifter til tomt 
og ny kirke og fullføringen 
av ominnredningen, blir det 
ikke mye igjen av fondene 
våre.
Vi får altså sterkt reduserte 
likvide midler i 2012.  Derfor 
gjentar vi tidligere års opp-
fordring til alle, enten dere i 
fremtiden vil tilhøre en av de 
to nye menighetene eller det 
som blir igjen av St. Hallvard:  
vær så snill å gi mer penger 
i kirkebidrag, bruk avtalegi-
roblanketten midt i bladet.  
Dette er en forutsetning for 
at frem¬tiden skal være lys 
for alle tre menighetene.

 Budżet parafialny 2011-2012
Frode Eidem, rada finansowa

W zeszłym roku dochód parafii 
św. Hallvarda wynosił 6,1 mili-
onów koron. Dochody pochodzą 
z następujących źródeł:
Dotacje państwowe (53%), taca 
kościelna (16%), darowizny 
(12%), parafialne inicjatywy, 
koncerty, kawa (9%) oraz inne 
dochody (10%).
Powyższe proporcje ukazują 
ź ródła  dochodów obecne 
każdego roku – dlatego są to 
dochody stosunkowo łatwe do 
przewidzenia. 

Jak widać, utrzymanie parafii 
jest całkowicie uzależnione od 
dotacji państowych. Dlatego 

to bardzo ważne, by wszyscy 
katolicy mieszkający w obrębie 
parafii byli zarejestrowani 
w naszej kartotece z pełnym 
numerem personalnym. 

Wyzwaniem parafii jest przede 
wszystkim podwyższenie tych 
dochodów, na które sami mamy 
wpływ. Chodzi tu zwłaszcza o 
darowizny i tacę. Dlatego też 
zaleca się, by parafianie składali 
nieco większe ofiary niedzielne, 
oraz wykorzystali formularze 
wewnątrz gazetki. Korzystanie z 
owej umowy Avtalegiro oznacza 
korzyści podatkowe. Ofiary na 
tacę można też składać, płacąc 
kartą bankową przy wyjściu z 
kościoła.
 

Oto stałe wydatki parafialne:
Pensja dla personelu (49%), 
n i e r u c h o m o ś c i  ( 2 3 % ) , 
działalność parafialna (16%) 
oraz koszty utrzymania (12%). 
Poza wymienionymi wyżej 
wydatkami parafia ponosi też 
dodatkowe koszty związane z 
planowaniem budowy nowego 
kościoła na Mortensrud, remontu 
plebanii oraz objęciem kościoła 
św. Hallvarda w kategorii zabyt-
ków przez konserwatora. 

W związku z planowanym 
podzieleniem parafii na trzy 
części i związaną z tym budową, 
kupnem lub wynajmem kościoła 
w Groruddalen i na Mortensrud, 
ponawiamy nasz apel o hojność 
u parafii św. Hallvarda. 
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Høybråtenveien 76
Telefon 22 21 70 70

Tannlegene 
Lilly Mai Tran og 

 Duy Nguyen

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

Ring oss for time, eller besøk oss
Gode parkeringsmuligheter

Høybråten Tannlegekontor

MILJØMERKET

241 577

Trykksak

Dette bladet er trykket av HA Grafi sk 
– totalleverandør av grafi ske tjenester siden 19 14.
HA Grafi sk er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at hele 
produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak. 
HA Grafi sk oppfyller miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier, 
løsningsmidler og fargestoffer, og kan dokumentere redusert 
avfallsproduksjon og utslipp.

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

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

FASTEAKSJONEN 2012 

 

Nestekjærlighet uten grenser 

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

Nestekjærlighet 
uten grenser

Hjertelig takk til alle som bidro til 
Fasteaksjon 2012: Nestekjærlighet uten 

grenser. 
Vi har oversendt kr 28 469,50 til Caritas.
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Enerhaug-nytt
dØPtE

12.02.12 Ruben Alexander Wiget  
 (St. Hallvard, Oslo)
18.02.12 Maja Sabat (St. Olav kirke, Oslo)
18.02.12 Karin Macé Talos ( 
 St. Hallvard kirke, Oslo)
19.02.12 Jenny Pathmakumar John  
 (St. Hallvard, Oslo)
25.02.12 Sara Lucia Rendinella  
 (St. Olav kirke, Oslo)
25.02.12 Ariane Grace Hilot Berntsen  
 (St. Olav kirke, Oslo)
25.02.12 Noamba Mbondo  
 (St. Joseph kirke, Oslo)
03.03,12 Emily Matibag Grabo  
 (St. Olav kirke, Oslo)
10.03.12 Julia Alexandra Kusior  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
17.03.12 Serina Zeremariam Yohannes  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
17.03.12 Liv Marie Mazzawi Vadseth  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
17.03.12 Lucas Gia Khang Hoang Dang  
 (St. Ansgar, Kristiansand)
24.03.12 Jonathan Andrade Bjorni  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
24.03.12 Melina Aurora Magdalen Ho Nordby  
 (St. Olav kirke, Oslo)
24.03.12 Eireen Christopher  
 (St. Magnus kirke, Lillestrøm)
31.03.12 Evian Tran  
 (St. Magnus kirke, Lillestrøm)
07.04.12  Selina Jesmitha Ragulan  
 (St. Magnus kirke, Lillestrøm)
08.04.12 Victor Reinholdt  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
08.04.12 Natalia Krupa  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
08.04.12 Hanna Krupa  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
08.04.12 Sharon Akash Siddharrthan  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)

08.04.12 Naher Filmon Tewelde  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
08.04.12 Lars Erik Røsholm-Johansen  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
08.04.12 Saathurya Salomi Fernando  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
08.04.12 Danish Clement Lawrence  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
08.04.12 Bianca Nnenna Sunday-Aso  
 (St. Olav kirke, Oslo)
08.04.12 Nandimoni Mbondo  
 (St. Joseph kirke, Oslo)
08.04.12 Kpakwa Mbondo  
 (St. Joseph kirke, Oslo)
09.04.12 Markus Andreas Caputa  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
09.04.12 Gavin Sureswaran  
 (St. Olav kirke, Oslo)
09.04.12 Christian Sarwan Jamil Agia  
 (St. Joseph kirke, Oslo)
14.04.12 Milana Ukstina (St. Olav kirke, Oslo)
14.04.12 Jasmine Sophia Batacan Bigorina  
 (St. Olav kirke, Oslo)
15.04.12 Henry Leopold Sjåfjell  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
15.04.12 Aurora Joanna Krogh  
 (Skoklefall kirke, Nesodden)
21.04.12 Dina Ellen Mikael Tesfay  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
21.04.12 Mai Than Doan  
 (St. Joseph kirke, Oslo)
21.04.12 Nida Aleksandra Shah  
 (St. Olav kirke, Oslo)
22.04.12 Julia Amalchukwu Osondu  
 (St. Olav kirke, Oslo)
22.04.12 Nina Maria Jansen  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
28.04.12 Mia Francesca Kvitting  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
28.04.12 Elzbieta Maria Kupczak  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)
28.04.12 Olivia Knutsen  
 (St. Hallvard kirke, Oslo)

FØrStEKOMMUniOn  

12.02.2012:
Adrian S. Woznicki
Christin Arukwe
Jimmy Vuga Evaristo
Lennart Dave Og
Marco Mika Merigo
Thomas Matius Lie

13.05.2012:
Catilin Camil Varona
Jessney Mark R Castueras
Jonas Puyat Cabusao
Emmanuel Evaristo
Adhanat Kiflemariam
Zion John Johanson Myr

19.05.2012 kl 11:00:

Ugochiy Aretha Agwumaro
Richard Okpu
Astror Albert
Piravin Alfred Vilvarajah
Dennis Alfred Vilvarajah
Sheroni Anton Amarapala
Amalie Lan Uyen Askevold 
Philip Berglie
Victoria Veronika Bialasz
Renztephen Kent De La Pena 
Brucal

Eliah Ruben Stokke Burato
Paolo Santos Catenza
Joshua Cayanan
Kyle Ocampo Cayanan
Lisa Maria Dalby
Daniela Danson
Madeleine Fløisbonn
Jan Raphael Solis Gabriel
Sofie Gammelsæter
Shan Medhanie Habtezhgi
Merisian Joserh
Mathias Becsan Kirkaune
Alice Borg Kwaaitaal
Julia Loba
Jenny Loan Lu Hoang
Julius Frithjof Wimmer
Justin Oliver Millares
Michael Dominik Anker 
Solem
My Anh Tieu
Simon Johannes Norheim
Jaqueline Dalby
Jeanette Nhu Lu Hoang

19.05.2012 kl 13:00:

Solveig Jørpeland Lunde
Sander Kha Ly
Martine Ly

James Linus Lynch
Leon Tobias Mayer
Dichino Thang Nguyen
Thien-Tri Nguyen
Isak Evensen Nguyen
Elias Evensen Nguyrn
Marie Christine Olbjørn
Veronica Nathlan Cat Pham
Pritikka Rajakumar
Adam Smielak
Sened Tsehaie
Josefine Turesson
Chinyere Augustina 
Sommerin Uzoigwe
Alexandra Gwen Ragaza 
Varona
Marion Modesto Vergara
Helen Birre Berhane
May Belen Myrholt
Shakira Anthonipillai
Brian Anthonipillai
Lievin Lukoo
Andy Tho Hang

19.05.2012:      
Magnus Ferdinand Huuse, i 
Spania

EKtEviEt 21.04.12: 
Stine Huseby og Atle Grønningmoe (St. Olav kirke, Oslo)

dØdE:
14.02.12 Yvette Marie Jeanne Jakobsen
12.03.12 Jacob Peter von Osterhausen Lundh
22.03.12 Per Magnus Øveraas
21.04.12 Manuel Pena Brion
23.04.12 Oscar Santos Ignacio
30.04.12 Greta Grazyna Lyczak
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FORMULARZ REJESTRACYJNY 
DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W NORWEGII

REGISTRATION OF CATHOLICS IN NORWAY

REGISTRERING AV KATOLIKKER I NORGE

Nazwisko 
Etternavn 
Family name

Imiona
Fornavn og mellomnavn 
First and middle name

Adres w Norwegii
Adresse i Norge 
Address in Norway

Kod pocztowy /miejscowość
Postnummer / sted
Post code / Place

      Dzień/Dag/Day   Miesiąc/Måned/Month     Rok/År/Year        Numer personalny/Personnummer/Personal number

Data urodzenia
Fødselsdato 
Date of birth

Kraj urodzenia 
Fødeland 
Country of birth

 Telefon
Phone

Adres e-mail
E-post 
E-mail

WSPÓŁMAŁŻONEK / EKTEFELLE / SPOUSE

Nazwisko
Etternavn 
Family name

Imiona
Fornavn og mellomnavn 
First and middle name

      Dzień/Dag/Day   Miesiąc/Måned/Month     Rok/År/Year        Numer personalny/Personnummer/Personal number

Data urodzenia
Fødselsdato 
Date of birth

Kraj urodzenia 
Fødeland 
Country of birth

Telefon
Phone

Adres e-mail
E-post 
E-mail

DZIECI / BARN / CHILDREN

Imię / Navn / Name
Data urodzenia 
Fødselsdato 
Date of birth

Numer personalny 
Personnummer 
Personal number

Kraj urodzenia 
Fødeland 
Country of birth

Data i miejsce chrztu
Dato og dåpssted 
Date and place of baptism

1.

2.

3.

4.

1

Barneleir Nord
For barn i Nord-Norge fra 8–12 år
Følg med på nuk.no –> aktiviteter.

Ungdommenes Festivalleir
For ungdom (15–17 år) fra hele landet. 
Her blir det mye musikk, dans og drama 
og leiren er en del av Olsokfestivalen. 
22. – 29. juli på Trøndertun v/Trondheim
Leirsjef: Alexander Borg
Påmeldingsfrist 2. juli

Vestlandsleir
For barn i alderen 8–12 år fra Vestlandet
24. juni – 1. juli på Fredtun
Leirsjef: Johann Falkenberg
Påmeldingsfrist: 3. juni

Barneleir Sør
For barn fra Sørlandet i alderen 8–11 år
2. juli – 9. juli på Stella Maris
Leirsjef: Bao Hieu Kevin Nguyen
Påmeldingsfrist: 10. juni

Barneleir Oslo/Øst
For barn fra Østlandet i alderen 8–11 år
23. – 30. juni på Mariaholm
Leirsjef: Stephen Trotter
Påmeldingsfrist: 3. juni

Juniorleir
For juniorer (12–14 år) fra hele landet
30. juni – 7. juli på Mariaholm
Leirsjef: Peter Ottersen
Påmeldingsfrist 10. juni

Ungdomsleir
For ungdom (15–17 år) fra hele landet
7. – 14. juli på Mariaholm
Leirsjef: Toan Viet Nguyen
Påmeldingsfrist: 17. juni

Påmelding og informasjon på www.nuk.no

• Tro, fellesskap og handling    • Faith, community and action   • Wiara, Wspólnota i 
Działanie   • tpRthrk>; xUikgg; hL> nrawg; hL  • Ðức tin, hiệp thông và hành động

En uke på leir med NUK!
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Sogneprest:■

p. Sigurd Markussen

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

23 30 32 11

Sigurd.Markussen@katolsk.no

Kapellaner:

p. Oddvar Moi

Energhauggt 4, 0651 Oslo  

23 30 32 05 / 95 88 33 36

Oddvar.Moi@katolsk.no

p. Janusz Zakrzewski

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

23 30 32 03 / 48 88 41 93

Janusz.Zakrzewski@katolsk.no

Sjelesørger for tamiler:

p. Damacius Bharath 

Villavarayen OMI

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

23 30 32 06 / 40 03 61 60

bharath@katolsk.no

 Menighetssekretær:

Anne Marie Riiser

AnneMa.Riiser@katolsk.no

Regnskapsfører:  

Frode Eidem

Frode.Eidem@katolsk.no

Barne- og 

ungdomskonsulent:

Therese Skaar

Mobil: 40436427

Therese.skaar@katolsk.no

Katekesekoordinator

Angelika Wimmer

Mobil: 48957391

Angelika.wimmer@katolsk.no

Organist:■Sara Brødsjø

Sara.brodsjo@katolsk.no 

Vaktmester:■Christy Reginold 

Lawrence

Renholder:■Beata Wasyluk 

Sakristan:■sr. Aleksandra 

Michalska

Frivillige på kontoret:

Berit Müller, Eileen Tørnes, 

Tone Westersø og Jan Tommy 

Kjølberg. 

Leder av menighetsrådet:

Jan Willem Kopperud

jan.willem.kopperud@broadpark.no

St. Hallvardsguttene

Dirigent: 

Hans Martin Molvik

hmmolvik@hotmail.com      

Staben i St. Hallvard menighet

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

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

Tirsdag: 
11:00 hverdagsmesse, 

Onsdag: 
11:00 hverdagsmesse, kontaktklubb.

Lørdag: 
11:00 hverdagsmesse 
18:00 første søndagsmesse på norsk 
19:00 første søndagsmesse på polsk

Holmlia Kirke
Messe søndager kl 17.00

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

Bredtvet kirke
Med forbehold om endring. Våre nettsider er 
oppdaterte.

Lørdager:
kl. 16:00 - 1. lørdag i måneden (polsk)
kl. 16:00 - 2. lørdag i måneden (vietnamesisk)
kl. 16:00 - 3. lørdag i måneden (tamilsk)
kl. 16:00 - 4. lørdag i måneden (fransk) 
kl. 16:00 - 5. lørdag i måneden (ingen messe)
kl. 18:00 - Hver lørdag (engelsk)

Søndager:
Kl. 09:00 - Hver søndag (norsk)

Vi trenger frivillige som kan være tekstlesere 
(lektorer), forsangere evt. et lite kor, kirkeverter, 
ministranter, noen som kan gjøre litt rent etter 
oss, slik at det ser bra ut når Bredtvet menighet 
feirer sine søndagsgudstjenester. Om du/dere 
kunne tenke dere å hjelpe til på en eller annen 
måte, ikke nøl med å kontakte en av prestene 
eller gjerne menighetskontoret på telefon 233 
03 200 eller e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no  
Hjertelig velkommen til messer i Groruddalen!

dominikanerinnene, lunden:
Hverdager: kl 18:00 messe                                                                                                   
Lørdag:  kl 10:00 messe           
Søndag: kl 10:00 høymesse                                                                       

St. Elisabethsøstrene, nordstrand:
Hverdager og lørdag messe kl  07:15    
Søndag  høymesse kl  09:00

Messetider i St Hallvard menighet

Skriftemål:  Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom fromesse og høymesse 
på søndager, hverdager17:00-17:45 og lørdager17:30-18:00. Andre tider etter avtale.
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Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til  
avsender med opplysning om den nye adressen.

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

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

Holmlia messested: Alle henvendelser til 
menighetskontoret. 

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

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


