


verdighet. Brød og vin er hos 
dem de daglige hellige gaver 
som gir forståelse for hvorfor 
Kirken gir dem en så høy rang 
i Kristi etterfølgelse.

I år har mange ungdommer 
mottatt fermingens sakra-
ment. Til dere ungdommer 
vil jeg gjerne si dette: Jeg er 
klar over at dere strever med 
store spørsmål: Om dere tror 
på Gud, om dere elsker Gud.

Det viktigste i livet er kjær-
lighet til Gud og vår neste. 
Dette gir svar på alle spørs-
mål. Kjærligheten begynner 
med Gud og avsluttes med 
Gud. Vi har perioder med tvil, 

med fortvilelse. Men Gud tror 
alltid på oss. Gud vil at vi skal 
være hele menneske med våre 
sterke og våre svake sider. Vi 
skal ha sjarm, vi skal være 
flinke i en del fag på skolen 
eller i sport. Vær klar over en 
ting: at bare Gud er allmektig. 
Vi bare prøver å være avglans 
av Ham. Vi utvikler oss gjen-
nom hele livet, både i det ytre 
og i det indre. 

I Bibelens fortelling om ska-
pelsen heter det at all annen 
skapning skal tjene mennes-
kene, og menneskene skal 
råde over den. Å tjene, å 
være tjenere, står visst ikke 
høyt i kurs i dag til tross for 
at Jesus har sagt om seg selv: 
«Menneskesønnen er ikke 
kommet for å la seg tjene, 
men for selv å tjene og gi sitt 
liv som løsepenge for mange» 
(Matt 20,28). At en gir seg i tje-
neste for en stor og viktig sak 
finner alle rosverdig, men at 
noen frivillig vil være tjener 
for andre er i våre dager min-
dre forståelig. Kanskje har vi 
glemt Jesu ord: Den første må 
være den siste av alle og tjener 

for alle. Apostelen Paulus sier: 
Tjen hverandre, hver med den 
nådegave han har fått, som 
gode forvaltere overfor Guds 
mangfoldige nåde.

En indisk vismann som het 
Tagore sier i en bønn noe vi 
bør legge oss på hjerte: Gud, 
gi meg styrke til å gjøre min 
kjærlighet fruktbar i tjeneste 
for andre. Gi meg styrke til i 
kjærlighet å overgi meg til din 
vilje.

I trosbekjennelsen sier vi at 
vi tror på Jesus Kristus, sann 
Gud og sant menneske. Jesus 
fra Nasaret er den mest men-
neskelige som noensinne har 
levd på jorden. For ham var 
alle like nære og kjære enten 
de var store eller små, lærde 
eller ulærde, fornemme eller 
fattige, syndere eller rettfer-
dige. Han kjenner mennesker, 
mennesker som trenger for-
ståelse og hjelp. Han hjelper 
alle, ikke bare i den nød som 
er synlig, men også i nøden 
vi bærer usynlig i vårt indre. 
Han hjelper alle og dømmer 
ingen. Han tar ikke inn bare 

Kjære menighet!
«For den som opphøyer seg selv, han skal bli 
ydmyket; men den som ydmyker seg selv, han skal 
bli opphøyet» fra Lukasevangeliet kapittel 14.

Når dette menighetsbladet 
kommer i deres hus, har vi 
klare planer for sommerferien. 
Et annet ord som vi forbinder 
med ferie er rekreasjon, som 
kommer fra re-creare, å gjen-
skape. Vi bruker ferien for 
hvile, for å få nye krefter både 
i kropp og sjel. 

Menigheten har vokste så mye 
i de senere år at biskop Bernt 
Eidsvig Can. Reg. bestemte 
at det skal dannes en ny 
menighet i Groruddalen: St. 
Johannes, apostel og evan-
gelist. Noen sa til meg at vi 
dermed mister en del men-
nesker. Jeg svarte at vi ikke 
mister noen, men at det er slik 
som i familielivet. Barn flytter 
hjemmefra for å grunnlegge 
sin egen familie til glede for 
sine foreldre. Slik er det i livet, 
slik er det i Kirken.

For å bli trygge på vår egen 
identitet som katolikker, sær-
lig i dette Troens År er det 
viktig å se tilbake på menig-
hetens aktiviteter. 

Vi har bak oss festligheter i 
anledning barn som for første 
gang tok imot kommunion.  
Barna forberedte seg til denne 
store begivenhet i deres liv. 
Det som barna tok imot ser 
ut som en liten brødbit. Ja, 
det ser ut som brød og sma-
ker som brød, men det er ikke 
lenger brød. Det er blitt til 
den lys levende Jesus. Det er 
Jesus vi tar imot. Han vil alltid 
være i deres og våre hjerter. 
Han vil bo der. «Han er så 
god som et stykke brød» sier 
man i landet hvor jeg kommer 
fra, Polen, når man vil vise at 
man setter stor pris på ved-
kommende.  Denne måten å 

tale på viser uvilkårlig til 
Jesus. Da han kort før sin død 
feiret aftensmåltid sammen 
med sine disipler, anbefalte 
han sitt liv under brødets og 
vinens tegn. «Ta og spis, dette 
er mitt legeme». Disse ordene 
gjentar presten hver gang vi 
feirer den hellige messe. Man 
kunne oversette dette slik: her 
er jeg for dere. Likesom vi 
behøver brød til vårt fysiske 
legeme, behøver vi Jesus som 
åndelig næring på vår livsvei.

De som reiser til Italia eller 
Hellas, og da helst utenom de 
store turistområder, kan ennå 
finne mennesker som holder 
måltid med enkel og naturlig 
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hos venner og gode mennes-
ker, men også hos syndere.

Vår storhet ligger ikke i retten 
til å kreve, men viljen til å øve 
rettferd mot alle, fordi men-
nesket er stort i Guds øyne. 
Vår storhet er derimot viljen 
til å tjene andre, selv om det 
krever offer.

Kjære foreldre, det hviler et 
stort ansvar på dere å vise 
deres barn, ved deres eget liv, 
veien til og med Jesus gjen-
nom livet.

I sommer, som  så mange 
somre tidligere, inviteres vi 
til Olsokfeiring i Trondheim 
og på Stiklestad. Det er en 
av våre katolske tradisjo-
ner: å gå i pilgrimssporene til 
helgener som forandret men-
nesker og landet. Olav den 
Hellige er den norske helgen 
som har hatt stor betydning 
for kristningen av Norge. Det 
skjedde mange undere etter 
hans død, og dette gjorde at 
folk fra Europa vandret til 
Nidarosdomen der han var 
blitt gravlagt. Tradisjonen tro 
feires messen i Nidarosdomen, 
pilgrimene ser «Spelet om 
Heilag Olav» på Stiklestad og 

foredrag blir holdt om krist-
ningen av landet. I år blir 
tema for foredraget «Hellig 
Olav som lovgiver». Pater 
Olav Müller sscc, som selv er 
trønder, vil holde foredraget. 

Verdens største festival for 
katolske ungdommer arran-
geres i år i Rio de Janeiro 
i Brasil. Tema er «Stødig i 
troen». De som reiser dit, vil 
aldri komme til å glemme 
denne opplevelsen. Særlig 
når man kommer fra det rike 
Norge til det fattige Brasil, 
hvor folk bor i favelaer – fat-
tige områder – som har veldig 
lite å leve av, vil de oppleve 

den store kontrasten. Vi har 
mulighet til å gi visjoner til 
dem om et bedre liv. Folk er 
mye mer spontane og livlige, 
ikke bare til daglig, men også 
under liturgiske handlinger. 
Man kan oppleve og erfare at 
det er en Gud uansett hvor i 
verden vi er. Det gir styrke og 
følelse av at vi er Guds barn 
og hverandres søsken.

Med disse tanker ønsker jeg 
dere alle en riktig god og vel-
signet sommer.

Deres pater, Janusz Fura sscc

Skjærtorsdag i St Hallvard - Agapemåltid 

Min omsorgsfulle og svært 
snille svigermor var famili-
ens samlingspunkt. Vi møttes 
hver søndag hos henne til 
middag. Min mann og hans 
søstre var veldig glade i sin 
mor og var svært omsorgs-
fulle overfor henne. Før hun 
døde, sa hun til sine tre barn, 
som var så forskjellige som 
natt og dag: «Vær venner og 
ta vare på hverandre».   

De samme ord har vi hørt 
før. Den samme oppfordring 
har de fleste av oss vokst opp 
med: «Elsk hverandre som 
jeg har elsket dere». Dette 

er agape, søskenkjærlighet 
og omsorg. Kristi kjærlighet 
for mennesker. Agapemåltid, 
som vi feirer hvert år etter 
messen på skjærtorsdag, er 
vårt synlige tegn på denne 
kjærligheten som vi bærer for 
hverandre.   

Vi samles etter messen hvor 
vi nettopp har hørt lidel-
seshistorien. Vi samles til 
dekket bord med levende lys 
og friske vårlige farger. Vi er i 
en motsetningstid, i starten av 
feiringen av Kristi lidelse, men 
også på vei til oppstandelsen. 
Det er en glad stemning rundt 
langbordene. Alle har funnet 
sin plass. Vi synger bordbønn: 

“Gledens Herre, vær vår gjest” 
- og vårt måltid blir til fest. 

Måltidet er brød, ost, og syl-
tetøy, te eller kaffe. Vi gleder 
oss over maten og godt norsk 
brød. Vi gleder oss over 
fellesskapet

Agape i praksis:   
Til alle gode hjelpere som satt 
i stand lokalet, dekket bord, 
ordnet maten og servering, 
og ryddet og vasket etterpå: 
Inger Marie, Christian, Jessie, 
Jeanne, Frode, Musse og hans 
søster, Pernille, Martin fra 
Notodden og alle de andre 
som hjalp til underveis - tusen, 
tusen takk! 

Valerie HåkonSen  
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O odwadze bycia chrześcijaninem. 
Wielu twierdzi, że zbliża się koniec chrześcijańskiego świata. Póki jednak on 

jeszcze nie nadszedł, musimy starać się zrobić wszystko, żeby imię Jezusa było 

wzywane. Wierność Chrystusowi będzie nas jednak zmuszała do  ponoszenia 

ofiar i płacenia konkretnej ceny. Tylko chrześcijanie odważni przetrwają tę 

próbę. Co to znaczy być odważnym?

Według Arystotelesa, odwaga 
była przede wszystkim cnotą 
wojownika, który walcząc, 
naraża się na rany. Dla św. 
Tomasza z Akwinu odwaga 
była raczej wytrwałością. 
Polegała  na  wiernym i 
cierpliwym trwaniu w trud-
nej sytuacji. Gilbert Keith 
Chesterton przypomina, że 
swoje istnienie zawdzięczamy 
odwadze naszych matek, 
które wytrwały przez dziewięć 
miesięcy ciąży i doświadczały 
bólu rodzenia. Jest odwaga 
rodziców znoszących bez-
senne noce, gdy wychowują 
dzieci. Jest odwaga nauc-
zycieli w złych dzielnicach, 
którzy trwają tam, mimo 
zastraszania i znużenia. Jest 
odwaga pielęgniarek i lekarzy 
w Afryce na południe od 
Sahary, pielęgnujących ludzi 
chorych na AIDS, chociaż nie 
mają prawie żadnych lekar-
stw, a epidemia grozi całym 
krajom. Jest cierpliwość tych, 
którzy pozostają wierni, gdy 
związek jest kruchy, albo też 
dzień po dniu stawiają czoło 
chorobie. Odwaga czyni nas 
niezachwianymi.

W Kościele także potrzebu-
jemy tej odwagi. Świeccy 
p o t r z e b u j ą  o d wa g i ,  b y 
wytrwać, gdy parafia jest 

martwa i nudna, gdy od swo-
jego księdza nie otrzymują 
duchowego pokarmu, gdy 
byłoby łatwo zrezygnować. 
Ludzie, którzy z jakichś pow-
odów czują się odtrąceni 
przez Kościół, a jednak nie 
rezygnują- też potrzebują 
odwagi. Kapłani i zakon-
nicy potrzebują stałości, gdy 
ich powołanie wydaje się 
daremne, gdy minął okres 
pierwszych radości. Yves 
Congar pisał: „Wytrwać w 
ciemności, nie wiedząc, jak 
długo potrwa okres próby, 
nie tracąc ducha, gdy się 
przedłuża, pokonać znużenie 
i łzy: w tym ukazuje się naj-
bardziej cnota odwagi i w 
tym ujawnia się jako ogólna 
wartość istnienia moralnego”.

Odwaga więc,  najkrócej 
mówiąc, to cierpliwe przyz-
nawanie się każdego dnia do 
tego, że jestem człowiekiem 
wierzącym i równie cier-
pliwe znoszenie skutków tego 
wyznania. 

Dzisiaj każdy z nas potrze-
b u j e  o d wa g i ,  a b y  b y ć 
chrześcijaninem. Wierność 
Chrystusowi będzie nas 
zmuszała do ponoszenia ofiar 
I płacenia konkretnej ceny. 
Nie sprostają takiej sytuacji 

letni chrześcijanie., którzy 
napotykając trudności raczej 
wyrzekną się kłopotliwej 
wiary, niż zdecydują się 
zamknąć sobie drogę do 
dobrze płatnej pracy czy sta-
nowiska. Wyzwanie podejmą 
ci, którzy bardziej będą sobie 
cenić wierność wyznawanym 
wartościom niż bogactwa I 
zaszczyty tego świata. 

Ktoś może powiedzieć, że 
postulat odwagi zawsze 
był aktualny, ale nigdy nie 
udało się go zrealizować 
w stopniu zadowalającym. 
Tak jest, ale ciągle musimy 
przypominać sobie na wza-
jem ideał, ponieważ życie 
we współczesnym świecie 
zmusza nas do tego, żeby 
być autentycznym w tym 
co robimy I kim jesteśmy. 
Niechętne wierze środowiska, 
a przecież dzisiaj najczęściej 
w tak ich  ży jemy,  będą 
bezlitośnie atakować najdrob-
niejsze odejścia od głoszonych 
poglądów czy niewierność 
zasadom wynikającym z 
Ewangelii.

Żyjemy w czasach, które 
zweryfikują wiarę wielu 
chrześcijan, ale trzeba wciąż 
pamiętać, że :” Kto wytrwa do 
końca ten będzie zbawiony.”

p. JanuSz zakrzewSki   

De 800 martyrene fra puglia er blitt helligkåret
Da min kone og jeg i februar 2006 var i Lecce i 
Puglia (Italias hæl), tok vi en dagstur til Otranto 
(på østkysten). Otranto er berømt for det vakre 
mosaikkgulvet i domkirken og for det som hendte 
i august 1480: Den Ottomanske hæren kom og 
angrep byen, og innbyggerne fikk valget mellom 
å bli muslimer eller blir drept. 

Alle (Antonius Primaldi og 
800 andre) valgte martyrdø-
den, og i et kapell i kirken 
(se bildet) er deres levninger 
oppbevart. 

I kapellet var det den gang en 
innsamling til arbeidet med å 
få disse helgenene offisielt hel-
ligkåret. Hvis jeg ikke hadde 
vært på dette besøket, hadde 
jeg aldri hørt om disse 800 
martyrene - vår Kirke har jo 
for mange martyrer til at noen 
kan ha full oversikt. Men mer 
korrekt; jeg hadde ikke hørt 
om dette før nå i vår, for nå 
er de blitt helligkåret og kjent 
over hele verden. Historien 
om deres død og helligkåring 
er følgende:

28. juli 1480 kom en tyr-
kisk hær med 145 skip og 
18.000 soldater til Otranto. 
Befolkningen samlet seg 
innenfor bymurene og holdt 
ut i femten dager under kon-
stant bombardement fra land 
og sjø, men så klarte tyrkerne 
å slå hull på bymuren den 10. 

august. Noen av innbyggerne 
søkte tilflukt i katedralen, 
men ble slaktet ned sammen 
med erkebiskopen, prester og 
ordensfolk.

Tyrkerne drev sammen de 
mennene som hadde over-
levd den første massakren, 
tok dem med seg til en dal 
nær byen og sa at de kunne få 
tilbake friheten, hustruene og 
sin eiendom hvis de avsverget 
den kristne tro og ble musli-
mer. Antonius Primaldi var 
leder og talsmann for grup-
pen, og han svarte at de alle 
trodde at det bare var én Gud, 
at Jesus Kristus var hans gud-
dommelige sønn og at de 
aldri ville avsverge troen. Da  
ble det gitt ordre om å hals-
hogge dem alle. Antonius var 
den første som døde. Dette 
var den 13. august 1480 

Antonio Primaldo er den 
eneste av disse 800 som navn-
gis. I saliggjøringsprosessen 
for martyrene - som startet i 
1539 og ikke ble avsluttet med 
saligkåring av pave Klemens 
XIV før i 1771 - ble det fortalt 

av flere vitner at han hadde 
oppfordret alle de andre til å 
holde fast på sin tro.

På anmodning fra erke -
bispedømmet Otranto ble 
prosessen nylig gjenopptatt 
og den tidligere helliggjø-
ringsprosessen ble da fullt 
ut bekreftet . Og 6. juli 2007 
utstedte pave Benedikt XVI 
et dekret som erkjenner at 
Primaldo og hans ledsagere 
ble drept “pga hat for deres 
tro”. 20 desember 2012 ga 
pave Benedikt tillatelse til 
å utstede et dekret der den 
mirakuløse helbredelsen av 
søster Francesca Levote til-
skrives forbønnen av den 
salige Antonio Primaldo og 
hans følgesvenner.

På et møte 11. februar i 
år -  mest kjent fordi pave 
Benedikt da også svært over-
raskende fortalte at han ville 
gi avkall på pavedømmet, sa 
pave Benedikt  at martyrene 
ville bli helligkåret 12. mai 
2013, og når dette leses har 
pave Frans offisielt erklært 
dem for hellige.

paStor oddVar   
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Kristi Legem og Blods fest
I kristendomsboken den gang jeg gikk på gymnaset 
leste vi følgende om Den katolske Kirke: «Overalt 
er du hjemme». Vi er hjemme i Kirken verden over, 
og for oss katolikker er dette noe av det vi virkelig 
setter høyt. 

Når vi er ute og reiser over-
alt i verden, kan vi fullt ut 
delta i katolsk messe uan-
sett hvor vi befinner oss. Vi 
skal imidlertid huske at det 
ikke bare er ute i verden vi er 
hjemme i Kirken. Også her i 
Norge, når den hellige messe 
feires på ulike språk, er vi 
hjemme blant trosfeller som 
har et annet grunnspråk og 
uttrykksform enn vår egen. 
Litt folkelig kan vi si at embal-
lasjen er forskjellig, mens 
innholdet er det samme. 

Kristus sto opp fra de døde. 
Dette beskriver alle evange-
listene. På grunn av kultur 
og nasjonaliteter beskriver de 
oppstandelsen på ulik måte 
med ulike detaljer alt ettersom 

hvem de skrev til. 

Feiringen av Kristi lidelse, død 
og oppstandelse som feires i 
hver messe, blir naturlig nok 
feiret på forskjellige måter, alt 
ettersom hvor og hvem mes-
sen feires for. Kirken gir rom 
for ulike uttrykk. Ikke bare 
språket avviker, men også 
ritualer. Det er ulike innslag i 
messen, men alle feirer Kristi 
lidelse, død og oppstandelse. 
Kirken feirer Troens år, en 
tro vi deler med alle katolik-
ker der ute og her hjemme. 
Hallvardvakas lesere oppfor-
dres til å delta i messefeiring 
på andre språk enn eget mors-
mål her hjemme i vår egen 
menighet, for husk: «Overalt 
er du hjemme».

Den hellige messe har sin 
egen opphøyede fest. Idet 
Hallvardsvaka sendes ut, fei-
rer Kirken Kristi legeme og 
blods fest. I år feires festen 
søndag den 2. juni. Bildene 
viser altere som er blitt satt 
opp for prosesjonene vi har 
hatt i St. Hallvard de siste 
årene.

ingrid e. paluSk a  

En hilsning til alle fra Fransiskushjelpen

I  disse dager er det mange 
som snakker varmt om fri-
villighet. Senest den 19. april 
kunne vi lese hva Jonas Gahr 
Støre mener  i Aftenposten. 

”Helse- og omsorgsministeren 
legger i dag frem stortings-
meldingen: Morgendagens 
omsorg. Et av hovedtrekkene 
i meldingen er å samarbeide 
med frivillige i langt større 
grad enn i dag. Støre ønsker 
også å rekruttere flere og 
inviterer unge pensjonister 
og andre som er aktive i fri-
villige organisasjoner, til å 
møte eldre hjemme og på 
institusjoner.

- Frivillighet er en viktig 
ressurs. Jeg ønsker å sette 
samarbeidet mellom frivil-
lige og kommunene i bedre 
system, sier Støre.-

Jenny Sandaker, leder for gate-
tjenesten i Fransiskushjelpen, 
har sendt en invitasjon til 
Helse- og omsorgsminister 
Jonas Gahr Støre. Vi satser 
på at han vil møte oss for å 
høre mer om samarbeidet 
mellom Oslo Kommune og 
Fransiskushjelpen når det 
gjelder helsetjenester. 

Fransiskushjelpen berikes av 
de mange frivillige som stiller 
opp for folk som har det tungt.  
Det er flere områder der fri-
villige trår til: sorgtjenesten, 
besøkstjenesten, familiehjelp 
og gatetjenesten.

I løpet av 2012 har 634 perso-
ner mottatt hjelp eller støtte 
fra en frivillig. Antall per-
soner som har fått støtte fra 
gatetjenesten er da ikke med-
beregnet. Dette er ganske 
fantastisk! Av og til får vi til-
bakemeldinger om hvordan 
det oppleves å være frivillig. 
Jeg skal dele en fortelling med 
dere slik at dere får litt inn-
blikk i det fantastiske arbeidet 
som gjøres.

Jeg var litt spent fordi det var 
første gangen jeg skulle hilse 
på ”min dame”. Hun hørtes vel-
dig hyggelig ut i telefonen, men 
jeg forstod at hun var nedfor på 
grunn av dårlig helse og savn 
etter sin mann. Hun åpnet døren 
med en gang jeg ringte på og vi 
satte oss på stuen sammen. Det 
var tydelig hvilken stol var hen-
nes og hvilken plass var reservert 
katten. Katten gir henne masse 
kjærlighet, det var helt klart. 
Hun hadde satt på kaffen og ba 
meg hente brettet på kjøkkenet. Så 
begynte vi å snakke sammen: om 
den vonde tiden etter at hennes 
mann døde, om egne helsepla-
ger, hodepine, følelsen av å være 
avhengig av andre og manglende 
nettverk. Jeg tror det var godt for 
henne å snakke med en annen 
om den vanskelige situasjonen 

hun var oppi . Så spurte hun om 
jeg ville ha litt mer kaffe og jeg 
bekreftet at det hadde smakt godt. 
Hun lyste opp med det fineste 
smilet jeg har sett på lenge. Så 
glad hun ble for at jeg hadde enda 
mer tid! Da begynte vi å snakke 
om andre som har kommentert at 
hun har et flott smil: faktisk en 
taxisjåfør hadde sagt akkurat det 
samme, dagen før. Samtalen tok 
en vending mot det positive. Vi 
planla å ta en tur ut neste gang. 
Det blir så godt å få litt frisk luft 
og se andre mennesker. Jeg gle-
der meg til fortsettelsen. Tenk at 
å gi et par timer til et annet men-
neske kan bety så mye!  NN

Det er mange slike fortellin-
ger her i Fransiskushjelpen. 
Frivillig arbeid er givende 
både for alle parter. 

Hvis dere har lyst til å være 
med på laget hos oss er det 
bare å ta kontakt på telefon 22 
70 76 80.  

Fransiskushjelpen vil gi lesere 
av St Hallvardsvaka en liten 
smakebit av det vi holder på 
med. Redaktør for tidsskrif-
tet har gitt oss fast spalteplass 
fremover, og vi ser frem til å 
dele historier og aktiviteter 
med dere.  

JoHanna lundereng  

leder for de fr ivillige tjenester
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en menighet i Oslo vest. Men 
økonomien må være på plass.

Hallvardsvaka: Innvandring 
betyr også mangfold. Kan 
OKB og den katolske Kirken i 
Norge generelt bli et forbilde 
i integrasjonen?

Biskop Bernt: Jeg tror det. 
Sammensatt felleskap i en 
menighet er positivt. En stor 
fordel i den katolske Kirken er 
at den aldri har hatt en nasjo-
nal identitet. Ingen nasjon er 
bedre enn andre. Kirken er 
universal og alle blir til ett. 
Norsk er i kirkelig sammen-
heng et liturgisk språk. Ikke 
mer.

Hallvardsvaka :  Hva kan 
den enkelte katolikk i Norge 
gjøre for å være aktiv med i 
vekstprosessen?

Biskop Bernt: Å gå til mes-
sen på søndager, sammen 
med familien, er det viktigste. 
Kirken består av mennes-
ker som kommer sammen 
i messen og mottar Kristi 
mystiske legeme. Det utgjør 

fellesskapet. Med messebe-
søket flagger man også et 
aktivt liv som kirkemedlem. 
Og kanskje tjener det som 
godt eksempel for andre som 
er mindre aktive. Det er også 
viktig å være i messen regel-
messig for å holde kontakten 
til andre i menigheten. Det er 
ikke en selvfølge at folk sitter 
i en bestemt benkerad år etter 
år. Ting endrer seg fort.

Hallvardsvaka: For å stå midt 
oppe i en voksende Kirke må 
man ha gode knær. Vi vet 
ikke om det fortsatt behov 
erfor det. Men her er det et 
helgenbilde fra S. Rocco som 
er ansvarlig for skadete knær.

Biskop Bernt: Takk.

Hallvardsvaka: Tipset kom 
faktisk fra en ikke- kato-
likk. Riktignok fra en som er 
katolsk gift. Kanskje et tegn 
for at våre verdier blir til-
gjengelig utover vårt katolske 
felleskap?

Biskop Bernt: Ja, det er et bra 
tegn.

Hallvardsvaka: Vi kan ikke 
avslutte samtalen uten å 
snakke om Paven som på 
grunn av høy alder og svek-
ket helse abdiserer fra Peters 
stol. Du sa i din preken at det 
var en vemodig beskjed men 
et modig og riktig skritt?

Biskop Bernt: Man må kjenne 
selv når kreftene begynner 
å svikte samtidig som opp-
gavene ikke blir mindre. Et 
modig skritt. Og et barm-
hjertig skritt for oss. Han 
ville ikke plage oss med sin 
lidelse og sviktende kraft 
mens kirken står foran store 
oppgaver. Benedikt XVI har 
gjort mye, og han har opp-
nådd mye. Han har ryddet 
opp og kunne ikke gjort mer 
uten å ty til vilkårlighet og 
brutalitet. Ikke tro på alle 
medieoppslag.

Hallvardsvaka:   
Bortsett fra Hallvardsvaka 
selvsagt! Hjertelig takk for 
et hyggelig intervju, biskop 
Bernt.

Grunnkurs i troen 2013/2014 
Grunnkurs i troen er et til-
bud til alle (katolikker og 
ikke-katolikker) som ønsker å 
fordype seg i sin tro og som 
er interessert i å få vite mer 
om den katolske kirkes tro og 
liv. For dem som tar sikte på 
å konvertere til den katolske 
kirke, er kurset et grunnleg-
gende ledd i forberedelsen. 

Kurset tar sikte på å gi infor-
masjon om de vesentlige sider 
ved den katolske tro og lære. 

Kurset holdes i St. Hallvard 
kirke, Enerhauggt. 4, på man-
dager fra kl. 18.30 til ca. kl. 
20.15, første gang mandag 9. 
september - deretter annen 
hver mandag. (Kom gjerne 

også i messen i kapellet kl 
18.00.)

De fleste deltakerne begynner 
om høsten, men det er også 
mulig å begynne senere på 
året. Da fortsetter man etter 
sommerferien, slik at man 
fullfører hele kurset.

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg med følge visiterte St. Hallvard menighet 24. og 25. februar 2013. 
I den anledning fikk Hallvardsvakas Ferdinand Männle et intervju med biskopen.

I en vekstfase må man ha gode medarbeidere
Mot slutten av bispevisitasens første dag har 
Hallvardsvaka avtalt et kort intervju med biskop 
Bernt i det lille rommet ved siden av menighetsalen. 
Til tross for maksimalt åpnet vindu møter oss en litt 
innestengt lukt. Ventilasjonsteknikk var vel ikke 
like mye utviklet for snart 50 år siden som i dag. Til 
gjengjeld føler vi oss meget trygge mot eventuelle 
atomangrep. Ikke minst fordi bygningen er fredet... 

Hallvardsvaka: Hvordan er 
det å være biskop i et vok-
sende bispedømme? Vi er 
temmelig i utakt med resten 
av Europa, kanskje resten av 
verden?

Biskop Bernt: Det å være i en 
voksende Kirke er stimule-
rende. Selv om det av og til 
kan gjøre vondt å vokse. Vi er 
i en veldig spennende utvik-
ling, og veksten er på ingen 
måte en trussel. Folk med for-
skjellig bakgrunn, kulør og 
språk kommer fra hele verden 
og blir ett. På en harmonisk 
måte. Det er et mirakel i den 
hellige Ånd.

Hallvardsvaka: Vekst betyr 
også behov for deling og reor-
ganisering. Er du fornøyd 
med hvordan tingene har 
utviklet seg hittil?

Biskop Bernt: Ut fra bispe-
dømmers ressurser, ja. Vi 
har nå 2,5-ganger så mange 

registrerte medlemmer som 
da jeg overtok etter biskop 
Gerhard i 2005. Men vi har 
ikke 2,5 ganger så store res-
surser. Det er betryggende å 
se at organisasjonen ikke bare 
vokser i omfang men også i 
kvalitet. Vi har mange gode 
medarbeidere. Og det er vik-
tig i en vekstfase. I Akersveien, 
i presteskapet og i menighe-
tene. Besøk i menighetene, 
som i dag i St. Hallvard, er all-
tid positive.

Hallvardsvaka: Er det noe 
vi kan lære fra tidligere 
vekstfaser?

Biskop Bernt: På 1880 og 1890 
tallet var biskop Falize ivrig 
til å grunnlegge menighe-
ter, og vi ser at ekspansjonen 
gikk litt for raskt ut i fra de 
ressurser man hadde og de 
reelle behov i samtiden. Vi 
kan ikke ekspandere mer enn 
det vi har ressurser til, samti-
dig er det viktig at vi tenker 

fremover. Det er viktig å ta en 
pust i bakken av og til og se 
hva vi har oppnådd. Veksten 
vil alltid medføre begrensnin-
ger i tilbudet for kirkefolket. 
Fortsatt er det mange som 
ikke er registrert og samtidig 
bruker det kirkelige tilbudet. 
Finansieringsmodellen kre-
ver at tilbudet vokser i tråd 
med antall registrerte med-
lemmer. Vi har ikke råd til å 
skape kapasitet på forhånd. 
Skolene vokser, antall dåp og 
konfirmasjoner likeså. Her er 
vi på spissnivå sammenlignet 
med Kirken i andre land. 

Hallvardsvaka: St. Martin 
delte mantelen i to og St. 
Hallvard deles i tre. Ser du 
foran deg flere nye menig-
heter? Sammenlignet med 
for eksempel Roma er det 
fortsatt langt å gå mellom 
kirkebyggene.

Biskop Bernt: Vi har et behov 
for å tenke på etablering av 

Ferdinand Männle  
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a Mass attendance of about 
50% most places. It would 
certainly have been higher if 
we had more churches, but 
this is, for the time being, too 
expensive for us. Also worth 
mention is that the number 
of Catholics in Norway has 
more than doubled the last 
five years.

Being a priest in Norway is 
identical to being on the move, 
if not constantly, at least quite 
a bit during the week. To bet-
ter serve the larger groups of 
immigrants, we have organi-
zed missions for them served 
by priests who know the 
languages, as Polish, Tamil, 
Vietnamese, Spanish, Tagalog/
Ilungo etc.

ZENIT: How many vocati-
ons does Norway have on 
average? In what ratio do 
they relate to the number of 
Catholics in the country?

Don Markussen: We have 
about 90 priests working in 
our three dioceses, about 70 
in the Oslo diocese, which 
covers the whole of the 
south of Norway (South 
of Trondheim). We have 24 
parishes in this diocese and 
compared with a lot of other 
countries around the world it 
would seem that we are more 
than sufficient with the num-
ber of priests. As the situation 
is today, we manage, but the 
challenge that came more or 
less as a surprise upon us all, 
was the “tsunami” of Polish 
workers that began to come 
in 2005. The last eight years 

the number of Polish paris-
hioners has exploded and 
number now about 100,000. 
For this reason the Diocese of 
Oslo had to arrange for quite 
a number of Polish priests to 
serve these new parishioners. 
Norway has not so much 
had to struggle with the cri-
sis in economy, thanks to our 
oil and gas production. In 
Norway, business is as usual, 
whereas many seek a working 
place here.

Even if numbers of priests are 
high, we would have reached 
even more of our parishioners 
if we had the luxury of more 
priests. 

ZENIT :  Where do most 
Catholics live? In urban areas, 
in Oslo?

Don Markussen: Most of all 
Catholics live in the south 
of Norway and mainly in 
the Oslo region but both 
Stavanger and Bergen in the 
western part of Norway expe-
rience an enormous growth in 
new parishioners.

ZENIT: The royal house is 
Protestant with Harald V. 
Does the king enjoy a good 
reputation in questions of 
public interest or is he merely 
understood to be representa-
tive? Are there any Catholic 
personalities that enjoy a high 
esteem in the public eye?

Don Markussen: From April 
last year (2012) Norway 
got a new law regarding 
state-church matters. The 

Evangelical Lutheran church 
in Norway is no longer the 

“state church,” which means 
that the church itself can 
choose their own bishops and 
govern their own matters. Still 
the state keeps a hand on the 

“steering wheel.” They pay all 
the costs in regard to build-
ings and salaries for all of the 
Lutherans. The king, who was 
in name head of the church, is 
that no more. It is also still a 
law saying that the king has 
to be evangelical Lutheran.

In the public life of Norway 
there are a few Catholics but 
we are not as visible as we 
should and wish to have been.

ZENIT: In many of the north-
ern countries there existed 
strong anti-Christian move-
ments since the 90s. Is the 
puritanical slant the rea-
son for that? Is the Catholic 
Church successful in the 
spreading of the teaching or is 
it lumped together with other 
denominations?

Don Markussen: Scandinavia 
has ever since the 1970s 
felt  the growing secula-
rism. Traditionally Norway, 
Sweden and Denmark have-
been very Christian. The 
R e f o r m a t i o n  i n  1 5 3 6 / 7 
wiped out the Catholicity in 
Denmark and Norway, but 
not totally in Sweden. Both in 
public as well as private the 
inhabitants have traditionally 
kept a strong Evangelical 
Lutheran faith. The political 
changes in the beginning of 
the 1900s and especially since 

The Church in Norway -  Explosive Growth, Long Distances  
priest explains Challenges and priorities

Benedict XVI called the year of faith to focus in part 
on the new evangelization. On mainland Europe 
many Christian structures still exist, even if they are 
abandoned. But what about the northern countries 
in Europe? How does the Church live and survive 
in the less inhabited, mostly Protestant countries? 

ZENIT interviewed Don 
Sigurd Markussen, co-presi-
dent of Caritas Norway and 
currently vice rector at the 
German priest college Campo 
Santo Teutonico in the Vatican, 
about the situation of the 
Catholic Church in his coun-
try, Norway.

ZENIT: Don Markussen, you 
are from Norway. How could 
you find your vocation in this 
diaspora?

Don Markussen: Diaspora 
in Norway is a complex mix 
of many things. The country 
itself is filled with mountains 
and fjords, which mean that 
Norwegians in general are 
living quite scattered. About 
1% of the land is popula-
ted, we have according to the 
statistics about 4.5 million 
peoples living in Norway that 
makes about 15 people per 
square kilometer.

Norway is mainly Evangelical 
Lutheran (about 80%) and the 
Catholic population is about 
200,000. Our parishes are pri-
marily to be found along the 
coast from Southeast up to 
Northeast. The Catholics in 
Norway come from about 
all over the world. I serve as 
a parish priest (when I am 
not studying in Rome) in 
St. Hallvard parish in Oslo, 
where there are more than 
21,000 parishioners from 140 
different nations. Most of 
these have less than one hour 
drive to the parish church and 
for the majority, the church 
can be reached easily by the 
Metro system or by bus.

My two previous placements 
as a parish priest were quite 
different. I served six years 
in Haugesund (Western 
Norway), covering about 
1,000 parishioners from 80 
nations in an area as big as 
half of Belgium, celebrating 

Mass at five different places, 
driving from one to three and 
half hours in each direction 
several times a week to serve 
the community. In Arendal 
(Southern Norway) I had 
only one other place to cele-
brate Mass outside the parish 
church. Again, here most peo-
ple had less than a one hour to 
drive to the church.

I know for many people in 
other countries it might seem 
so strange driving for one 
hour to attend Mass, as it does 
for most of our parishioners 
too, who come from the diffe-
rent parts of the world to our 
special country. Still we have 

Jan Bentz  

roMe, February 26, 2013 (zenit.org) 

Celebrating mass at Moster  
in Western Norway 
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Troens År i St. Hallvard kirke
pave Benedikt’s hyrdebrev porta fidei

Pave Benedikt utropte et 
Troens År fra den 11. oktober 
2012 til Kristi Kongefest, den 
24. november 2013. Året sam-
menfaller med 50-årsjubileet 
for det annet Vatikankonsil’s 
åpning og 20-årsjubileet for 
den katolske kirkes katekisme. 

Pavens visjoner for året var at 
alle troende skulle gjenoppdage 
gleden ved å tro og gløden for å 
formidle troen. Hele verdenkir-
ken er oppfordret til å markere 
året på ulike måter.

I pavens hyrdebrev Porta fidei, 
understreker han på mange 

måter hva som er viktig i 
forhold til troen. ”Vi må gjen-
oppdage sansen for å livnære 
oss med Guds ord, som trofast 
er gitt videre ved kirken, og med 
livets brød som gis som føde for 
disiplene hans, og han siterer 
fra Johannes: ”Arbeid ikke for 
den mat som forgår, men for 
den mat som består og gir evig 
liv.” Paven peker på behovet for 
en ny evangelisering til formid-
ling av den kristne tro som et 
behov i en tid full av vanskelig-
heter, på samme måte som pave 
Paul VI kunngjorde et Troens 
År i 1967 med et tilsvarende 
utgangspunkt. Hvorvidt verden 

i dag er i den samme situasjon, 
eller om vi har beveget oss enda 
et skritt videre vekk fra Troen, 
er det vanskelig å si, men det er 
et faktum at aldri har så mange 
mennesker forlatt kirken som 
nå, og vi kjenner alle til den 
sekularisering som har funnet 
sted og stadig finner sted i vårt 
samfunn. 

Et utvalg med representan-
ter fra Troskongregasjonen ble 
nedsatt og dette ga anbefalinger 
om hvordan vi kan leve Troens 
År. 

troens dag i troens år i St. Hallvard
I vårt program for Troens år har vi valgt å legge vekt på enkelte 
av punktene i Troskongregasjonens anbefalinger, og vi startet 
med å invitere våre medlemmer til en Troens Dag i St. Hallvard 
kirke. På denne dagen hadde vi valgt å legge vekt på forslaget 
om å meditere over Porta fidei, pavens hyrderev, og det pro-
grammet vi satte sammen for dagen var: 

P. Janusz Fura ss.cc: “Å være kristen - fra Urkirken til i dag” 
P. Jon Atle Wtsaas o.p: “Ubi caritas est et amor -  Der kjærlig-
het finnes der er Gud” .  
Kristina Voigt, NUK: “Troens År og ungdommen”  
sr. Anette Moltubakk: “Om Bønn og kall” 
P. Jon Atle Wetaas o.p: “Troens År og den treenige Gud”.

Vi startet dagen med messe 
og fortsatte i menighets-
salen med foredrag og 
refleksjoner i grupper med 
utgangspunkt i de forskjel-
lige innleggene. Det var ca 
30 personer som hadde fun-
net veien til kirken denne 
lørdagen, og engasjementet 
og interessen hos de frem-
møtte var stor. 

Å være kristen  - fra 
Urkirken til i dag

Sogneadministratoren p Janusz 
Fura innledet dagen med et 
omfattende og meget inter-
essant foredrag om «Å være 
kristen før og nå». Han ga 
oss et tilbakeblikk på den før-
ste kristne tiden, og refererte 
til den første kristningen, det 

FrøydiS guStaVSen

the 1960s have made the situ-
ation change dramatically. 
Today only about 1% of the 
Lutherans in Norway prac-
tice; I will guess the situation 
is the same in Sweden and 
Denmark too.

We too,  as Catholics in 
Norway experience this situ-
ation. The high number of 
practicing Catholics and 
church attendance with us 
is mostly due to the constant 
growth because of immigra-
tion. In my parish, less than 
8% of the parishioners are 
ethnic Norwegian, the per-
centage is a little higher in the 
other parishes. Our challenge 
is therefore very much to cate-
chize and help parishioners 
to practice their faith and aid 
them spiritually in a growing 
secular society.

ZENIT: We are in the year of 
the faith. Which initiatives 
were started to spread and 
communicate the faith?

Don Markussen: The begin-
ning of the Year of Faith was 
marked in all parishes with 

a solemn Mass. In addition 
the different parishes have 
local arrangements, semi-
nars, pilgrimages etc. The 
three dioceses will arrange a 
national pilgrimage to Rome 
in October this year and the 
diocesan publications and our 
Catholic bookshop (we have 
only one – in Oslo) make sure 
that there are publications in 
the different languages avai-
lable. Although Norway as a 
country and nation is rich, the 
Catholic Church is quite poor. 
We do not therefore have the 
same resources as many other 
countries have.

ZENIT:  What  does  the 
Church in Norway need most 
urgently?

Don Markussen: Our great 
challenge in serving the 
many new immigrants takes 
most of our focus. We do not 
have time to stabilize and to 
reflect upon our Catholicity. 
Just to give you a glimpse of 
our development. We were 
as Catholics allowed back in 
Norway in 1843 (having been 
banned since 1537). At that 

time there were 40 foreign 
Catholics living in Christiania 
(the old name of Oslo the capi-
tal). When I was born in 1966 
we were 6,000, at the time of 
my ordination in 1996 we had 
grown to 40,000 and today 
we are 200,000. During my 
childhood and adolescence 

“everyone knew everyone.” 
Today’s reality is comple-
tely different. We are not only 
experiencing a rapid growth 
but also a growth of parishio-
ners from practicing Catholic 
countries who come to a secu-
larized country where you do 
not find a Catholic church on 
every corner. Keeping the 
faith and practice is therefore 
a serious challenge for each 
individual newcomer and 
for us priests to manage ser-
ving as many as we manage 
and assisting in their spiritual 
and sacramental life – often in 
a language they either poorly 
or perhaps do not understand 
at all.

But we trust in the Holy Spirit 
and the divine mercy. We do 
as best as we can, please pray 
for us.

Troens år i St. Hallvard høsten 2013
Vi fortsetter markeringen av Troens År i St. Hallvard 
med følgende arrangementer til høsten 2013:

 ■ September: Katolsk Forum 
(tema /tid ikke fastsatt) 

 ■ Oktober: Pilegrimsreise til 
Roma 12.-17. oktober 

 ■ November 9. Heldagsretrett 
for menigheten med sr. 

Hildegard Koch, Lunden 
Kloster 

 ■ November 27.  Katolsk 
Forum m/biskop Bernt 
Eidsvig, Den katolsk kirke 
– hvor står vi og hvor går vi
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Gud, men bare gjennom bønn 
kan man finne ut hva dette kal-
let er. Men selv om de fleste 
som var til stede nok hadde 
funnet frem til sitt kall i livet, 
var det grunn til å spørre om det 
var noe mer Gud spør oss om 
og ønsker av oss. Vi har alle en 
viktig plass i samfunnet, i kir-
ken, og vi er alle Guds barn og i 
det store puslespillet trengs hver 
eneste brikke for at puslespillet 
skal bli helt.

troens År og den 
treenige gUd

Dagens siste innlegg ga p Jon 
Atle om Troens År og den tre-
enige Gud. Dette ble som en 
sammenfatning av noen av 
dagens temaer. Vi hadde snak-
ket om Gud, Jesus Kristus som 
en Herre, men da bare ved Den 
hellige Ånd, et fellesskap som 
danner Det nye Samfunn på 
jorden, og som er Jesu Kristi 
kirke. Kirkens tro er jo at Gud 
er treenig, uten derved å legge 
en personlig oppfatning av 
ordet.  I det gudommelige vesen 
er det bare en felles selvbevisst-
het, én kraft, én vilje, én salighet 
og én aktivitet. 

Vår største og viktigste oppgave 
som et kristent fellesskap er å 
elske Gud, og det gjør vi først 
og fremst ved å elske hverandre. 
Det kan vi bare gjøre ved den 
måten vi lever livet vårt på, i fel-
lesskapet med andre mennesker..

Dagen ble avsluttet med Vesper 
i kirken, og etter de mange 
kommentarene som ble gitt 
avslutningsvis, var at mange 
ønsket en gjentagelse av dette. 

St. Martin kirke, Mortensrud
I  n u m m e r  1 / 2 0 1 3  a v 
Hallvardsvaka fortalte vi at 
innsamlingen til ny kirke på 
Mortensrud hadde innbrakt 
kr 821.235.  Regnskapet pr 
31. mars viser at det så langt 
var kommet inn kr 868.389 til 
formålet siden starten høsten 
2011.  Det tilsvarer ca 2,9% 
av forventede byggekostna-
der på 30 millioner.  Det er 
altså langt igjen, og vi håper 
at dere fortsetter å støtte for-
målet.  En forutsetning for at 
vi kan starte bygging av kirke, 
er at vi har samlet inn noen 
millioner kroner.  Mange 
bidrag til formålet vil derfor 
fremskynde denne prosessen.  
Som illustrasjonen viser har 
vi hittil dekket litt mer enn 17 
av de 600 sitteplassene vi tar 
sikte på.  

Også i første kvartal 2013 har 
vi registrert en lang rekke 
bidragsytere til St. Martin 
kirke.  Dette er personer som 

enten har gitt penger øremer-
ket formålet eller som har 
gitt et vanlig kirkebidrag og 
bor i det området som vi reg-
ner med vil dekkes av den 
nye menigheten.  En del kir-
kebidrag er gitt direkte til 
menighetens konto , og en 
del har benyttet seg av bispe-
d ø m m e t s  o r d n i n g  m e d 
skattefradrag.  Vi vil sterkt 
anbefale den siste måten og 
ber dere benytte dere av blan-
ketten merket ”Avtale Giro” 
i midten av bladet.  Kryss av 
for ”St. Martin, Mortensrud” 
dersom dere ønsker at belø-
pet skal øremerkes ny kirke 
på Mortensrud.

Kristi grav
Rett før påske møttes en inter-
nasjonal dugnadsgjeng opp i 
St. Hallvard etter oppfordring 
fra Pater Januzs for å konstru-
ere og for å bygge Kristi grav 
til påsken.  Vi stilte opp med 
sager, hammere, skrujern, 
øks og materialer for å bygge 
installasjonen.  Det var til og 
med kaffe og kaker. Under 
Pater Januzs myndige og fler-
språklige ledelse tok graven 
sakte men sikkert form. Det 

ble en hyggelig kveld, og 
resultatet var det ikke noe å si 
på. Det kan alle som har vært 
i kirken de siste ukene skrive 
under på. 

vanskelige valget og det store 
motet som enkelte personer 
hadde ved å ”konvertere” til kris-
tendommen i en tid hvor dette 
ennå ikke var blitt en offentlig 
tro. Han refererte i sitt foredrag 
til kvinnen Lydia som et eksem-
pel på en modig kvinne som 
valgte denne vei på et tidlig tids-
punkt.  Videre snakket p. Janusz 
om kirkens mange store kvin-
ner og menn som opp igjennom 
tidene har gått foran og levet sin 
tro som et forbilde for oss alle.

Etter p Janusz innlegg, var det 
refleksjon og diskusjon i grupper 
rundt tema; 

Hvordan kan vi være trover-
dige vitner for Guds ord og et 
levende tegn på den oppstandne 
Herres nærvær?

Ubi caritas est et 
amor

p Jon Atle Vetaas holdt et enga-
sjerende innlegg om kjærlighet 
og Guds nærvær. Her under-
streket han det viktigste, bl.a. 
at ”tro uten kjærlighet bærer 
ingen frukt! Og kjærlighet uten 
tro vil alltid være en følelse 
som hele tiden er prisgitt tvi-
len.”  Dette utdypet han med at 
troen gir frelse og nåden gir oss 
tilgivelse, men at dette ikke har 
noen verdi uten kjærlighet, og 
Gud er kjærlighetens kilde, og 

alle mennesker er kalt til kjær-
lighet. Guds kjærlighet til oss 
er i menneskene, og vi kan si at 
det er selve beviset på at vi er 
mennesker. Avslutningvis pekte 
han på den forpliktelsen vi har 
i at tro må følges av gjerninger, 
for i seg selv er Troen død uten 
gjerninger.

Også dette tema ble fulgt opp 
med refleksjoner rundt noen av 
utsagnene om Guds kjærlighet 
og hva de betyr for oss i Troens 
År.

troens År og 
Ungdommen

Kristina Voigt snakket på vegne 
av ungdommen i NUK, om 
hvordan de hadde tatt imot 
Troens År, ikke som noe helt 
nytt og ukjent, men som en 
ny oppfordring til å leve i tråd 
med evangeliet og kirkens lære. 
Hun mente at Troens År kunne 
virke samlende, og kunne få den 
enkelte til å tenke igjennom sin 
egen plass i kirken.  Paven har 
oppfordret oss til å fordype oss i 

troen, og det har vært utgangs-
pukt for NUK’s aktiviteter i 
denne sammenheng. Hun for-
talte engasjert om hvordan NUK 
hadde tatt imot oppfordringen 
til å delta aktivt ved åpningen 
av Troens År, og om hvordan 
de hadde behandlet dette i 
flere ulike sammenheng, på bl.a 
landskonferansen, på helg for 
ungdommen, og gjennom Faith 
hour i fjor og i år.

Kristina ga også et svært positivt 
bilde av hvordan ungdommen 
hadde ”trykket pave Benedikt til 
sitt hjerte” og hun uttrykte sorg 
over at paven nå hadde bestemt 
seg for å trekke seg.

om bønn og kall

Sr. Anette Moltubakk ga oss 
så en innføring om bønn og 
kall.  Selv om alle de tilstedevæ-
rende nok hadde et forhold til 
bønn, ga sr. Anettes innlegg oss 
en dypere innsikt i hva bønn er 
og hvordan den kan virke i oss, 
hva den stille stemmen som taler 
til meg sier og hva den gjør med 
deg. Tilhørernes oppmerksom-
het og taushet fortalte et tydelig 
språk om at dette angår meg!

På samme måte snakket hun 
tydelig og engasjerende om hva 
hun la i ordet kall.  Hun mente 
at alle mennesker har et kall fra 
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Maria, Jesus mor, Kirkens mor og vår mor
Marias viktigste plass i frelseshistorien har sitt 
utgangspunkt i Den hellige skrift. Fra det øyeblikk 
mennesket faller i synd, kommer løftet om frelsen 
allerede i I Mosebok kapitel 3. Maria, frelserens mor, 
er alltid sterkt knyttet til denne historie fordi hun 
er opprinnelsen og oppfyllelsen av løftet, der hun 
som den første av oss står uplettet og hellig for 
Guds åsyn ( Efes, 1).

I Johannesevangeliet kap. 19, 
25-27 står Maria frem som 
håpets mor: ”Ved Jesu kors 
sto hans mor, morens søs-
ter Maria som var gift med 
Klopas, og Maria Magdalena. 
Da Jesus så sin mor, og ved 
siden av henne disippelen 
han elsket, sa han til sin mor: 

”Kvinne, dette er din sønn. 
”Deretter sa han til disippe-
len: ”Dette er din mor”. Fra da 
av tok disippelen henne med 
hjem til seg.

Maria står der som håpets 
mor  og dette gir mening til 
våre lidelser, lidelser som 
uunngåelig er en del av våre 
liv. Og håper skuffer ikke, for 
den hellige Ånd er oss gitt, 
som den ble gitt henne. Maria 
tar inn i sitt hjerte våre byrder, 
vår lidelse, og hun ber for hele 
menneskeheten. Under korset 
sto Johannes, Jesu kjæreste 
disippel, og han representerte 
kirken, Kristi legeme, og vi 
er Kristi legeme, vi er Marias 
barn.  

Den hellige Frans  har skre-
vet en nydelig preken til ære 
for Theotokos, Gudfødersken: 
Her skriver han: ” Om vi er 
Kristi legeme, da er vi også 
barn av Jomfruen. Hun er 
Jesu mor og vår mor. “ Maria 
fulgte sin Sønn fra krybben 
til graven, gjennom døden 
og inn i oppstandelsen. Hun 
bevarte alt i sitt hjerte, dette 
hjertet som ble gjennomboret 
av smerte. I dette hjertet beva-
rer hun også oss, Jesu brødre 
og lemmer på hans kropp. 

Hun følger oss gjennom livet  
slik hun fulgte Jesus i alle 
faser av hans liv. Hun hjelper 
oss til å kjenne og elske Jesus 
stadig mer. Under bryllupet 
i Kana sa Maria:  ”Gjør som 
han sier!” Her fremstår hun 
som mer enn Jesu mor, Jesus 
tiltaler henne som ”Kvinne…”  

Maria hørte og gjemte alt hun 
hørte i sitt hjerte.   
I Johannesevangeliet forstår 
vi erindringen som vei til hele 

sannheten.  Tre steder beskri-
ver Lukas erindringens forløp:

1)  Når  engelen Gabrie l 
k o m m e r  m e d  s i t t  b u d -
skap, så går Maria inn i 
en slags indre dialog om 
hva hilsenen skulle bety  
2) Da hyrdene på marken tilba 
barnet i krybben; kommente-
rer evangelisten: ”Men Maria 
tok vare på alt som ble sagt og 
grunnet på det i sitt hjerte  
3) Og når Maria og Josef fin-
ner Jesus som tolvåring i 
templet skriver Lukas igjen:” 
Men hans mor tok vare på alt 
dette i sitt hjerte”

Marias minne består først 
og fremst i at hun husker og 
holder fast på det som har 
skjedd. Takket være denne 
dype, indre samtalen tren-
ger hun dypere inn i tingene, 
ser dem i deres sammenheng 
og lærer å forstå dem. Det er 
dette Pave Benedict kaller en ” 
pneumatisk” hendelse, minne 
i den Hellige Ånd.

SøSter anne-liSe StrøM, o.p. 

lunden kloster  (utdrag av foredrag holdt i 13.mars 2013) 

Ved Jesu frembæring i templet, 
profeterte Simeon at Marias 
hjerte skulle gjennombores av 
et sverd. Og Maria gjemte alt 
dette i sitt hjerte. Hun var aldri 
i tvil om at hennes sønn måtte 
være den lidende tjener som 
Profeten Jesaias  profeterte 
om:  ”Se min tjener skal ha 
fremgang, han skal opphøyes 
og løftes opp og bli svært høy, 
slik mange ble forferdet over 
deg- så ødelagt var han, han 
lignet ikke en mann, han så 
ikke ut som et menneske.”

Der Maria står oppreist under 
korset, bærer hun oss alle i sitt 
hjerte, hun bærer våre smer-
ter, våre byrder, hennes hjerte 
er fylt av Jesu lidelse, han som 
led døden for våre synders 
skyld. Ingen menneskelig 
lidelse er henne ukjent, unn-
tatt synden.

I den kjente hymnen ”Stabat 
Mater” leser vi:

”Skjelvande til dauden såra,  
og av sverdet gjennombora  
stend ho i sin hjartevé.

Ingi sorg er tung som denne, 
ingen hev så djupt fått kjenne 
liding som Guds fagna mor.

Men hjå Sonen vil ho vera 
og med honom liding bera  
til hans siste sukk på jord.

Bøygd av sorg ho så han lida  
og i dauden eismal  strida; 
djupt i sjeli sverdet skar.

Lat meg attmed krossen standa, 
t å r o n e  m e d  d i n e  b l a n d a 
til eg kjem hans hjarta nær.”

Maria inkluderer i sin Sønn 
hele hans legeme som er 
kirken.

Maria representerer oss alle 
ved graven: Hun må ha vært 
der påskemorgen selv om 
evangeliene ikke nevner det. 
Det ligger i hennes natur at 
hun har vært der. Når våre 
kirker er helt tomme og 
mørke på Påskeaften, og vi 
lever med Jesus i dødsriket, 
så brenner det alltid en lampe 
i vårt kapell foran et ikon av 
Maria. Hun er der, hennes tro 
lever når alle andre har for-
svunnet, hun har også vært 
der når Jesus sto opp fra de 
døde.

En av våre dominikanske 
fedre fra den XIV årh., Vincent 
av Ferrer, har skrevet en nyde-
lig påskepreken om dette: 
Maria våker og venter ved 
graven, og som på den første 
dag da engelen Gabriel viste 
seg for henne for å bære bud-
skap om at hun skulle føde en 
sønn, på samme måte beskri-
ver han engelen som kommer 
til henne og sier”: Gled deg 
Maria, han er oppstanden!”

Maria var tilstede i nattverd-
salen hvor hun og apostlene 
var samlet, da den Hellige 
Ånd kom over dem: Pinsedag 
er kirkens fødselsdag. I denne 
første menigheten hvor de 
troende holdt  sammen i 
fellesskap, der var Maria selv-
følgelig midt iblant dem. Hun 
var den som hadde vært nær-
mest Jesus, hun var den de 
kunne lytte til og lære av, hun 
var den som kunne vise dem 

hva de hadde å gjøre, hun var 
den som kunne gi dem hjer-
tets visdom.

Når vi så tenker på det nære 
forholdet mellom Maria og 
Johannes, så må hun ha vært 
Johannes’ primære kilde til 
visdom og kunnskap. Det sies 
at de begge reiste til Patmos, 
Maria ble jo hos ham inntil 
hun ble tatt opp til himmelen, 
og Johannes selv døde som en 
gammel mann, den eneste av 
apostlene som ikke led mar-
tyrdøden. I Efesos kan man 
besøke Johannes’ grav, og der 
er et hus som legenden sier 
skal ha vært Maria hus. 

Han som selv hvilte ved Jesu 
hjerte, Jesus som selv hvilte i 
Faderens favn, og Johannes 
satt ved den aldrende Marias 
føtter og fikk drikke av hen-
nes kunnskaps kilde.

I Johannes’ første brev leser vi: 
”Det som var fra begynnelsen, 
det vi har hørt, det vi har sett 
med våre øyne, det vi så og 
som hendene våre tok på, det 
forkynner vi: Livets ord. Det 
som vi har sett og hørt, det 
forkynner vi også for dere, for 
at dere skal ha fellesskap med 
oss. Dette skriver vi for at vår 
glede skal være fullkommen.”

Således har Maria alltid vært 
sentral i kirkens tro, men på 
sin egen  plass i frelsesverket, 
slik vi har forsøkt å medi-
tere over nå, i hennes livs 
mysterium. 
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Fra Urtegaten til Enerhaugen
Fortsettes fra Hallvardsvaka 01/20131 utdrag fra Hans Bruces 

bok redigert av Berit Müller og tone westersø

foreninger

I 1910 kom flere forenin-
ger i gang. Mariaforeningen 
for  ugif te  kvinner  s tar-
tet  med 10 medlemmer. 
Mødreforeningen, senere 
Elisabethkongregasjonen, 
hadde 15 medlemmer.

I  1915 f ikk vi  Aloysius-
f o r e n i n g e n  m e d  1 5 
m e d l e m m e r .  D e n  g i k k 
noe senere inn i Kristiania 
Katholske Ynglingeforening, 
som dekket begge menigheter. 
I mange år var formennene 
for foreningen fra St. Hallvard 
menighet.

St. Josephsforeningen for 
menn var felles for begge 
menighetene, likeledes St. 
Vincentforeningen, som støt-
tet menighetens trengende 
med penger, mat og klær. Etter 
hvert fant man ut at det var en 
fordel å ha en forening i hver 
menighet. De lokale behov 
kunne da bedre tilgodesees. 
Ikke minst i en østkantmenig-
het som St. Hallvard rammet 
30-årene hardt.

Bønnens Apostolat var en 
populær sammenslutning 
før krigen. I St. Hallvard ble 
den stiftet i 1910 med 22 med-
lemmer som forpliktet seg til 
jevnlig å be for de formål den 

internasjonale forening hver 
måned foreslo.

Da de to kvinneforeninger 
var stiftet, arrangerte man 
en diskusjonsaften hvor man 
drøftet spørsmålet om man 
skulle arrangere møter for 
unge piker søndag kveld. Et 
hyggelig og oppbyggelig for-
eningsliv disse kveldene ville 
være et beskyttende skjold 
mot storbyens forlokkende 
fristelser og farer, mente man.

I april 1910 opplevde menig-
heten innbrudd i tabernakelet. 
En tyv hadde stjålet ciboriet 
– karet der hostiene ble opp-
bevart – og metallesken til 
den store hostien. Hostiene i 
ciboriet hadde tyven tømt ut 
i tabernakelet, men den store 
hostien beholdt han. Tyven 
tok ytterligere med seg noen 
metallgjenstander. For å gjøre 
avbikt for denne «skrekkelige 
misgjerning», ble det holdt en 
soningsandakt, der biskopen 
forrettet.

25 År.

I 1915 feiret menigheten 
sitt 25-års jubileum. En slik 
begivenhet benyttet biskop 
Fallize til en visitas, og selv 
om biskopen stort sett kunne 
si seg tilfreds med menighe-
ten, hadde han også ting å 

sette fingeren på. Han brukte 
harde ord om de mødre som 
ventet for lenge med å la sine 
barn døpe. Han la skylden på 
mødrene alene for at de etter 
«protestantisk uskikk» ventet 
i uker, ja måneder, med å la 
barna døpe.

«Gråsøstrenes» aldershjem var 
etter hvert blitt meget popu-
lært. Søstrenes virksomhet i 
Trondheim, Harstad, Tromsø 
og i hovedstaden førte til at 
man fant det nødvendig med 
et eget novisiat i Norge. Det 
ble besluttet lagt til Kristiania, 
en ny fløy skulle bygges på 
huset i Urtegaten. Det kostet 
penger, og en rekke tiltak ble 
satt i gang.

Protestantiske kvinner dan-
net en komité som arrangerte 
basar i Hotell Bristol. De 
arrangerte også en underhold-
ningsaften, der Kong Haakon 

– etter biskopens ansøkning –  
var til stede. Blant de opptre-
dende var dikteren Herman 
Wildenvey og flere kjente san-
gere og musikere.

Søndag 11.desember holdt 
biskop Fallize en tale på basa-
ren på Bristol, der han bl.a. 
fortalte om det kall søstrene 
fulgte. Med noe undring leser 
man følgende avsnitt fra talen: 
«I disse dage har den velvillige 

Katolsk Forum i St.Hallvard  onsdag 10.april
Mette Nygård var invitert til å snakke om “Pilegrimsreiser før og nå”. Det var ca 35 
som fant veien til et spennende foredrag over et tema som foredragsholderen 
har skrevet bok om.

Hun hilste oss som pave Frans 
med et muntert “God aften”, 
og begynte med å definere 
hva ordet Peregrinus betyr: 
en vandrer på vei mot et hel-
lig mål; egentlig en fremmed 
som vandrer over jordene (per 
agros) fra latin.. Hun mente 
også at behovet for å vandre 
er nedlagt genetisk i oss. Det 
hellige målet er Gud.

Hun brukte tid på å snakke 
om Stiklestad og jærteg-
nene etter Hellig Olavs død, 
og karakteriserte dette som 
et klassisk pilegrimsmål, et 
sted hvor det finnes levninger 
eller andre relikvier etter hel-
lige menn eller kvinner. Hun 
fortalte flere av historiene om 
undrene og påpekte at troen 
på de helliges samfunn og de 
helliges bønner er grunnlaget 
for underet.  “For helgener 
er mennesker som har hatt 
en helt særskilt kontakt med 
Gud mens de levde på jorden 

- og stedene der deres levnin-
ger finnes er likesom hullene i 
det forhenget som skiller det 
guddommmelige fra mennes-
kenes verden. Det er det som 
gir de hellige stedene deres 
tiltrekningskraft.”

De første pilegrimsferder gikk 
mot Jerusalem, og motivet 
for pilegrimsferder var og er 
ofte nød og smerte, og bønn 
om helbredelse og tilgivelse. 
Velkjent i så måte er Lourdes. 
Omvendelse og fornyet bøn-
neliv er også motiver for dra 
på pilegrimsferder.  I vår tid er 
de derimot blitt en turistform 
under mottoet “ Veien blir 
til mens du går”. Mennesker 
føres sammen og blir beriket, 
og frukter av pilegrimsreiser 
kan være indre glede, rikere 

bønneliv og dypere selver-
kjennelse. Kanskje man lærer 
å ikke be om helbredelse, men 
om  en endret holdning til 
lidelse.

Etter foredraget var det en 
engasjert samtale om egne 
erfaringer fra forskjellige 
pilegrimsferder, og man kon-
kluderte med at det i vår 
moderne tid kan foretas til 
fots, til hest, eller med buss, 
båt, tog eller fly – det hellige 
målet er det viktigste. 
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presse rost søstrene i høye, ja 
altfor  høye toner, i så høye 
toner at jeg har måttet si dem 
hva de visstnok selv vet, at de 
ikke fortjener all denne lov-
prising, men at den bare sier 
dem, hva de burde være, for å 
være ekte gråsøstre.»

Penger ble skaffet, og den 8. 
desember året etter ble side-
fløyen innviet av den nye 
biskop, mrg. Jan Olav Smit. 
Den nye fløy tok imidlertid 
så stor del av hagen at det 
ble liten plass til mosjon og 
fritidsbeskjeftigelser for søs-
trene. De kjøpte derfor midt 
på tyvetallet en 6,5 måls stor 
tomt på Nordstrand. Det var 
visstnok meningen å flytte 
hele novisiatet dit. Men de 
vanskelige forhold i 30-årene 
og under okkupasjonen 
umuliggjorde utbygging. I 
mellomtiden lånte søstrene 
ofte ut stedet med det lille tre-
huset. St. Hallvard dro dit på 
landtur og etter krigen arran-
gerte Katolsk Studentlag 
weekendretretter der

I perioden 1910 – 20 ble det 
gjort en del forbedringer 
på eiendommen, og menig-
hetsl ivet  gikk sin jevne 
gang. Skolen hadde jule-
trefester og eksamensfester. 
Karakterprotokoller fortel-
ler om flid og iver, men også 
om sykdom og lange fravær. 
Livet var ikke alltid lett for de 
mange østkantfamilier.

Skoleprotokollene gir også 
innblikk i datiden strenge 
regler: Her ble det ført nøye 
oversikt over elevenes lovlige 

og ulovlige fravær fra messe 
og skole.

I 1924 kom pastor van der 
Burg til menigheten som 
kapellan. Pastor var der 

Burg var svært opptatt av 
arbeider for barn, og i 1925 
dannet han en forening for 
gutter og en for piker i alders-
gruppen 13 – 17 år. Disse 
foreningene var for begge 
menigheter.

Det var ikke mange konvertit-
ter på 1920-tallet. Et unntaksår 
var i 1925. Da hadde man 17 
konvertitter, 10 voksne og 7 
barn. To familier ble opptatt i 
menigheten. 

På denne tiden var det ca. 400 
medlemmer i menigheten, 
men det var ikke så vanlig å 
gå til kommunion, slik det 
er nå. Fastebestemmelsene 
var strenge,  man kunne 
ikke engang drikke vann 
før høymessen var slutt ved 
12-tiden. Mange foreninger 
hadde felleskommunion en 
gang i måneden, og da gikk 
man gjerne til skrifte lørdag 
ettermiddag.

Mot slutten av 20-årene ble 
det klart at skoleordningen 
til St. Hallvard ikke var tids-
messig nok. St. Olav hadde to 
menighetsskoler, en for gut-
ter og en for piker. I tillegg 
fantes St. Sunniva skole for 
ikke-katolske piker. Fra høs-
ten 1929 ble skolene i St. Olav 
fellesskoler for de to menighe-
tene for elever fra 1. til og med 
5. klasse.

I slutten av 20-årene dannet 
sangkoret en Cæciliaforening. 
Det  b le  også  s t i f te t  en 
Birgittaforening. Den påtok 
seg å holde kirkens messeha-
gler, korkåper, duker osv. i 
orden.

I slutten av tyveårene fikk 
også St. Hallvard menighet 
sitt første forvaltningsråd, 
eller syndikat, som det senere 
ble kalt. Det var forløperen til 
menighetsrådet. Dette syn-
dikatet besto bare av menn. 
Det var først i 60-årene at 
kvinner kom med i menig-
hetsrådet. Rådets oppgave 
var den gang å gi presten råd 
i økonomiske spørsmål og i 
andre saker han gjerne ville 
drøfte med folk han hadde 
tillit til.  Soknepresten måtte 
få kandidatene godkjent av 
biskopen. Menigheten hadde 
ingen innflytelse på valget. 
Men var man først blitt valgt, 
satt man der for godt. Det 
ble sagt at ved siden av å bli 
fritatt av helsemessige grun-
ner, var det bare tre måter å 
komme seg ut av rådet på: 
å flytte, dø eller bli uvenner 
med soknepresten.

I 30-årene ble det dannet en 
katolsk teatergruppe, hvor 
medlemmer fra St. Hallvard 
var blant de drivende kref-
ter. Teatergruppen oppførte 
mange store skuespill, bl.a. 
deler av «Peer Gynt» og 
«Kjærlighet uten strømper».

Vincent-foreningen drev 
sosialt arbeid før krigen. 
Bl.a. drev de årlige ferie-
kolonier  på Syl l ing for 

katolske barn. Etter krigen 
ble feriekolonien holdt på 
Mariakongregasjonens ferie-
sted, Persbråten, på Hadeland. 
Da var Vincentforeningen 
nedlagt. St. Josephsøstrene 

drev feriekoloni til begynnel-
sen av 1970-årene.

D e  k u m m e r l i g e  f o r h o l -
dene i prestegården ble etter 
hvert bedret. Mot slutten av 

1920-årene fikk sokneprestens 
kontor dobbeltvinduer og i 
1930 fikk prestegården vann-
klosett og bad.

Hallvardsvaka for 10 år siden
to sterke damer

Sr.  Intermerata van der 
Hei jden er t i ldelt  H.M:.
Kongens Fortjenestemedalje. 
Hun får medaljen bl.a.for sin 
store innsats for ensomme 
eldre i Oslo i fire tiår. I 
a n b e f a l e l s e s b r e v e t  f r a 
Fransiskushjelpenhet det bl.a. 
«Hun har skapt trygghet hos 
mange ensomme mennesker 
i Oslo... Med dyp respekt for 
sine medmennesker er hun 
blitt et høyt elsket menneske 
både av de eldre ensomme og 
av oss som kolleger.»

Biskop Gerhard Schwenzer 
overrakte medaljen med 

diplom torsdag 24. april på 
en mottagelse etter messen kl 
12:00 i St. Hallvard kirke.

Utdrag fra intervjU 
med  Hallvardsvakas 
avgÅende redaktør

Maria Giæver sa ja til å være 
redaktør for 4 nummer av 
Hallvardsvaka, nå takker hun 
av etter 8 nummer.

«Jo da, det har vært spennende 
og morsomt å prøve seg i høy 
alder. Og såpass interessant 
at det ble flere utgaver enn 
jeg tenkte meg. Men nå er det 
nok.

-Utfordringer?

Å nå alle, synes å være en 
umulighet. I menigheten er 
bare 1/3 etnisk norske. Og 
de andre er spredt på ganske 
mange språk og land.

Det er ikke bare lett å inter-
vjue Maria Giæver. Hun er 
ordknapp, konsis og helt fri 
for adjektiver og broderinger. 
Det er en eim av barskt nord-
norsk landskap rundt henne, 
og dette er beholdt tross 
mange år her sørpå.

En passende avslutning?

«Ho har stått’an  a’!»

Hallvardsvaka for 25 år  siden
Hallvardsdagen 15. 
mai: menigHetsfest

GATEN ER STENGT!!!    -fra 
sykehjemmet til rundt kirken.

TENK DEG:  i n g e n  s t ø y , 
ingen biler - bare hyggelige 
mennesker!

Musikkorps vil ta med seg 
barna og gå rundt i gaten og 
reklamere for oss og ønske 
naboer, venner og kjente vel-
kommen. Det blir satt opp 
kiosk hvor man kan kjøpe 
pølser, brus og is. Videre blir 
det bod hvor det blir solgt 
kaffe, hjemmebakte kaker og 

varme vafler. Lykkehjul blir 
det, kakelotteri, leker og for-
skjellige arrangementer.

Vi  håper-regner  med!  – 
at alle vil støtte opp om 
arrangementet!

Vel møtt 15. mai!
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www.Roman-Catholic-Catechism.com

Barnas side
Du vet sikkert hva dette er for noe? Kanskje har 
dere en slik hjemme? En rosenkrans. Da vet du 
nok også at vi ber Hill deg Maria på de små 
perlene.

Under kan du fargelegge rosenkransen. 

På neste side ser du engelen som kommer til 
Maria. Det er ett av gledens mysterier som vi 
husker på når vi ber rosenkransen.

Av Marta Bivand Erdal

www.roman-catholic-catechism.com

Hvis du vil vite mer om «mysteriene» som 
vi tenker på mens vi ber rosenkransen, kan 
du for eksempel se i «Barnas egen bok om 
rosenkransen». 

Vi har i alt fire typer mysterier som vi 
bruker i rosenkransbønnen. Gledens – 
smertens – lysets – herlighetens mysterier.
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Katekesehelg 
Endel ig  var  dagen 
k o m m e t  –  d a g e n 
d a  v i  s a t t e  k u r s 
mot Mariaholm for 
katekesehelg for 3. og 4. 
klasse.  I alt 49 barn fra 
St. Hallvard menighet 
møtte opp til en trivelig 
helg med masse lek, 
katekeseundervisning 
og den første skriftingen.

Flere hadde gruet seg til å 
skrifte for første gang, men 
opplevde likevel at det vart 
greit å få løftet byrdene fra 
hjertet. Under katekesetimene 
ble det snakket om hvordan vi 
kan oppføre oss fint mot andre. 
Barna var ivrig med å foreslå 
ulike gode gjerninger, som å 
snakke pent til andre, være 
fornøyd med det man har osv.

Vi avsluttet første dagen i 
kapellet. Det var godt å tenne 
lys og kjenne på stillheten 
etter et hektisk program. Og 
ikke minst var det rørende 
med Mormor Ellen som ba 
aftenbønn sammen med sitt 
barnebarn Helene.

Etter å ha startet søndagen 
med morgenbønn, ble det 
en ny runde med undervis-
ning. Deretter var det klart for 
messe. Denne ble startet ved 
at Pater Janusz brente opp alle 
syndelappene til barna. Alle 

syndene er tilgitt og borte. 
Deretter holdt han en pre-
ken med å spørre oss om hva 
som er de kristnes varemerke. 
Flere barn var ivrige med å 
svare og kom omsider fram 
til at det er kjærlighet som er 
vårt varemerke. 

Det er viktig å møte andre 
mennesker med Guds kjærlig-
het. Det er det som utgjør en 
forskjell i forhold til resten av 
verden. Og som Pater Janusz 
sa; dersom alle mennesker 
hadde forstått Guds kjærlig-
het, hadde det ikke vært krig, 
nød og lidelse på jorden. Det 
var ord til ettertanke.

Katekeselederne og noen for-
eldre var med og sørget for å 
bære mat og drikke og passe 
på de ulike gruppene. 

I tillegg må vi nevne spesielt 
ungdommene Omar, Loris, 
Sherington, Prienth og Suzan 

som gjorde en fremragende 
jobb med å underholde barna. 
De sørget for at alle fikk løpt 
og rørt på seg, slik at det ble 
litt mindre «hoppelopper» i 
timene.

På kjøkkenet var det to damer 
som sørget for å servere dei-
lig middag med is til dessert. 
Til kvelds var det hjemme-
lagde boller med varm kakao. 
Vi følte oss som på besøk hos 
bestemor, og hadde det helt 
topp.

Vi hørte fra flere ivrige del-
tagere at de så fram til 
neste gang det blir leir igjen.  
Inntrykket som sitter igjen fra 
denne helgen, er at både store 
og små hadde en flott samling 
sammen. Det var en fin miks 
av undervisning og sosialt 
samvær. Honnør til Angelika 
Wimmer som hadde hoved-
ansvaret for den suksessfulle 
helgen.

Familiedag i kirken

I  begynnelsen  av  mars 
arrangerte vi familietreff i 
menigheten slik at de minste 
barna skal få et trygt og god 
forhold til kirken. 

Det skal også være en møte-
plass og et kristent felleskap 
for småbarnsfamilier. Vi møt-
tes en lørdag ettermiddag til 
sang, lek og undervisning, før 
vi spiste sammen. Vi var så 
heldige at Hanneke og Marta 
som noen av dere kjenner fra 

søndagsskolen var med for å 
hjelpe til. Alle foreldrene tok 
med noe godt å spise, og Pater 
Januzs Fura hadde korsveis-
vandring i kirken. 

Et av barna som deltok var 
Gabriel som er fire år.

- Synes du det har vært en mor-
som familiedag i kirka? 

- Ja, det var gøy å treffe de 
andre barna. Og så fikk vi 

godterier. 
 

- Hva er det som var morsomst? 

- Å spise godterier. 
 
- Har du lært noe? 

- Ja, pater Januzs har lært 
meg at de spikret Jesus 

på et kors slik at han døde. 
Så la de han i en hule i 

fjellet og rullet en 
kjempediger stein foran. 
Men etter tre dager stod 
han opp og var ikke død 

likevel. 

Konfirmanthelg for åttende klasse

I mars var 24 åttendeklassin-
ger på helgesamling på det 
flotte katolske kurs- og konfe-
ransesenteret på Mariaholm 
ved Øyern i Østfold. Det ble 
en intens, lærerik og morsom 
helg for en gjeng kunnskaps-
rike og flinke konfirmanter. 

Vi reiste som alltid med buss 
fra St. Hallvard fredag etter-
middag, og sjekket inn på 
Mariaholm før vi møttes til 
kveldsmat. For å sørge for at 
det ble en flott helg for kon-
firmantene stilte hele seks 
frivillige opp for å hjelpe til 

med alt fra det praktiske til 
undervisning. Etter brød og 
melk var vi sammen i den 
store salen, for de av dere som 
er kjent på Mariaholm, hvor 
det var leker og sosialt sam-
vær. Det å få være sammen 
med katolske venner er noe av 

Audun Turi
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det viktigste med konfirmant-
helgene. Etter en lang dag 
med reising og mange inn-
trykk var det godt å avslutte 
dagen med felles kvelds-
bønn i kapellet før vi gikk til 
ro rundt klokken 23:00. Noen 
av lederne gikk til et raskt 
møte, mens noen av lederne 
gikk nattevakter for å passe 
på at alle hadde det bra og at 
det var stille og rolig på sove-
fløyene. Selvsagt var det stille 
og rolig på sovefløyene ,for 
konfirmantene våre er vel-
oppdragne ungdommer. 

Lørdag morgen var det revelje 
klokken 08:00 og morgenbønn 
i kapellet hvor vi ba tidebøn-
nene. De som har vært på 
konfirmanthelg på Mariaholm 
vet at ved siden av lek og 
moro så er de felles bønnene 
og messene veldig viktige inn-
slag på helgen. Det neste på 
programmet var frokost. Vi er 
så heldige at to lokale damer, 
Sigrid og Unni, lager mat til 
oss når vi er på tur. Selv om 
mange av konfirmantene 
ikke har vært på Mariaholm 
før, så er det mange tradi-
sjoner som skal videreføres. 
Dette er en av de mange vik-
tige oppgavene til lederne. 
En slik tradisjon er at vi har 
morgengym før vi starter 
undervisningen. Det er usik-
kert når denne tradisjonen 
oppstod, men noen hevder at 
det er Johan Amalathas som 
innførte denne tradisjonen da 
han tjenestegjorde som gar-
dist i Hans Majestet Kongens 
Garde. Men dette er usikkert. 
I alle fall ledet Toni oss i lett 
snublende jogging, pushups, 

situps og noe han hadde gitt 
navnet planken. Det siste var 
veldig tungt. 

De siste årene har antall 
katolikker i vårt sogn forme-
lig eksplodert. For noen få 
år siden var vi svært få, nes-
ten ingen, mens nå er vi over 
20.000 registrerte katolikker 
som sogner til St. Hallvard 
menighet. Det er svært gle-
delig av vi er så mange, men 
det har også ført til at pre-
stene våre har mye å gjøre, 
samt at det er rift om hel-
gene hvor Mariaholm er ledig. 
Alle disse omstendighetene 
hadde ført til en lei dobbelt-
booking av Pastor Oddvar 
Moi. Men vi hadde med oss 
Marius Benedict Horn med 
mange års erfaring fra konfir-
masjonsundervisningen i St. 
Olav. Han tok ansvar og holdt 
et meget godt foredrag om 
eukaristien for ungdommene. 

Alle sammen lærte noe nytt, 
og foreldrene oppfordres til å 
stille kontrollspørsmål. 

For å skape en bra helg så 
hadde vi satt av mye fritid 
denne helgen. Det er nok noe 
som ledelsen i St. Hallvard 
kommer til å gjøre framover 
også. Det er viktig å ha tid 
til å snakke sammen, spille 
musikk, spill eller være ute og 
bedrive fysisk fostring. Vi gav 
konfirmantene fri fra klokken 
tolv til klokken tre. Det skal 
liksom ikke bare være jobb å 
være på tur med St. Hallvard 
Menighet. Det skal også være 
moro. Det var dårlig vær, så 
vi holdt oss mest inne. 

Klokken tre startet vi med for-
beredelser til skriftemål. Jeg 
tror alle sammen gikk for å 
skrifte, selv om det kan virke 
litt skummelt for noen. Og 
klokken seks var det messe. 

SHUL på besøk hos KUL-Tro
I begynelsen av april dro en gjeng spente SHULere 
med tog opp til Trondheim for å møte KUL-Tro, 
som tok oss imot med åpne armer og varm suppe.

Etter en god natts søvn, eller 
det var i alle fall en natts søvn, 
var alle klare for en opplevel-
sesrik dag i bartebyen. Etter 
en guidet tur i Nidarosdomen, 
og så en omvisning i resten 
av byen med en minst like 
flink guide, var det på tide å 
bli bedre kjent med hveran-
dre. Det var kult å oppdage 
at det finnes andre aktive 
ungdomslag i Norge, og føle 
at vi hadde et, felleskap selv 

om mange av SHULerne aldri 
hadde vært i Trondheim før.

Helgen ble utrolig vellykket 
og det var gøy å bli bedre kjent 
med både sitt eget lokallag og 
se at det finnes katolikker på 
vår alder som driver lokallag 
i andre deler av landet. Jeg vil 
absolutt anbefale alle lokallag 
å besøke hverandre, selv med 
tilsammen 14 timer på toget 
var det virkelig verdt det.

Katekese og konfirmantundervisning 2013/2014
St. Hallvard menighet tilbyr katekese (tros-
opplæring) for barn og ungdom også i neste 
skoleår 2013/2014. Alle interesserte er velkom-
men til å melde seg på! De enkelte klassene 
har undervisning én gang i måneden – 1. 
klasse etter familiemessen første søndagen i 
måneden (1 time katekese), 2.-9. klasse én lør-
dag i måneden (kl 10-14). Forberedelsen til 
førstekommunion starter i 2. klasse. Barna 
mottar førstekommunion når de går i 3. klasse. 
Konfirmantkurset går over 2 år (8. og 9. klasse). 
Ungdommene blir konfirmert når de går i 9. 
klasse. Førstekommunionsbarna og konfirman-
tene er invitert til hver sin helg på Mariaholm 
(leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo) i løpet av 
skoleåret.

Vi sender ut invitasjonsbrev med mere infor-
masjon om katekesen i august. 

Dersom dere ikke får brev, ta gjerne kontakt 
med oss! Følg gjerne med på våre hjemmesider. 

oppstart for katekesen og 
konfirmantUndervisningen er:

 ■ 1. klasse: 01.09.  
(«Barnas dag» i menigheten) 

 ■ 2.-7. klasse: 14.09.2013
 ■ 8. klasse: 14.09.2013
 ■ 9. klasse: 21.09.2013

Ved spørsmål ta kontakt med 
Angelika Wimmer. tlf.: 23 30 32 
00/13, mail: angelika.wimmer@
katolsk.no 

OBS: Førstekommunionsbarn og konfirman-
ter som er døpt utenfor Norge må levere 
dåpsattest til St. Hallvard. Skal barnet deres 
gå til førstekommunion eller bli konfirmert 
til neste år og er døpt utenfor Norge? Ta med 
dåpsattest allerede nå i sommer når dere rei-
ser til hjemlandet deres!
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Fattigdom i fokus!

”Fattigdom i fokus” er NUKs kampanje i 2013. Med 
kampanjen ønsker vi å fokusere på den urettferdige 
fordelingen av jordens ressurser, og de strukturene 
som bidrar med å opprettholde denne store 
ulikheten mellom rike og fattige land.

Hvorfor kampanje?

NUK har over lengre tid 
hatt et ønske om å ha et økt 
fokus på Nord/Sør-spørsmål, 
og på landsmøtet 2012 ble 
det bestemt at kampanjens 
tema skulle være fattigdom. 
Det er det samme temaet 
som årets adventsaksjon 

”Fattigdomsbekjempelse og 
alles rett til mat i DR Kongo”, 
noe som gir oss en fin mulig-
het til å få en dypere og 
bredere forståelse av temaet 
som vi skal jobbe med under 
adventsaksjonen i november 
og desember.

Hva er nord/
sør-spørsmÅl?

Er noen fattige fordi noen er 
rike? Er det slik at våre for-
bruksvaner er med på å holde 
andre i fattigdom? Eller er det 
slik at når vi handler billige 
kinesiske varer, hjelper kine-
serne ut av fattigdom? Nord/
Sør-spørsmål er altså spørs-
mål om hvordan land i nord 
og land i sør er avhengige av 
hverandre, og hvordan de 
påvirker hverandre i spørs-
mål som angår fattigdom og 
makt.

Dersom vi skal ta vår tro på 
alvor og leve ut budet om 

nestekjærlighet, er det viktig 
at vi søker en verden som er 
så rettferdig som mulig.

Hva er fattigdom?

Fattigdom er mer enn fra-
vær av materiell velferd. 
Fattigdom innebærer man-
glende valgmuligheter og 
mangel på anstendig leve-
standard. Det er vanlig å 
skille mellom to former for 
fattigdom; absolutt og relativ 
fattigdom. Absolutt fattigdom 
innebærer at man ikke får dek-
ket sine grunnleggende behov 
som mat, klær, hus og tilgang 
til primære helsetjenester og 
grunnleggende utdanning. 

Relativ fattigdom defineres i 
forhold til det samfunnet du 
lever i, dette betyr at man i 
Norge kan regnes som fat-
tig om man ikke har råd til å 
delta på vanlige sosiale aktivi-
teter. Denne ulikheten har økt 
de siste årene, både i rike og 
i fattige land. For selv om de 
fattige landene opplever øko-
nomisk vekst, kommer det 
ofte kun de rike til gode. 

Hvorfor skal vi bry 
oss?

Svaret på spørsmålet kan 
være så enkelt som; dersom 
vi skal ta vår tro på alvor og 
leve ut budet om nestekjær-
lighet, er det viktig at vi søker 
en verden som er så rettfer-
dig som mulig. Det er vårt 
ansvar som kristne å stå opp 
mot urett. Vi må våge å si i fra 
når myndigheter og samfun-
net lager strukturer som er 
positive for få, og negative for 
mange. 

Jordens ressurser er univer-
selle goder som tilhører alle.

Som den katolske kirkes ung-
domsorganisasjon har vi et 

ansvar for å være med på å 
kaste lys over den urett som 
skjer i verden.

kirkens sosiallære

Kirkens sosiallære har som 
mål å tolke den virkelighe-
ten vi lever i og se den i lys 
av Bibelens lære. Sosiallæren 
skal veilede oss i hvordan vi 
som kristne skal forholde oss 
til samfunnet og den realite-
ten vi lever i. Den skal bidra 
til å forme vår samvittighet, 
slik at vi som troende blir et 
ansvarsbevisst samfunns-
medlem. Når det kommer til 
fattigdom, er sosiallæren vel-
dig klar og enkel – jordens 
ressurser er universelle goder 
som tilhører alle, Kirken skal 
stå på de fattiges side og 
kjempe for at ressursene blir 
rettferdig fordelt og kommer 
alle til gode. Og det er dette 
vi ønsker å sette fokus på med 
denne kampanjen. 

Hva skjer nÅ?

Med denne kampanjen ønsker 
vi å hjelpe og å motivere 
deg til handling i menig-
heten din, og i dagliglivet. 

Sette fokus på fattigdom og 
fattigdomsbekjempelse. 

Kravene vi stiller til myndig-
hetene og bispedømmene er:

1. Jobbe for at internasjonale 
handelsregler skal bli mer 
rettferdige for fattige land.

2. Jobbe for å opparbeide flere 
innvandringssentre i Norge.

3. Øke fokus på sosiallæren i 
bispedømmene.

Mer om hvorfor vi stiller disse 
kravene vil komme i den nye 
bloggen, følg med på NUK.
no!

Vi avslutter kampanjen med 
en informasjonsdag i menig-
hetene 23. juni, hvor vi håper 
at DU og lokallaget i menig-
heten ønsker å bidra med å 
sette fokus på fattigdom og 
fattigdomsbekjempelse!

Dette ønsker vi å gjøre ved  
blant annet å samle inn under-
skrifter for kravene vi stiller.

Bli med, og sett  
fattigdom i fokus!

”Er det slik 
at våre forbruksvaner 

er med på å holde 
andre i fattigdom?”

Quyen-di ngoC pHan  
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Josef og Kamil

I  s i s t e  n u m m e r  a v 
Hallvardsvaka fikk leserne, 
blant mye annet godt stoff, 
lese om St. Eystein prestese-
minar. Samtidig hadde bladet 
«CREDIMUS – et blad om tro 
- for unge voksne katolikker» 
et intervju med kandidater 
i presteseminaret. Der leser 
vi om hverdagen og studi-
ene til seminaristene i St. 
Eystein. Dersom leserne av 
Hallvardsvaka ikke allerede 
har lest Credimus nr. 1 – 2013, 
anbefaler jeg dere å finne 
bladet på internettsidene 
til Norges unge katolikker 
(www.nuk.no). 

I  d e t t e  n u m m e r e t 
a v  H a l l v a r d s v a k a  v i l 
Hallvardsvaka ta dere med på 
et besøk inn i presteseminaret 
i Akersveien 6 for å bli bedre 
kjent med seminaristene. Hva 
har ledet dem til en person-
lig og aktiv tro? Hvem har 
formet dem til bevisste kato-
likker som nå prøver sitt kall 
til prestetjenesten? Hva med 
ungdommer?   

Undertegnede hadde den 
glede å besøke studentene en 
fin vårkveld. Vi startet opp 
med å be sammen i det lille 
huskapellet deres. Deretter 
spiste vi middag sammen 
med hyggelig prat rundt 
bordet. Jeg hadde avtalt på 
forhånd at jeg gjerne ville ha 
en samtale med et par av stu-
dentene. Naturlig falt valget 

på en norsk og en polsk pre-
stestudent i og med at de 
representerer to virkelig store 
folkegrupper i St. Hallvard 
menighet. De unge prestekan-
didatene heter Josef Ottersen 
og Kamil Fedorczyk. 

Vi satte oss godt til rette i 
den såkalte Granstua (fordi 
den inneholder møbler etter 
biskop Gran) med hver vår 
kopp med te. Det var mye vi 
kunne ha snakket sammen 
om, likevel prøvde vi å holde 
oss til tema vi tror kan være av 
interesse for Hallvardsvakas 
lesere. 

Noe av det jeg hadde lyst 
til å høre om, var knyttet til 
deres oppvekst i Kirken, kal-
let til prestegjerningen og 
tanker om fremtiden. Både 
Josef og Kamil kunne for-
telle at foreldrene deres har 
hatt en uvurderlig betydning 
for deres katolske formasjon 
i oppveksten. I begge famili-
ene var det helt naturlig at de 
gikk i messen hver søndag. 
Bønn var fast innslag i hver-
dagen hjemme hos dem begge, 
så de fikk tidlig et nært og 
kjært forhold til blant annet 
Rosenkransbønnen. Josef for-
teller at foreldrene hans alltid 

setter Gud på første plass i 
livet, og det katolske gjen-
nompreger dagen i familien 
hans. De er sterkt knyttet til 
Assisi og Medjugorje – katol-
ske kraftsentra ute i Europa. 
Bønn, musikk og stillhet, 
sakramentst i lbedelse og 
rosenkransbønn har formet 
Josefs fromhetsliv. Interessen 
for liturgi og Kirkens liv ble 
vekket gjennom ministrering 
i messen. Han forteller at han 
begynte å ministrere i påsken 
i 9-10årsalderen, og gjennom 
dét ble messen mer levende 
for ham. Etter hvert ble minis-
trering en inngang til Kirkens 
ungdomsarbeid. Den stør-
ste opplevelsen, forteller han, 
var ministrantvalfart til Roma 
ved nyttårsskiftet 2000/2001. I 
en hektisk uke fikk ministran-
tene sett alt det som var verdt 
å se i Roma. Høydepunktet 
ble å få ministrere i messen 
sammen med pave Johannes 
Paul II og audiensen hos ham. 
Inntrykkene fra turen, inklu-
dert at han fikk kysset pavens 
ring, gav ham den første tan-
ken om at prest var noe han 
kunne tenke seg å bli.   

Selv har jeg tenkt at det å 
være ministrant kan vekke 
interessen for å engasjere seg 
i Kirken generelt og for pre-
stetjenesten spesielt. Josef 
forteller at ministranttjenes-
ten har vært viktig for ham 
fra han var liten, men den er 
ikke nødvendigvis en måte 
å forberede unge gutter til å 
bli prester. Ministrantarbeid 
rundt i menighetene kal-
ler han et «knakandes godt 
ungdomsarbeid» som får 

både gutter og jenter aktive 
i Kirken. Undertegnede hus-
ker godt Josef og søsknene 
hans ministrerte i vår felles 
barndomsmenighet i Arendal. 
Kamil derimot har aldri 
vært ministrant som barn. 
Imidlertid fulgte han gjerne 
med på hva ministrantene 
gjorde i messen.   

Josef engasjerte seg i Norges 
Unge Katolikker (NUK) og 
samtidig satset han på en 
karriere innen filmbransjen. 
Som han sier, er hans ønske 
å berøre mennesker. Han vil 
formidle noe som betyr noe 
for folk – det være seg som 
filmskaper, som han først 
hadde sterke planer om å 
bli, eller som prest. Han har 
noe viktig på hjertet som han 
gjerne vil dele med andre. 

Kamil og Josef er opptatt av å 
gi videre til andre det de selv 
har mottatt gjennom troen. 
Opplevelser som har gitt mye 
kjærlighet og glede ønsker de 
å gi videre til andre, og da sær-
lig til ungdommen i Kirken. 
Vi er enige om at vi skal 
bruke så store ord som disse 
fra hellige Thomas Aquinas: 

“Contemplari et contemplata 
aliis tradere” som vi kan over-
sette med «Fordyp deg i Gud 
og gi så videre til andre fruk-
tene av din kontemplasjon». 

Kirken er relevant for levd liv 
i dag – ikke historie. Kamil og 
Josef har lyst til å se menighe-
ter blomstre og selv bidra til å 
være aktivitetsskapende, for å 
se aktivitet hos både unge og 
gamle. Som fremtidige prester 

ser de for seg at de vil vandre 
sammen med menigheten i 
et fellesskap mot det samme 
mål: Kristus. 

De er opptatt av å formidle 
at alle er kalt til hellighet. 
Vår katolske identitet kom-
mer til uttrykk på ulike måter. 
Gjennom bønn, stillhet og 
ettertanke kommer vi nær-
mere Gud. Vi kan spørre oss 
selv: hvem skapte Gud meg 
til å være? Gud vil bruke hver 
enkelt av oss til noe. Vi må 
lytte til hva som er Guds vilje. 
Om det er noen som opple-
ver at Gud kaller til et liv i 
Kirkens tjeneste som prest, 
ordenssøster eller ordensbror, 

Josef og pave Johannes Paul II

Josef i Medjugorje

ingrid paluSk a

Kamil og Josef i “Granstua” i Akersveien 6
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Økonomien i St. Hallvard menighet

Menigheten er i ferd med å 
samle penger for å bygge ny 
kirke på den tomten vi har 
kjøpt på Mortensrud.  Vi må 
regne med at vi i tillegg er 
nødt til å låne penger for å 
komme i gang med byggin-
gen.  Renteutgifter kan bli 
store beløp i fremtiden.  

I det siste har vi også brukt 
mange penger på ombygging 
av St. Hallvard-bygget som 
blant annet resulterer i at vi 
får to nye presteleiligheter.  

Derfor er vi glad for at vi for 
2012 kan notere et overskudd.  
Pengene gjør det mulig å sette 
av midler til Mortensrud.  
Men det er langt igjen, der-
for ber vi om at dere fortsatt 
bidrar sjenerøst med kollekter, 
kirkebidrag og på annen måte. 

Regnskapet for 2012 er nå 
avsluttet.  I skrivende stund 
er ikke revisor helt ferdig med 
sitt arbeid, men vi forventer 
ingen endringer i resultatet.

Noen nøkkeltall for 2012:

Driftsinntekter kr 8,3 millio-
ner.  De viktigste postene er 
kommunale tilskudd på nes-
ten 5 millioner, kollekter og 
kirkebidrag på ca 1 million 
hver.

Driftsutgiftene var kr 5,4 mil-
lioner.  De største postene er 

lønn til våre ni ansatte med 
2,5 millioner og diverse akti-
viteter på 1 million.

Dette ga et driftsoverskudd 
på nærmere 2,9 millioner.  
Når vi tar hensyn til spesielle 
poster, særlig innredning av 
nye presteleiligheter i 3. eta-
sje samt renteinntekter, fikk 
vi et overskudd på litt over kr 
2 millioner.  Dette beløpet er i 
sin helhet avsatt til fond.

Menigheten hadde pr 31. 
desember 2012 en kapi -
tal på nærmere 12 millioner 
når vi ser bort fra tomten på 
Mortensrud som vi kjøpte 
for kr 5 millioner høsten 
2012.  Vi har avsatt vel 2 mil-
lioner til formål ny kirke på 
Mortensrud og ca 5,5 millio-
ner til fremtidig vedlikehold. 

Økonomien er tilsynelatende 
veldig god.  Men det er like-
vel grunn til litt bekymring.  
Det kommunale tilskuddet 
for 2012 på nesten 5 millio-
ner vil bli vesentlig lavere i 
2013.  Dette fordi det gis som 
et tilskudd basert på antall 
medlemmer, og på grunn av 
opprettelsen av St. Johannes 
menighet vil antall medlem-
mer i St. Hallvard menighet 
i år være vesentlig lavere enn 
i fjor.  Samtidig vil utgiftene 
våre fortsette å øke i takt med 
prisstigningen.

Vi vet at vi i nær fremtid skal 
bygge en ny kirke på tomten 
vår på Mortensrud, og vi har 

på langt nær de midlene vi 
trenger for å komme i gang.  
Her trengs det mye mer.

I mange år har vi sett at med-
lemmenes bidrag til kollekter 
og kirkebidrag har økt jevnt 
og trutt.  Men i år er tenden-
sen dessverre en nedgang fra 
året før.  Dette må vi gjøre 
noe med.  Husk å ta med pen-
ger til kollekten på søndager.  
Har du ikke kontanter, kan du 
som kjent betale med kort på 
betalingsterminalen bak i kir-
ken.  Den er enkel å bruke, det 
står bruksanvisning ved siden 
av terminalen.

Vi minner også om kirkebi-
drag.  Det beste er avtalegiro 
som gir fradrag i skatten.  
Bruk øverste del av blanketten 
som står midt i bladet og send 
til bispedømmet (adressen 
står nederst på blanketten).  
Alternativt kan du bruke den 
nederste delen av blanket-
ten og sende penger direkte 
til menighetens konto, enten 
du bruker nettbank, brevgiro 
eller betaler i en bankfilial.

Mange lurer på hvor mye 
man bør gi i kirkebidrag.  
Biskopen har i sin tid anbefalt 
at man gir 1% av brutto inn-
tekt.  Enkelt å regne ut.  Tjener 
du f.eks. kr 300.000 i året, er 
anbefalt kirkebidrag kr 3.000.  
Fordelt på 12 måneder, blir 
det bare kr 250 pr måned.  

vil Kamil si til de unge: Bare 
prøv! Det er verdt å teste sitt 
kall. Ingen skal være redd for 
å prøve, understreker han. 

Opplevelser som har satt 
sine spor hos Kamil er de 
årlige fotvandringene til 
Mariahelligdommen Jasna 
Góra i Czestochowa. Han del-
tok på pilgrimsvandringene i 
august flere år sammen med 
flere hundre tusen pilegrimer. 
Polakker i Norge arrangerer 
en fotvandring til Mariaholm 
hvert år i slutten av august 

som et alternativ til den store 
vandringen til Czestochowa. 
Det var på en slik vandring 
til Mariaholm undertegnede 
traff Kamil for første gang for 
et par år siden.

Når jeg prøver å spørre pre-
stekandidatene om fremtiden, 
minner Kamil meg klokt om 
at vi først og fremst lever her 
og nå. Vi vet ikke hvordan 
Kirken kommer til å forandre 
eller utvikle seg. La Guds vilje 
skje, sier Kamil. Fremtiden vil 
sikkert gi mange vanskelige 

utfordringer, men det er flott 
å gjøre det som ikke er lett. 
Kloke ord vi kan ta med oss 
fra denne unge mannen som 
er kommet til Norge for å 
gjøre en tjeneste i Kirken her 
i nord.  

Kloke ord får vi også fra Josef 
når han sier hvor impone-
rende det er hva Den katolske 
Kirke gjør for integrering i 
Norge. Ikke minst blant ung-
dom. Josef sier at de voksne 
har mye å lære av engasjerte 
og inkluderende ungdommer 

– ungdommer som er Kirkens 
nåtid. Josef blir både stolt og 
glad over å se hvordan Kirken 
river ned de ytre stengslene 
mellom mennesker, slik at 
vi sammen først og fremst er 
Guds barn. 

Da vil jeg bare tilføye at vi 
som katolikker er hjemme 
overalt i verden der Kirken 
finnes, slik som alle katolikker 
– unge som gamle - som kom-
mer til Norge, finner sitt hjem 
i Kirken her i Norge.

Kamil på fotvandring med tante Jadzia

Frode eideM  

Finansrådet

UTFLUKT TIL HOVEDØYA 15. JUNI
15. juni pakker vi picnickurven og setter kurs 
for Hovedøya. Dette er Arrangementsutvalgets 
siste arrangement i Troens År-regi før 
sommeren.

Vi feirer messe i St. Alban-ruinen . Deretter får 
vi omvisning på øya og i klosterruinen, før vi 
nyter vår medbragte mat!

Vi tar båt fra Vippetangen, vanlig sporveistakst. 
Følg med i søndagsbladet!
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Lovet være Jesus Kristus - i all evighet. Amen.

Har du blitt hilst med disse 
ordene noen gang? Den 

“gamle” katolske hilsenen 
ser ut til å være på vei ut av 
manges bevissthet. Fremdeles 
finnes det mange som hilser 
hverandre på denne måten og 
i hvert fall hilser presten med 
disse ordene, men kanskje 
ikke så ofte i Norge. “Lovet 
være Jesus Kristus...” er ikke 
bare fromme ord, men også 
en hilsen fylt med kjærlighet 
til Gud og til våre neste.  
 Da pave (nå emeritus) 
Benedict XVI i fjor lanserte 

“Troens år” var dette på 
bakgrunn av Kirkens obser-
vasjoner og tilbakemeldinger 
fra rundt om i verden om en 
stadig kamp mot sekularise-
ringen. Noe burde gjøres, vi 
må være stolte av vår tro. 
 Pave Frans, vår nye pave, 
har virkelig tatt over stafett-
pinnen. Om ønsket om styrket 
tro blant alle katolikker var 
pave emeritus Benedicts frem-
ste mål med Troens år, mottar 
vi daglig nye utfordringer 
vedrørende dette fra pave 
Frans.  Hans daglige preke-
ner fra morgenmessene i St. 
Martha hvor han bor og hans 
prekener på den ukentlige 

onsdags generalaudiensen 
eller Angelusbønnen hver 
søndag, er fylt med innhold 
og utfordringer.
 Troen på den oppstandne 
Kristus er det mest sentrale 
for oss som kristne og i denne 
trosforståelsen er Eukaristien 
midtpunktet. Den hellige 
messe som vi prester hver 
eneste dag feirer og som alle 
troende er invitert til å ta del 
i der det lar seg gjøre, er som 
en nerve i hele Kristi mystiske 
legeme, Kirken.
 I Den katolske kirke er 
det søndagsplikt. Det høres 
relativt strengt ut, at alle kato-
likker skal gå i kirken for å 
delta i messefeiringen på 
søndager. Dersom en forhol-
der seg til ordet “plikt” på 
en negativ måte, forblir nok 
søndagsplikten for mange 
et ork, som en kanskje ikke 
orker. Søndagen er like fullt 
en helligdag.
 Det hellige vi her snakker 
om er fylden av Guds nåde i 
sakramentet, i Eukaristien, i 
alterets hellige sakrament.
 Menighetens fellesskap 

“rundt” alteret, våre felles bøn-
ner som bes i vår felles tro og 
messeofferet som bæres frem, 
der vi i hver messe gjenskaper 
Kristi soningsoffer på korset i 
Jerusalem for nærmere 2000 år 
siden er vitnesbyrdet om en 
levende kirke. 
 Vi sier gjerne at Den 
katolske kirke er en knelende 
og bedene kirke.
 Fordi Eukaristien og 
troen på Kristi tilstedevæ-
relse i sakramentet er helt 

fundamentalt for oss som 
katolske kristne, er det helt 
naturlig å knele ned når 
konsekrasjonsbønnen (den 
eukaristiske bønn) blir lest. 
Det er naturlig for oss å knele 
når vi tilber Kristi tilstedevæ-
relse i sakramentet når presten 
løfter den konsekrerte hostien 
og sier “Se Guds lam, se ham 
som tar bort verdens synder”. 
Det er naturlig for oss å fort-
sette å knele når vi i fellesskap 
ydmykt bekjenner “Herre, jeg 
er ikke verdig at du går inn 
under mitt tak, men si bare et 
ord så blir min sjel helbredet”.
Det er derfor naturlig for 
mange å knele når de mottar 
kommunionen, selv om de 
aller fleste i dag mottar kom-
munionen stående.
 Det er naturlig for oss å 
knele når vi går inn i kirke-
bygget og når vi forlater det, 
med øyne og tanker fokusert 
på sakramentet som er oppbe-
vart i tabernakelet.
 Da jeg på slutten av 
1980- tallet og begynnelsen av 
1990- tallet bodde og studerte 
i Bergen, var jeg så heldig å bli 
godt kjent med St. Franciskus 
Xaveriussøstrene og særlig 
deres kommunitet i Parkveien. 
Flere ganger i uken ba jeg 
Laudes (Kirkens morgenbønn) 
sammen med søstrene, minis-
trerte i deres morgenmesse og 
spiste frokost sammen med 
dem etterpå. Søstrene avslut-
tet alle tidebønnene i kapellet 
med følgende setning: “I alte-
rets hellige sakrament være 
Jesus, evig takk og pris og ære”
 Denne setningen har 

siden blitt et slags mantra for 
meg. 
Dette har med min tro å gjøre, 
kall meg gjerne from (jeg er jo 
prest), men for meg handler 
dette om mye mer enn from-
het. Det handler om en dyp 
kjærlighet og respekt for hva 
sakramentet virkelig er, nem-
lig hellig.
 Vi er alle invitert til å tilbe 
Kristi nærvær i sakramen-
tet, men Kirken har regler for 
hvem som kan motta sakra-
mentet. Ja, vi husker bønnen 
før kommunion, “Herre, jeg 
er ikke verdig at du kommer 
innunder mitt tak...”
Når Kirken har regler for 
hvem som er “verdige” og 
ikke, handler det om moral og 
etikk. For Den katolske kirke (i 
motsetning til den Lutherske 
kirke) er Eukaristien, kom-
munionen, det fremste tegn 
på enhet og trosfellesskap 
med Kirken og dens lære. 
Dersom man ikke lever etter 
de moralske regler og innen-
for den etikk Kirken (Bibelen, 
magisteriet og tradisjonen) 
lærer, så kan man ikke motta 
sakramentet. Da må en skrifte 
først og først da, når en har 
bekjent sine synder, angret 
dem, mottatt sin bot og abso-
lusjonsbønnen, da er enheten 
med Kristus gjenopprettet.
 I den Lutherske kirke 
er det annerledes, her er det 
nattverden som er middelet til 
syndstilgivelse. Martin Luther, 
som på mange måter var til-
henger av skriftemålet, mente 
at Den katolske kirkes forstå-
else av nåden i Eukaristien 
ikke var riktig og derfor hev-
det han at lengselen etter 
tilgivelsens nåde i nattverden 

(han bruker ordene “sult og 
tørst”) var det saliggjørende 
for å oppnå tilgivelse, hel-
ler enn skriftemålet. I sin 
«tordenpreken» “Verdig mot-
takelse av Sakramentet” fra 
1521, som svar på bullen 
Exsurge Domine fra pave Leo 
X i 1520 var Luther helt tyde-
lig på hvem som var verdige 
og hvem som ikke var det.
 Derfor er det for eksem-
pel ikke unaturlig for Den 
norske kirke å feire gateguds-
tjeneste på Egertorget med 
nattverd til alle som går forbi, 
fordi det er for syndenes for-
latelse. Noe slikt ville være 
fullstendig utenkelig for oss 
i Den katolske kirke (og for 
Martin Luther selv, om han 
hadde levd i dag).
 For oss er og blir sakra-
mentet noe hellig, noe vi 
mottar, ikke som et middel for 
tilgivelse, men som et uttrykk 
for vår (etter skriftemålet) 
gjenopprettede enhet med 
Kristus og Kirken.
 Den 14. april i år fei-
ret pave Frans messen i den 
store basilikaen St. Paul uten-
for murene. I sin preken sa 
han blant annet: “Alle har vi i 
vårt liv, bevisst eller av og til 
ubevisst en veldig klar oppfat-
ning av prioriteter vedrørende 
hva vi anser som viktig for oss. 
Tilbedelse av Herren innebæ-
rer å gi ham den plassen vi har; 
tilbedelse av Herren innebæ-
rer å bekjenne, tro - ikke bare 
gjennom ord - at han alene i 
sannhet styrer våre liv; tilbe-
delse av Herren betyr at vi er 
overbevist, i hans nærvær, at 
han er den eneste Gud, vår 
livs Gud, vår histories Gud.”
 D e n  n å d e n  K r i s t u s 

skjenker oss i sakramentet er 
livgivende og gir oss næring 
til å leve i pakt med ham, men 
vi må også fortjene den. Når 
vi skal motta kommunionen i 
messen spiller det ingen rolle 
hvordan vi ser ut, om vi nett-
opp har dusjet og tatt på oss 
penklær.  Men det spiller en 
rolle hvordan det ser ut inne 
i oss, med samvittigheten, 
med vårt moralske og etiske 
levesett.
 Når vi mottar sakramen-
tet, er det ikke en brødbit vi 
mottar. Det er Herren.
 Det er sakramentet vi har 
knelt foran i tilbedelse. Det er 

“alterets hellige sakrament”. 
Det er hele den katolske hilse-
nen “Lovet være Jesus Kristus. 
I all evighet” - satt i perspektiv 
og levendegjort.
 Nå i dette troens år kaller 
Kirken oss til å styrke, for-
dype og leve vår tro. Vi er alle 
kalt til å vende om, til å skrifte 
våre synder og motta Herrens 
tilgivelse og nåde, til å vende 
oss mot Herren. Ikke bare 
på søndagen når vi glade og 
lengtende strømmer til kirken 
(inkludert de som måtte være 
morgentrøtte og ikke fullt så 
sprudlende), men ellers også 
hver dag.
 Bli ikke overrasket om du 
neste gang møter et menig-
hetsmedlem som hilser deg 
med “Lovet  være Jesus 
Kristus”, nøl ikke med å svare 

“i evighet. Amen.”
 Bli heller ikke forundret 
om du tilfeldigvis neste gang 
du er i messen, hører noen 
viske “i alterets hellige sakra-
ment være Jesus evig takk og 
pris og ære”. Ha et fortsatt 
godt Troens år!

p. Sigurd MarkuSSen
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St. Johannes  
apostel og evangelist menighet

Kjære brødre og søster i 
Kristus, 

Ved opprettelsen av et nytt 
sogn, Groruddalen, er det 
ikke alltid enkelt å kunne 
organsisere seg så fort. Jeg 
er dermed takknemlig for 
at St. Johannes menighet får 
ta del i dette nummeret av 
Hallvardvaka. Og vil jegal-
lerede her takke St. Hallvard 
menighet for den støtte og 
hjelp som menighet har vist 
oss allerede og i fremtiden. 

For et par uker siden sendte 
St.  Johannes, apostel og 
evangelist menighet ut et 
fellesbrev til alle registrerte 
katolikker i menigheten, hvor 
vi informerte om menighetens 
grenser og tilhørighet. Dette 
skapte litt turbulens og kan-
skje litt irritasjon. Vi forstår at 
noen synes det er vanskelig 
når menighetsgrenser endres, 
men  dette var nødvendig av 
pastorale hensyn.  Kirken har 
hatt stor vekst i byen. Derfor 
er det nødvendig å opprette 
flere menigheter. 

Når dette er sagt, ønsker jeg å 
se fremover og rette tankene 
mot menighetens utvikling og 
vekst. Det er en utfordrende 
oppgave menigheten står 
foran. Det er å bygge menig-
heten ”på grunnfjell” helt fra 

starten av. Vi har per i dag 
ikke menighetsråd, finansko-
mite, eller etablerte frivillige 
grupper til de forskjellige ver-
vene innenfor menigheten slik 
at vi kan fungere, samtidig 
som vi må vokse i åndelighet 
og i bønn. Som sogneprest, 
ber jeg menigheten nettopp 
om dette:  Hjelp til å ta hånd 
om den dagelig driften, til 
katekese, ungdomsarbeid, 
organisering, lektorer, kor-
arbeid, ansvar for kirkekaffe, 
blomster i kirken... og mye 
annet. 

Vi er velsignet som har fått 
leie Bredtvet kirke til  messe-
feiring og aktiviteter, og kan 
benytte lokalet  i full tid. Men 
det er mye som skal til før vi 
kan fungere som en menighet. 
Dette krever tid og tålmodig-
het. Leiesummen for kirken 
på 1,1 millioner kroner pr år, 
er allerede en stor økonomisk 
utfordring for menigheten. 
Samtidig må vi også holde den 
daglige driften i gang. Derfor 
vil jeg allerede nå oppfordre 
menigheten til å undertegne 
avtalegiro for St. Johannes 
menighet i Oslo, som også 
er vedlagt i dette numme-
ret (husk å krysse av for St. 
Johannes, apostel og evange-
list menighet på blanketten). 
Sognet omfatter området som 
er kjent som Groruddalen, og 

vi er i underkant av ca. 8.000 
registrerte medlemmer. Vi 
er dermed  en ressurssterk 
menighet og kan yte mye for 
Guds Kirke i vårt samfunn. 
Jeg ønsker å understreke at 
dette er et kall for menigheten 
i sin helhet. At vi får æren av 
å være Guds instrumenter til 
utbredelsen av det glade bud-
skap, å evangelisere gjennom 
våre gjerninger og innsats for 
lokalsamfunnet og verdens-
kirken. Til tider syns jeg selv 
at denne oppgaven er tung å 
bære, og at lasset er for meget 
å påta seg. Men... ingenting er 
umulig! ”Hvis du vil Herre, 
skal det bli fullført.” Med til-
lit til menigheten og god hjelp 
fra våre nabomenigheter, ser 
jeg ikke dette som en byrde, 
men som en velsignelse. 

Jeg ønsker menigheten en vel-
signet sommer med mange 
gode solfylte dager. Og ser 
frem til å samarbeide med 
alle for menighetens vekst og 
hellighet. 

I Kristus, 

p. Dominikus Nguyen Than Phu 
Sogneprest 

 Fullsatt første messe
1. mai,  på festen for Josef håndverkeren, feiret vi den første messe med den 
nye menigheten i Bredtvet kirke. Etter uker med forberedelser i tomme lokaler 
var det en stor opplevelse å samles til messe i en fullsatt kirke! Vi gleder oss til 
fortsettelsen! 

Over 300 hadde valgt å delta 
i denne historiske begiven-
heten, og kirken viste seg fra 
sin vakreste side med sol-
strålenes vakre spill. Biskop 
Bernt Eidsvig Can.Reg. cele-
brer te ,  med sogneprest 
Nguyen Thanh Phu, kapel-
lan Haavar Simon Nilsen 
O.P. og tre andre prester fra 
bispedømmet som koncele-
branter. Biskopen gratulerte 
i sin preken det nye sognets 
medlemmer med ny kirke, 
og oppfordret alle til å be for 
menigheten. «Ta vare på deres 
prester, så de kan ta vare på 
dere», sa biskop Eidsvig.

MatS tande 

katolsk informasjonstjeneste
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utdrag fra biskop eidsvigs preken
Kjære p. Phu og p. Haavar 
Simon, kjære gjester. [...]

Kjære troende, antallet kato-
likker i Oslo har vokst enormt 
de siste årene, til ca. 30.000 
registrerte, men siste gang et 
nytt sogn ble opprettet, var i 
1890, med ca. 100 troende. Da 
St. Johannes ble utskilt – fra St. 
Hallvard og St. Olav – i mars, 
var det knapt 7500 registrerte 
på menighetens område. 
For ordens skyld nevner jeg 
at sognet er uavhengig av 
bygningen.

At vi i det hele tatt kunne 
komme i gang her, skyldes 
imøtekommenhet fra Den 
norske kirke og Oslo kom-
mune. Vi burde allerede i 
1960- eller 70-årene ha inn-
sett at Groruddalen ville bli 
Oslos folkerikeste område, 
og sikret oss en tomt og byg-
getillatelse da det var mulig. 
Det var det knapt da vi ende-
lig våknet til realitetene for 
noen få år siden. Den eldste 
kirke måtte riktignok vente 
til det fjerde århundre før de 
fikk sine første bygninger; vi 
er takknemlige for at vi ikke 
må vente så lenge her.

[...] Efter Olav den hellige må 
Hans Nielsen Hauge være 
den mest betydningsfulle 
legmann i vår norske kirke-
historie; her tilbragte han sine 
siste leveår. Jeg lover dere at 
hans minne også skal hedres 
av oss. Når vi stiller sogn 
og kirke under St. Johannes 

apostel og evangelists for-
bedende beskyttelse, er det 
ikke spesielt originalt, for det 
er også kristenhetens hoved-
kirke, Lateranbasilikaen. Men 
Hans Nielsen Hauge var jo 
også oppkalt efter apostelen, 
og det velger jeg å gjøre et lite 
poeng av.

Denne menighet er alle-
rede ved sin sammensetning 
et pinseunder: Her er, om 
ikke alle verdens tungemål 
og folk representert, så lavt 
regnet 150 av dem og alle ver-
densdeler – her i Oslos mest 
internasjonale bydel. Sammen 
med våre brødre og søstre i 
Den norske kirke og andre 
kristne kirker vil de avlegge et 
synlig og tydelig vidnesbryrd 
om vår tro på Kristus. Jeg tror 
på gjensidig inspirasjon og et 
fellesskap av alle som hører 
Kristus til. Når vi tar denne 
bygning i bruk, vet vi at den 
allerede har vært et Guds hus 
i flere tiår. Vi tar med i vår 
bønn dem som er døpt her, 
konfirmantene, brudefolkene 
og nadverdsgjestene.

Vi kan selvsagt ikke tilby 
messefeiring på 150 sprog, 
men prestene har et ansvar 
for at alle som søker det, får 

sakramentene og den pasto-
rale omsorg de søker. Det vil 
stille store krav til dere, men 
jeg vet at dere vil gjøre alt 
dere kan for de troende. De 
troende har på sin side også 
et ansvar for hyrdene, fremfor 
alt å være deres medarbeidere 
i bønnen. Menighetsarbeid er 
ikke lik prestenes innsats; de 
troende deler ansvaret med 
dem. Messen ender med en 
usentimental utsendelse: 
Gå med fred. Vi skal ta med 
Guds ord og sakramentets 
styrke ut der hvor vi bor, og 
så langt våre krefter rekker, 
skal vi forkynne. Den hel-
lige Frans av Assisi sa til sine 
brødre: Dere skal alltid for-
kynne; noen ganger kan dere 
også bruke ord! Våre gjernin-
ger og vårt sinnelag vil alltid 
være sterkere vidnesbyrd enn 
ordene. De av dere som ennu 
ikke er fortrolige med det nor-
ske sprog, kan allikevel nå 
naboer, kolleger og medele-
ver ved å vise dem hva troen 
gjør med dere.

Vi feirer Kristi himmelfarts-
dag. Det minner oss om 
Kirkens mål. Når vår jordiske 
valfart er over, skal vi stå for 
Herrens åsyn. Inntil det skjer, 
sendes vi ut med evangeliet 
og sakramentene. P. Phu og p. 
Haavar: Dere som er menig-
hetens prester, skal lede deres 
hjord på veien, styrke og 
inspirere dem i deres utsen-
delse. Måtte Herren gi dere 
visdom og kraft i denne hel-
lige tjeneste. Amen.

P. Phu Nguyen innsatt som sogneprest 
På Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. 
mai 2013, feiret biskop Bernt Eidsvig 
Can.Reg. en pontifikal høymesse i en 
til trengsel fullsatt Bredtvet kirke. 

Selv om menigheten hadde åpnet opp et tilstø-
tende rom til kirken var det mange av de over 
800 fremmøtte som måtte stå.

Under messen ble p. Phu Thanh Nguyen for-
melt innsatt som sogneprest i det nyeste 
katolske sognet i Norge, St. Johannes apos-
tel og evangelist menighet. P. Phu gjentok 
sine troskaps løfter, blant annet ved å lese 
trosbekjennelsen.

Til stede som representanter fra kirke og stat var 
blant andre Den norske kirke ved biskop Ole 
Christian Kvarme, stifts direktør Elise Sandnes, 
prost Anne Hilde Laland, kirke verge Robert 
Wright, fylkes mann Valgerd Svarstad Haugland 
og byråds leder Stian Berger Røsland. Etter mes-
sen inviterte menigheten på mottagelse, der det 
ble servert deilig mat og drikke. Det ble frem-
ført en rekke hilsener fra innbudte gjester, og 
mange flotte gaver ble gitt til den nyopprettede 
menigheten.

MatS tande 

katolsk informasjonstjeneste
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St Johannes på Hans nielsen Hauges grunn 

Når Den katolske kirke 
skal etablere ny menighet 
i Groruddalen, kan veien 
synes lang til Hans Nielsen 
Hauge. Mange vil kanskje 
se flere motsetninger enn 
sammenhenger. Sett fra et 
tradisjonelt pietistisk syns-
punkt vil vår katolske Kirke 
kunne representere kleri-
kalisme fra Sentral-Europa, 
mens Hauge er legmannen 
som maner til opprør mot en 
luthersk prestestand som har 
sviktet sitt kall. Det kan kan-
skje være noe i alt dette, men 
i det virkelige liv er det mer 
sammensatt enn som så. For 
når vi begynner å se inn i his-
torien finner vi interessante 
møtepunkt mellom den beve-
gelsen Hauge startet og vår 
egen Kirke, -møtepunkt som 
spenner over både tid og rom, 
og som er verdt å nevne når 
vi som ny menighet skal finne 
vår plass her i Groruddalen.

en inklUderende tro

Den høyreiste bautaen uten-
for Bredtvet kirke er reist til 
minne om Hauge som bodde 
på den gården der kirken lig-
ger i dag. Allerede her kan 
vi kjenne et historisk sus: 
Bredtvet Ødegård sto nem-
lig så sent som i 1560 oppført 
som gods under Hovedøya 
Kloster, og stedet har der-
med dype røtter fra katolsk 
tid. Hauge kjøpte gården i 
1817, og bodde her fram til sin 

død i 1824, han døde bare 53 
år gammel. Under relieffet av 
Hauge som er satt inn i bau-
taen leser vi: 

”JEG HAR SVORET 
GUDS AAND LYDIGHET 
OG  HAN HAR HJULPET 

MIG AT BLIVE 
MIT FORSÆT TRO”. 

Hauge ivret for en tro som 
skulle leves ut i det daglige 
liv. Han la vekt på en livs-
førsel som satte andres vel 
fremst, og som ikke søkte sitt 
eget. Han advarte mot egen-
nyttighed, og så broderskapet 
som en grunnleggende kris-
ten horisont for både tro og 
handling. Likhetsidealet sto 
sterkt, og sammen med den 
fellesskapstanken. Hauge 
holdt fram en åpenhet over-
for alle mennesker, og hadde 
en økumenisk holdning som 
inkluderte både troende 
og de som stod fjernt fra 
kristenheten. 

Her er det lett å se nærhe-
ten til vår egen Kirkes lære, 
der nettopp fellesskapet står 
som ramme for den indivi-
duelle tro. Når vi som katolsk 
kirkesamfunn er etablert i 
Groruddalen, er fellesskaps-
tanken noe som strekker seg 
ut over bare samhørighet 
innenfor egen menighet. Vi 
er også kalt til å se oss selv i 
enhet med troende i de andre 
kirkesamfunn, og med alle 
beboere i dalen vår. Dette var 
også Hauges grunnholdning, 

og han gikk lenger enn de 
fleste i sin samtid for å møte 
mennesker som kanskje ikke 
sto troen nærmest.

katolsk mystikk

Hvor hentet så Hauge næring 
til sin tro fra? Han leste flit-
tig Luthers skrifter, sammen 
med Pontoppidans ”Sandhed 
til Gudfrygtighed”. Men han 
leste også skrifter av Johann 
Arndt (1555-1621) hvor han 
hentet åndelig næring, og 
her preges tekstene av indre 
fromhet som i sin tur var rot-
festet i katolsk mystikk. Dette 
førte Hauge inn i litteratur 
som dateres tilbake til 13-hun-
dretallet. Boken ”Thauleri 
Omvendelses-Historie” fikk 
Hauge utgitt i 1798, akkurat 
som Pontoppidan og Arndt 
hadde gjort før ham. Dette 
var fortellingen om lekman-
nen som kommer til mesteren, 
og som til slutt blir mesterens 
lærer. Denne type historie gav 
nok Hauge god grunn for sitt 
eget misjonsprosjekt, med sin 
kritikk av læreren som ikke 
lever det han lærer, men den 
dypereliggende tematikken 
var likevel hjertets omven-
delse og nødvendigheten 
av å bære i seg en levende, 
virksom tro. Bare slik kunne 
det gode vinne frem, og jo 
flere som gikk sammen for 
å fremme den gode sak, jo 
større ville sjansene være for 
å lykkes. ”Naar vi gaar frem 
i det Gode, da taber det Onde 
Magten” skrev Hauge i 1803. 

Bror HaaVar SiMon   

Økonomien i St. Johannes menighet
Menigheten St. Johannes, 
apostel og evangelist belig-
gende i Groruddalen i Oslo 
ble som kjent formelt opp-
rettet 15. mars i år.  I praksis 
startet menighetens aktivite-
ter først 1. mai.

Det vi vet om menighetens 
økonomi er at den har fått en 
liten startkapital fra bispe-
dømmet, samtidig som den 
får en årlig husleie i Bredtvet 
kirke på kr 1,1 millioner.  I 
tillegg vil det bli utgifter til 
strøm, kontorhold, bil, liturgi, 
diverse menighetsaktiviteter 
osv, osv.  Det er derfor sterkt 
behov for å få noen inntekter 
til å dekke alle utgiftene.

Som medlem av den nye 
menigheten er det først og 
fremst to muligheter du har 
til å støtte menighetens øko-
nomi.  Den første er vanlige 
kollekter, penger som samles 
inn under messene på søn-
dager og andre helligdager.  
Betal det du pleier å gi når du 
tidligere har besøkt messer i 
andre kirker, og gjerne litt til.

Den andre muligheten er kir-
kebidrag.  Her finnes det tre 
muligheter:

1)  Mest ønskelig er det at du 
bruker den giroen som heter 

”Avtalegiro” og som du finner 
midt i dette bladet.  Fyll ut det 
du ønsker å gi hver måned 
eller i utvalgte måneder og 
send blanketten til bispedøm-
met, adressen står nederst på 
blanketten.  Husk å krysse 
av feltet ”St. Johannes, apos-
tel og evangelist” dersom du 
ønsker at bidraget skal øre-
merkes St. Johannes menighet.  
Hvis du allerede har en slik 
avtale med faste trekk som gir 
bidrag til St. Hallvard, St. Olav 
eller en annen menighet, kan 
du kontakte bispedømmet 
og be om at formålet endres 
til St. Johannes menighet. 
Fordelen med denne måten å 
betale kirkebidrag på er at du 
får fradrag i skatten på 28%.  
Betaler du f.eks. kr 3.000 i året, 
får du en skattelettelse på kr 
840.

2)  I skrivende stund har ikke 

St. Johannes menighet fått 
egen bankkonto ennå.  Når 
den blir klar, vil det bli opplyst 
om det i kirken.  Inntil videre 
kan du imidlertid benytte den 
andre blanketten i midten av 
bladet, den som er merket 

”Kirkebidrag 2013”, og sende 
penger til konto som angitt, 
3000.22.49134.  Enten du beta-
ler i nettbank, med brevgiro 
eller i en bankfilial, husk å 
skrive ”St. Johannes menig-
het” i tekstfeltet, ellers vil 
bidraget tilfalle St. Hallvard 
menighet.  

3)  Den tredje muligheten er å 
legge et beløp i en konvolutt, 
skrive ”Kirkebidrag” utenpå 
og levere til presten eller 
legge i kollektkurven.

Mange lurer på hvor mye 
man bør gi i kirkebidrag.  
Biskopen har i sin tid anbefalt 
at man gir 1% av brutto inn-
tekt.  Enkelt å regne ut.  Tjener 
du f.eks. kr 300.000 i året, er 
anbefalt kirkebidrag kr 3.000.  
Fordelt på 12 måneder, blir 
det bare kr 250 pr måned.  

et forbilde for vÅr tid?

Hans Nielsen Hauge frem-
met inderligheten i troens 
liv. I all sin forskjellighet fin-
ner vi likevel paralleller til vår 
egen Kirke, som nettopp i år 
feirer det som er kalt Troens 
År. Dette året er jo ment å 
fremme nettopp en virksom 
og dyptgripende tro, akkurat 

som Hauge søkte i sin samtid. 
Det kan derfor være fint å lese 
skrifter både om og av Hauge, 
og slik kunne la oss inspirere 
til iver for troens dybde i eget 
liv og utbredelse i vårt sam-
funn. Vi gir siste ord til Hauge 
selv, hvor han i boken ”Den 
Christelige Lære” oppmun-
trer sine trosfeller, både i sin 
samtid og i våre dager: 

Men det maa dog skee, 
og bør flittig grundes paa, 

hvorledes vi skal lade 
vore  gode Gierninger 
sees for  Menneskene, 

saa Lyset  skinner, 
at enhver kan se Guds 

Kierligheds Magt i  oss...
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døpte
12.01.13 Dannistan George  St. Magnus
20.01.13 Joshua-Lan Ho Hoang  St. Olav
24.01.13 Aksel Villalobos Hasle  St. Olav
26.01.13 Matewos Salamani Waldissos St. Olav
26.01.13 Matheus Facconi Dos Santos St. Olav
02.02.13 Jonah Paalssønn Sandanger St. Olav
02.02.13 Jeremia Gulzar   St. Hallvard
02.02.13 Eldana Miriam Amanuel  St. Hallvard
03.02.13 Martin Kristoffer Erdal  St. Hallvard
09.02.13 Anine Rocelle Westgaard  St. Hallvard
10.02.13 Helena Langklep   St. Hallvard
16.02.13 Aurora Maria Capello-Jespersen St. Olav
17.02.13 Maria Huong Giang Nguyen St. Olav
17.02.13 Filip Tomaszewski  St. Hallvard
18.02.13 Naoki Kailani Burgos  St. Magnus
23.02.13 Isabell Teklezgi Markos  St. Hallvard
23.02.13 Isabella Mansell   Ski gamle kirke
23.02.13 Jayden Andrew Sillan Lumban St. Olav
27.02.13 Eryk Wydrzynski   St. Hallvard
03.03.13 Ethan Jayden Augustine Nunez Burgos St. Olav
09.03.13 Zofia Golebiowska  St. Joseph
16.03.13 Kaja Bogucka-Magraff  St. Hallvard
16.03.03 Adrian Gronkiewicz Leren St. Olav
16.03.13 Michelle Zoey Jimenez Midtgård St. Olav
17.03.13 Lukas Kristoffer Sand-Viervoll Skoklefall kirke
18.03.13 Jenny Ofelia Aas-Vestre  St. Hallvard
23.03.13 Jeffrey Ifanyichukwu Nwokeji St. Hallvard
23.03.13 Jonathan Arinzechukwu Nwokeji St. Hallvard
23.03.13 Emeli Hjertine Flugund-Zajac St. Hallvard
23.03.13 Mateo Garcia Bjerknæs  St. Olav
23.03.13 Peter Nicolai Myhre  St. Olav
31.03.13 Sophus Maximilian Steinfeldt-Reisse Tyskland
01.04.13 Omoijade Wynn Inegbedion St. Hallvard
06.04.13 Nardos Debesay Melake  St. Hallvard
07.04.13 Mia Lena Urban   St. Hallvard
12.04.13 Minh-Hien Lucas Nguyen St. Olav
13.04.13 Casper Querrero-Wilner  St. Joseph
13.04.13 Leandra Pelixton   St. Olav
13.04.13 Mia Veronica Cornelio Haugen St. Olav
13.04.13 Jenny Nguyen   St. Olav
14.04.13 Oliwier Henryk Ocias  St. Hallvard
16.04.13 Zyla Cathrine Axelsen  St. Hallvard
16.04.13 Tuva Maria Josephine Ingmarsson St. Hallvard

20.04.13 Arianna Giurgiu   St. Olav
20.04.13 Klaus Sipus Pardee  St. Hallvard
22.04.13 Silje Helene Haugen  St. Joseph
27.04.13 Alexander Johan Hanssen St. Hallvard
27.04.13 Sean Andrei Adeva  St. Hallvard
27.04.13 Olivia Anna Suggitt  St. Hallvard
03.05.13 Nicole Michalowska  St. Hallvard
04.05.13 Julia Makarewicze  St. Hallvard

førstekommUnion
16.12.12 Desirée Angell Berg  St. Hallvard
16.12.12 Ashley C. Brink   St. Hallvard
07.04.13 Elena Valentina Peralta  St. Hallvard
07.04.13 Vera Cecilie Xiang Aadland St. Hallvard
07.04.13 Denzel Osei   St. Hallvard
14.04.13 Nikolai Mogollon De Medina St. Hallvard

opptagelse i kirkens fUlle fellesskap
22.02.13 Bjørn Hømandberg  St. Hallvard

vielser
18.08.12 Jorunn Cecilie Eknes og Hermann Nussdorfer Østerrike

døde
21.02.13 Dinh Van Tiem
29.03.13 Franco Angelillo
13.04.13 Arminda Augusta De Sousa Viken
14.04.13 Gunnar Mikael Tømte

Høybråten Tannklinikk støtter Hallvardsvaka 
Høybråtenveien 76, Telefon 22 21 70 70

Enerhaug-nytt

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
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Messetider i St. Hallvard
St. Hallvard kirke

Søndag: 
09:30 fromesse   
11:00 høymesse (familiemesse 1./mnd)  
13:00 messe på polsk   
16:00 messe på engelsk  
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

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

Skriftemål:  
Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom 
fromesse og høymesse på søndager, hverda-
ger17:00-17:45 og lørdager17:30-18:00. 
Andre tider etter avtale.

sogneadministrator:   
P. Janusz Fura SS.CC. Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11, Janusz.Fura@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. 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
leder av menigHetsrÅdet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com 
regnskapsfører: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
barne- og UngdomskonsUlent: Audun Drivenes, Audun.Drivenes@katolsk.no
katekesekoordinator: Angelika Wimmer, Mobil: 48957391, Angelika.wimmer@katolsk.no
frivillige pÅ kontoret: Berit Müller, Eileen Tørnes, Tone Westersø og Suzan Körker.

vaktmester: Christy Reginold Lawrence 
renHolder: Beata Wasyluk 
sakristan: sr. Aleksandra Michalska

organist: Sr. Faustyna Walczak (vikar fram til 30.06.13)
st. HallvardsgUttene: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com

kontaktperson for tamilsk grUppe: Nathan Christopher, nathan@getmail.no 
kontaktperson for eritreisk grUppe: Markos Teklezghi, markos_tekle@live.no

Staben i St. Hallvard menighet
Kontortid i sommer fra 15. juni til 15. august er kontoret åpent fra kl 10:00 -14:00 på hverdager.

Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka. 

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

Messetider i St. Johannes (Bredtvedt)
Mandag til fredag:
kl 18:00      Messe
Sakramentstilbedelse kl 17:00 fredager  
(før messen)

Lørdag:
kl 18:00      Første søndagsmesse

Søndag 
kl 09:30    Messe på polsk
kl 11:00    Høymesse
kl 13:00    Messe på fransk 1. søndag i   
      måneden/vietnamesisk 4. søndag
kl 15:00    Messe på engelsk
kl 17:00    Messe på tamil   
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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 menighet
Enerhauggt.4, 0651 Oslo | Tlf: 23 30 32 00 | Fax: 23 30 32 01 | E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no 

Kontortid: Man-fre kl 0900-1500. Holmlia messested: Alle henvendelser til menighetskontoret. 

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

Kontortid i sommer: fra 15. juni til 15. august er kontoret åpent fra kl 10:00 -14:00 på hverdager.

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!

St. Johannes menighet
Bredtvet kirke, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo | Tlf: 45 18 54 29  

Menigheten har en egen blogg, se stjohannes.oslo.katolsk.no

Sogneprest: p. Nguyen Thanh Phu, Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no 

Kapellan:  p. Haavar Simon Nilsen (50% stilling), Haavar.Simon.Nilsen@katolsk.no


