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ST. HALLVARD MENIGHET – p. Carlo har ordet

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

I Påsken festet vi blikket på
Kristus, Den Oppstandne. I denne
hellige og velsignede tid kjenner
vi mer enn noen gang behovet
for å gjøre Apostelens lov- og
takksigelsessang til vår: ”Velsignet
er han, vår Herre Jesu Kristi Gud
og Far. Gjennom Kristus har
han fra sin himmel velsignet oss
med alle åndelige gaver (Ef 1,35.9-10). Det går klart fram av
disse ordene at frelseshistorien
finner sitt høydepunkt og sin
ytterste mening i Jesus Kristus. I
ham har vi alle mottatt nåde
over nåde (Joh 1,16) idet vi har
oppnådd å bli forsonet med
Faderen (Rom 5,10:2. Kor 5. 18).
Vi bærer med oss det som allerede forener oss. Det blikket vi
har festet på Den Oppstandne
Kristus gjør oss i stand til å vokse
i enheten, som er frukt av Ånden.
Sammen med hele Kirken
venter vi på den Hellige Ånd som
den oppstandne og himmelfarne
Kristus lovet å sende. I ventetiden
forbereder vi oss til å være lydhøre for Åndens virke. Det er ved
å lytte til Ånden at vi alle blir i
stand til i fullt felleskap og på en
synlig måte å uttrykke den nåden
det er å ha barnekår hos Gud. En
nåde som begynte med dåpen:
Alle er barn av den samme Far.
Apostelen gjentar uopphørlig sin
forpliktende oppfordring for oss
i dag: ”et legeme og en Ånd, slik
som dere jo er kalt til ett og
samme håp. En Herre, en tro, en
dåp, en Gud og alles Far, han
som troner over alle, virker gjennom alle og er i alle (Ef 4, 4-6).

Pinsen forbereder oss til å
motta Åndens kraft. I tiden før
pinse blir vi mer bevisst på de
apostoliske oppgaver som
Herren har betrodd oss. Denne
bevisstheten forplikter oss til å
leve i et fellesskap som en surdeig i verden. For å oppfylle
dette må, vi forbli i Åndens enhet og vokse i felleskapet.
Derved kjenner vi oss styrket
fordi vi vet at vi bringer verden
det sanne lys, Kristus Herren.
Vi tar imot kallet til å være et
vitne om den oppstandne i ord
og gjerning. Denne Pinsen vil
jeg oppfordre oss alle til å fornye våre hjerter og svare på vårt
kall til å bygge menigheten til
en ”håpets bolig”. Dette skal vi
gjøre i samarbeid med hverandre og med alle troende av god
vilje. Denne oppfordringen
ønsker jeg at vi i vårt felleskap
skal virkeliggjøre i praksis. Bare
der vi samles ”med samstemt
sinn” kan det sanne felleskaps
ånd vokse og gjøre oss villige til
å dele med hverandre. Bare da
virkeliggjøres Pauli ord som til
de kristne i Korint: ”Og om et
lem lider, da lider alle lemmene
med” (Kor.12,26).
Vi er kalt til å bygge vår menighet i det fellesskapet apostelen taler om. Vårt felleskap med
det store mangfold av mennesker oppfordres til å gi rom for
åndelig liv og vekst i Evangeliets
ånd. Vi bidrar til å virkeliggjøre
en evangelisk diakoni. Vi utfører
dette oppdraget med økende
kjærlighet, iver og glede. Den
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enkeltes innsats har betydning
for alle. Gjennom våre tjenester
forkynner vi den Oppstandnes
budskap. Det styrker og fornyer
håpet om ”Guds-rikets endelige
komme”. Dette er den oppgave
som Kirken og vi som troende
har plikt til å forkynne: Guds
glade budskap. Den apostoliske
oppgaven som vi utfører er ikke
resultat av egen kraft og gode
gjerninger, men er alene av Guds
nåde og Åndens ledelse. Først
da kan oppgaven bli oppfylt.
I år feirer vi et dobbelt jubileum. Det er 125 år siden St.
Hallvard menighet ble opprettet.
Samtidig er det 50 år siden vårt
nye kirkebygg ble innviet. Et
jubileum er ”en dag velsignet av
Herren, en tid for glede”. Dette
jubileet håper jeg kan skape engasjement og bære rikelig frukt. Ved
denne anledning oppfordrer jeg
menigheten til å fornye alt i
Kristus og å fordype seg i bønn.
La oss lytte hva Guds Ånd sier,
slik at vi under Åndens ledelse
kan oppdage Åndens nærvær og
virke samtidig som å oppnå
inspirasjon og helhets visjon for
menigheten.
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St. Hallvardsdag 15. mai 2015
15. mai innledet St. Hallvard menighet sitt jubi
leumsår med pontifikal messe med biskop Bernt
Eidsvig og jubileumsåpning ved sogneprest Carlo
B. Le Hong Phuc i menighetsalen. Avduking av
kunstgave fra Liv Benedicte Nielsen og presentasjon av St. Hallvard-messehagelen, designet av
samme kunstner og initiert av p. Janusz Fura ss.cc,
ble foretatt. Deretter fulgte den tradisjonelle
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St. Hallvrad-konserten, hvor en rekke kunstnere
deltok. Dagen startet på tradisjonelt økumenisk
vis ved Oslo Ladegård og i Hallvardsruinen med
pilegrimsbønn, hvorpå prosesjonen gikk tilbake
til St. Hallvard kirke. Vi kommer tilbake med bredere presentasjon av jubileumsåpningen i neste
nummer av Hallvardsvaka.
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Kallssøndag og St. Elisabeth-søstrene

4. søndag i påsketiden har fått betegnelsen Kallssøndag. Denne dagen
ønsker man på en spesiell måte å
sette fokus på preste- og ordenskall.
Kollektene denne søndagen går til St.
Eystein presteseminar. Et enda tydeligere fokus på denne viktige
oppgaven har pave Frans satt ved å
utrope året 2015 til Ordenslivets år
eller «Året for det gudviede liv».
I år falt kallssøndag på søndag 26.
april. I St. Hallvard ble den også
markert ved at våre St. Elisabethsøstre var ekstra synlige denne
dagen med tekstlesning i messen
og danseopptreden under kirkekaffen.
St. Elisabeth-søstrene er en viktig
og kjær del av vår menighet.
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Sakramentene: 1. kommunion

Den hellige kommunion
p. ODDVAR MOI – Oddvar.Moi@katolsk.no

I min serie om sakramentene i Hallvardsvaka har
jeg så langt skrevet om dåpen, konfirmasjonen,
ekteskapet og sykesalvingen. Jeg burde kanskje
ha skrevet om kommunionen tidligere siden den
er så viktig, men bl.a. fordi det er et så stort tema
(for den er jo en integrert del av hele messen,) har
jeg ventet litt.
Hvor omfattende dette sakramentet er, ser vi
når vi i katekismens kompendium leser hva det
kan kalles: “Den uuttømmelige rikdom som finnes i dette sakramentet, uttrykkes ved forskjellige
navn som fremkaller dets forskjellige aspekter. De
vanligste navnene er: Eukaristi; den Hellige
Messe; Herrens måltid; Brødsbrytelse; Eukaristisk
Feiring; minnet om Herrens lidelse, død og oppstandelse; Hellig Offer; Hellig og Guddommelig
Liturgi; Hellige Mysterier; Alterets Allerhelligste
Sakrament; Hellig Kommunion.”
Katekismen går så med en gang videre og skriver om selve messen/eukaristien, og sier at den
eukaristiske feiring utfolder seg i to store deler:
Ordets Liturgi, hvor Guds ord forkynnes og lyttes
til, og Den eukaristiske Liturgi, som omfatter
frembæringen av brød og vin, den eukaristiske
bønn som inneholder forvandlingsordene og
kommunionen.
Eukaristien er et minne om Kristi offer i den
mening at den gjør nærværende og virkelig det
offeret som Kristus frembar for Faderen på korset,
én gang for alle for menneskeheten. Korsofferet
og eukaristiens offer er ett og samme offer. Offer
gaven og den ofrende er de samme. Bare måten
offeret skjer på, er forskjellig: blodig på korset,
ublodig i eukaristien.
Man spør så videre hvordan hele Kirken tar
del i det eukaristiske offer. Og svaret er at de troendes liv, deres lovsang og lidelser, deres bønn og
deres arbeid o.a., forenes med Kristi gjerning.
Som offer bæres også eukaristien frem som soning
for levendes og dødes synder, og for å erverve
åndelige og timelige goder fra Gud.
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Alle katolikker vet at Jesus Kristus er til stede i
eukaristien på en sann og virkelig måte med sitt
vesen, sitt legeme og sitt blod, sin sjel og sin guddom. I eukaristien er altså hele Kristus, Gud og
menneske, nærværende på sakramentalt vis, det
vil si under brødet og vinens eukaristiske
skikkelser.
Kirken lærer oss også at deltagelse i messens
offer og mottagelsen av den hellige kommunion
ikke er ganske samme sak, slik en del synes å tro
i vår tid. Reglene er slik at Kirken forplikter de
troende til å ta del i den hellige messe hver søndag
og på bestemte festdager. Den anbefaler også
messebesøk på de øvrige dager.
Om kommunionen sies det at Kirken anbefaler
at de troende som tar del i den hellige messe, også
mottar hellig kommunion dersom de har det rette
sinnelag. Den forplikter dem til det minst én gang
i året, i påsketiden.
Kirken beskriver også ganske tydelig hva som
kreves for å kunne motta den hellige kommunion;
man må være fullt innlemmet i Den katolske
Kirke og befinne seg i nådens stand. Det betyr at
en ikke kan være seg bevisst å ha en alvorlig synd
(dødssynd) på samvittigheten. De som er seg
bevisst å ha gjort en alvorlig synd, må motta
botens sakrament før de mottar kommunion.
Viktig er også at man deltar i messen med en bønnens ånd, at man overholder Kirkens foreskrevne
faste og har en kroppsholdning (bevegelser, kledning) som vitner om ærefrykt for Kristus.
Til sist kan vi spørre oss hvilke frukter den hellige kommunion gir oss. Og her lærer Kirken at
den styrker vår enhet med Kristus og hans Kirke,
at den bevarer og fornyer i oss nådens liv som vi
mottok i dåpen og konfirmasjonen, og lar kjærligheten til vår neste vokse i oss. Og siden den styrker oss i kjærligheten, vasker den bort mindre
alvorlige synder og bevarer oss for fremtidige
dødssynder.
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Stemmen i mitt hjerte
Intervju med p. Waldemar
Frode Grenmar – Skyttenbroa@hotmail.no

Den første oktober i fjor fikk vi en ny kapellan i menigheten vår, p. Waldemar Piotr Bożek. Den polsktalende
delen av menigheten har for lengst blitt kjent med ham gjennom messer, samtaler og husvelsignelser, men
for mange av oss andre er han nok fremdeles ganske ukjent. Hallvardsvaka har tatt en prat med ham.

Kan du begynne med å fortelle litt om din bakgrunn og
ditt prestekall?
I 1997 begynte jeg å studere ved Kraków polytekniske institutt. Jeg var interessert i matematikk,
fysikk og automatikk, og så for meg et verdslig
livsløp med studier, en karriere i yrkeslivet og et
familieliv. Jeg kommer fra en troende familie, og
Kirken var en del av hverdagen, som for så mange
i Polen, men noe prestekall var jeg ikke forberedt
på.
Det er ikke lett å sette ord på dette, men ganske
brått og uventet hørte jeg denne stemmen i hjertet
som talte til meg, som kalte på meg, som ville noe
annet med livet mitt enn de planene jeg selv
hadde lagt.
Jeg ble usikker og synes at dette var vanskelig,
og jeg ville først ikke høre på denne stemmen, for
den sa noe annet enn det jeg ville høre om fram
tiden, men stemmen vedvarte. Jeg måtte finne ut
av dette. Var stemmen virkelig av Gud? Kunne jeg
stole på dette? Jeg gikk i kirken hver dag og ba
mye, og for å si det sånn; Gud overbeviste meg og
vant denne kampen. Jeg begynte på presteseminaret, og følte en indre ro for at dette var riktig. Jeg
har min frie vilje, men hadde jeg avvist Gud og
gått mine egne veier, ville jeg aldri ha kunnet bli
lykkelig og fornøyd med livet mitt. Å følge Guds
vei er alltid det beste!
I mai 2005 ble jeg presteviet av biskop Wiktor
Skworc i Tarnów.
Hvordan reagerte familie og venner på denne ganske
plutselige beslutningen om å bli prest?
Til å begynne med var de nok både forbauset og

ikke spesielt glade for dette valget, men samtidig
så opplevde jeg en stor grad av respekt for mitt
valg.
Jeg tror at Gud ofte gir oss de nødvendige
bitene i et puslespill, og så etter hvert kommer
tiden da disse skal settes sammen, og først da ser
man det store og viktige bildet.
Jeg kommer fra en familie der troen var
levende og ble praktisert. En av de gode og verdifulle bitene i mitt puslespill er bildet av min far
knelende i bønn. Han forstår.
Ikke lenge etter at du begynte din prestetjeneste i Norge
måtte du tilbake for å forsvare din doktoravhandling i
teologi. Kan du fortelle litt om den?
Helt kort kan jeg si at den dreier seg om hellighet
i det kristne livet, og veier til hellighet.
Jeg tok i min avhandling utgangspunkt i prekenene til biskop Jerzy Ablewicz, som var biskop
fra 1962 til 1990.
Det finnes ulike perspektiver på hellighet, og i
våre liv har vi individuelle veier å gå, men det
sentrale er åpenheten for Gud og den ærlige søken
etter Ham.
Hadde du noe forhold til Norge før du begynte din
prestegjerning her?
Jeg hadde vært i Norge noen ganger før dette. Jeg
ble invitert til Førde av p. Dariusz, som tjenestegjorde der den gangen. Jeg fikk lede en retrett der,
og senere også i Oslo.
Det var en god og viktig åndelig erfaring for
meg, for jeg møtte en åndelig lengsel, en tørst etter
Gud, som gjorde noe med meg.
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Ønsket du spesielt å få tjene i Norge, eller var det mer
en tilfeldighet at du havnet her?
Det var ingen tilfeldighet, men noe jeg selv virkelig ønsket og søkte. Jeg var ferdig med mine
studier i Warszawa, og det ble nødvendig med en
avgjørelse. Skulle jeg vende tilbake til min menighet eller reise utenlands? Jeg kontaktet min biskop
og fortalte om det jeg hadde opplevd i Norge, og
at jeg mente av behovet for nye prester var større
der enn i Polen. Jeg søkte om tillatelse til å dra til
Norge, og det fikk jeg.
Som prest er jeg jo underlagt min biskop, og
hadde han ønsket noe annet for meg, ville jeg
selvsagt ha godtatt det, men jeg er glad for at jeg
fikk komme til Norge.
Dette er kanskje vanskelig å forstå for mange,
men det ligger en grunnleggende og god frihet i
det å være til disposisjon for Kirken, og å vite at
jeg kan få bli brukt der det er behov for meg.
Hvordan var dine første inntrykk av Norge, og særlig av
Kirken i Norge?
Det første jeg må få si er at det er et vakkert land
med flott natur og fine landskaper.
Jeg har ikke tall på hvor mange bilder jeg tok
første gangen jeg kom hit.
Mitt inntrykk av menneskene jeg traff var også
veldig godt. Jeg opplevde å bli møtt med tillit og
en vilje til å hjelpe, av folk som ser verdien i å
kunne stole på hverandre.
Noen papirer hadde kommet bort for meg, og
jeg følte en hjelpsomhet på offentlige kontorer, og
at dette nok faktisk skapte mindre problemer for
meg her enn jeg ville ha kunnet oppleve i det
polske byråkratiet.
I forhold til Kirken opplevde jeg altså en åndelig lengsel, en tørst etter Gud. Det er nok færre
som går i kirken her, men de som kommer, er
virkelig søkende, virkelig troende.
Du har arbeidet som prest utenlands også før du kom
til Norge?
Ja, i 2009 - 2010 jobbet jeg i to menigheter i Estland.
Det var en interessant og nyttig erfaring.
Jeg fikk oppleve Kirken utenfor Polen, og jeg
fikk også noen økumeniske erfaringer. Spesielt
gjennom Bønneuken for kristen enhet fikk vi bli
kjent med både ortodokse og lutherske prester og
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pastorer fra frimenigheter, blant annet pinsevenner. Det er viktig at vi kjenner til hverandre og
kan snakke sammen.
Din hovedoppgave her i St. Hallvard vil naturlig nok
være den polsktalende delen av menigheten, og mange
har du nå rukket å bli kjent med der. I dine samtaler
med dem, hva forteller de deg om hvordan de opplever
å leve som katolikker i et land med så stor grad av sekularisering, og der de fleste kristne er lutheranere eller
tilhører andre protestantiske retninger?
Dette oppleves nok ofte som ganske utfordrende
og ikke helt enkelt. I Polen er samfunnet mer trosmessig homogent. Der er familie, venner og
naboer med stor sannsynlighet troende katolikker.
I Norge møter de en helt annen virkelighet. I
Polen har de fleste kort vei til nærmeste kirke.
Mange steder i Norge er det flere mil til nærmeste
katolske kirke, og bil er helt nødvendig for å
komme til messe. Det kreves mye tid og organisering og stor grad av dedikasjon om for eksempel
en stor barnefamilie skal komme seg til messe.
Det er mange utfordringer, og messedeltagelsen blant polakker i Norge er lavere enn den
typisk er i Polen, men samtidig ser jeg at troen betyr mye for dem som kommer, og generelt kan
man si at troen er en sterk og viktig støtte i hverdagen for innvandrere som komme fra et katolsk
land.
Noe som nok er en bekymring for en del polske barnefamilier i Norge, er at barna skal gli bort
fra Kirken og troen. Jeg har hørt historier om at
enkelte barn nærmest skammer seg over å være
katolikker. Ikke over troen som sådan, men det er
så vanskelig å forklare norske venner hva dette
egentlig innebærer og hvorfor de går til messe
hver søndag, noe som ofte er helt fremmed for
vennene.
Om du skal peke på en viktig forskjell mellom hvordan
du opplever Kirken og menighetslivet i Polen og her i
Norge, hva vil du trekke fram da?
Jeg vil nok si at jeg merker størst forskjell i forhold
til fromhetsuttrykk og tradisjoner.
I Polen har vi mange tradisjoner knyttet til det
liturgiske året og selvsagt særlig til høytidene,
som for eksempel velsignelsen av påskematen lørdag i den stille uken. Dette er gjerne tradisjonell
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mat som så spises når fasten er over og påske
festen begynner.
Fra polske kirketårn kan man høre trompetfanafarer spilt, en typisk historisk tradisjon.
Spesielle litanier er også vanlige, og fromhetsøvelser er knyttet til advent og fastetiden.
For polakker flest er skriftemålet/botens sakrament veldig viktig, og sees i nær forbindelse med
eukaristien i kampen mot synden, og for å oppleve Guds nåde.
Norge har i langt større grad enn Polen menigheter preget av innvandring fra mange land. I de
ulike nasjonale gruppene holdes nok tradisjoner
fra opprinnelseslandet i hevd, men i de norske
messene får ikke slike tradisjoner et så enhetlig
uttrykk som jeg er vant til fra mitt hjemland.
Under messene på polsk har jeg sett at du tar i bruk prosjektor og skjerm. Hvilke tanker har du om bruk av
moderne teknologi i messefeiringen og som redskaper i
evangeliseringsarbeidet?
Jeg verken kan eller vil endre messen som sådan
ved bruk av teknologi, men om tekster på skjerm
kan gjøre det enklere for menigheten å fokusere
på innholdet og til bedre å kunne bidra under
salmesangen, ser jeg dette som nyttige verktøy.
Dagens datateknologi kan misbrukes og lede
fokus bort fra det som er viktig, men den kan også

brukes på verdifulle måter til å nå ut til folk med
Kirkens budskap.
Den Hellige Maximilian Kolbe (Fransiskaner
pateren som frivillig ga sitt liv for at en annen
fange skulle få leve i Auschwitz i 1941), var brennende opptatt av å bruke sin tids moderne teknologi, særlig trykkpressen og radio, for å nå ut til
folk.
Teknologi anvendt fornuftig er positivt, men
den kan aldri erstatte messefeiringen og et levende menighetsliv!
Du hadde ikke vært i menigheten vår lenge før du
begynte å konselebrere i den norske kveldsmessen. Dette
er jo veldig hyggelig, og du har en norsk uttale som
imponerer. Nå har du også feiret kveldsmesse på norsk
alene, og det gikk jo kjempefint. Er du spesielt interessert i språk?
Takk for hyggelige ord! Nei, jeg kan vel ikke si jeg
er spesielt interessert i språk, men jeg er bevisst på
at når jeg skal lære et nytt språk, lytter jeg så ofte
og mye som jeg kan. Jeg hører på radio og ser på
TV og forsøker å gjenta det jeg hører så riktig som
mulig.
Vi takker for en interessant og hyggelig prat, og
ønsker deg lykke til videre med tjenesten i
menigheten vår!
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Adoracja
Ks. Waldemar Bożek – Waldemar.Bozek@katolsk.no

Drodzy moi!
Chciałbym Was serdecznie zaprosić i zachęcić do
uczestnictwa w piątkowych katechezach dla
dorosłych i adoracji Najświętszego Sakramentu,
które odbywają się w kościele po zakończonej
Mszy św.
W tym rozważaniu pragnę zwrócić szczególną
uwagę na wartość adoracji w życiu chrześcijanina.
Bóg przychodzi do nas ukryty pod postacią małej
Hostii byśmy mogli przekonać się o Jego bliskości,
pokorze i miłości. W ten sposób wypełnił swoja
zapowiedź: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Wszystko to
zrobił dla nas, abyśmy bez przymusu i lęku mogli
zbliżyć się do Niego jak do Przyjaciela, rozmawiać
z Nim i okazywać Mu naszą miłość, widząc jak
usuwa każdą przeszkodę dzieląca Go od serca
człowieka. Został z nami w Tabernakulum, żeby
człowiek mógł Go znaleźć i spotkać ilekroć
zapragnie.
Św. Faustyna o tej praktyce w swoim
doświadczeniu duchowym zanotuje następujące
stwierdzenie:
Przypominam sobie, że najwięcej światła
otrzymałam w adoracjach, które odprawiałam
codziennie przez pół godziny przez cały Post
przed Najświętszym Sakramentem leżąc krzyżem.
W tym czasie poznałam głębiej siebie i Boga.
Pomimo że miałam wiele przeszkód do odprawienia takiej modlitwy, pomimo że miałam
pozwolenie przełożonych. Niech dusza wie, że
aby się modlić i wytrwać w modlitwie, musi się
uzbroić w cierpliwość i mężnie pokonywać
trudności zewnętrzne i wewnętrzne - trudności
wewnętrzne: zniechęcenie, oschłości, ociężałość,
pokusy; zewnętrzne: wzgląd ludzki - i uszanować
chwile, które są przeznaczone na modlitwę. Sama
tego doświadczyłam, że jeżeli nie odprawiłam
modlitwy w czasie dla niej przeznaczonym,
później też jej nie odprawiłam, bo mi obowiązki
nie pozwoliły… (Dz. 147; “Dzienniczek. Miło
sierdzie Boże w duszy mojej”, Wydawnictwo
Księży Marianów, Warszawa 2000).
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Jak przeżywać adorację?
Odpowiada na to pytanie św. Jan Paweł II w
Encyklice Ecclesia de Eucharistia:
“Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany
Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25),
poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego
Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w
naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby
dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem
obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie
pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i
Siostry, przeżywałem to doświadczenie i
otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 25).
Dlaczego modlitwa adoracyjna jest tak istotna?
Jeśli braknie czasu na spotkanie z Bogiem zacznie
zamierać relacja z Nim. Jak zauważa o. Józef
Augustyn: „Właśnie brak adoracji, brak modlitwy
sprawia, że marnujemy nieraz wiele czasu i
e nergii na uśmierzanie naszych niepokojów i
lęków. Czas przeznaczony na adorację sprawi, że
nasze życie, także życie emocjonalne, zawodowe,
rodzinne czy wspólnotowe będzie bardziej
uporządkowane.” 1 A św. Jan Vianney dodaje:
„Przychodźmy tu, gdy pożera nas smutek, rzućmy
się do stóp Jezusa, a wyjdziemy z pociechą w
sercu. Może ludzie pomiatają nami? Zbliżmy się
do Niego, a znajdziemy tu wiernego Przyjaciela.
W pokusach będzie On dla nas mocą i ułatwi
zwycięstwo. Czy może lękacie się strasznych
sądów Bożych? Korzystajcie z czasu, ponieważ
Pan Jezus jest miłosierny, przebaczy…”2
Dlatego w każdy piątek od listopada ubiegłego
roku mamy w naszym kościele adorację Najświęt
szego Sakramentu, na którą każdego i każdą z
Was całym sercem zapraszam! Ojcowie Kościoła
mówią, że Bóg dając nam siebie w Najświętszym
Sakramencie nie mógł dać nam nic więcej…
1

Odzyskiwać miejsce Boga w świecie, Z ojcem Józefem Augustynem SJ rozmawia
Anna Foltańska http://www.mateusz.pl/duchowosc/ja-miejsce.htm
2 Św. Jan Maria Vianney, Kazania, Sandomierz 2010, s. 71.
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Tilbedelse
Ks. Waldemar Bożek – Waldemar.Bozek@katolsk.no

Oversettelse til norsk ved Sara Brødsjø – sara.brodsjo@katolsk.no

Mine kjære!
Jeg vil gjerne dele noen tanker om tilbedelsens
betydning i det kristne liv. Gud kommer til oss
under skjul, i hostiens lille skikkelse, for at vi kan
være sikre på Hans nærhet, ydmykhet og kjærlighet. Slik oppfyller Han sitt løfte: Se, jeg er med dere
alle dager, inntil verdens ende (Matt 28, 20). Han har
gjort dette for oss, så vi uten tvang eller frykt kan
komme til Ham som vår venn, snakke med Ham
og vise Ham vår kjærlighet, idet Han tar bort alt
som skiller Ham fra menneskets hjerte. Han blir
værende i tabernaklet for at menneskene kan
finne og treffe Ham når de enn ønsker.
Hvordan oppleve tilbedelsen?
Svaret får vi av pave Johannes Paul II i hans
encyklika Ecclesia de Eucharistia:
„Det er godt å tilbringe tid med Ham, og lene
seg mot Ham slik Hans elskede disippel gjorde (jf.
Joh 13, 25), og kjenne den uendelige kjærlighet i
Hans hjerte. Dersom vår tids kristenhet først og
fremst skal skille seg ut ved bønnens kunst, hvordan kan vi da ikke føle et fornyet behov for å
bruke tid på åndelig samtale og stille tilbedelse
foran Kristus i Det Allerhelligste Sakrament?
Kjære brødre og søstre, hvor ofte har jeg ikke erfart dette, og funnet styrke, trøst og støtte!”
(Johannes Paul II, Ecclesia de Eucharistica, 25).

Hvorfor er tilbedelsen så viktig?
Har vi ikke tid til å møte Gud, vil vårt forhold til
Ham begynne å dø hen. P. Józef Augustyn bemerker at ”det er nettopp mangelen på tilbedelse og
bønn som ofte får oss til å sløse bort tid og energi
på å lindre uro og angst. Setter vi av tid til tilbedelse, vil også livet preges av orden både
følelsesmessig, yrkesmessig, familiemessig og
sosialt.” Og hellige Johannes Maria Vianney legger til: „La oss komme hit når vi fortæres av sorg,
la oss kaste oss for Jesu føtter, og vi vil forlate
Ham med trøst i hjertet. Blir vi respektløst behandlet av mennesker? La oss nærme oss Ham, og vi
vil finne i Ham en trofast venn. Han vil være vår
styrke overfor fristelser, og gjøre at vi lettere beseirer dem. Blir dere kanskje engstelige av tanken på
Guds fryktelige dom? Så bruk tiden godt, for
Herren Jesus er barmhjertig og vil tilgi (…)”.
I tillegg til sakramentsandaktene hver dag før
kveldsmessen holder vi i vår kirke siden november ifjor også tilbedelse av Det Hellige Sakrament
hver fredag kveld, og jeg vil invitere hver og en av
dere til å komme! Som kirkefedrene har sagt, når
Gud gir oss seg selv i Det Hellige Sakrament, finnes det ikke noe større han kunne gitt oss.
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St. Hallvard katekesehelg 2015
ANGELIKA WIMMER – angelika.wimmer@katolsk.no

GIUSEPPE BASSO

Årets førstekommunionsbarn samt noen 4. klassinger la ut på overnattingstur til Mariaholm den
18.-19. april. Med på laget var kateketene Ellen,
Isabelle og Lars, noen foreldre samt katekesekoordinator Angelika. Og ikke minst Prienth, Linus,
Julius, Daniyen og Lievin som aktivitetsledere.
P. Oddvar besøkte oss begge dagene. Felles mål
tider, fritid ute med hoppetau, fotball og felles
leker, bordtennis, natursti, katekese, formings
aktivitet og sangøvelse sto på programmet – i
tillegg til bønnestunder og messe i kapellet. Alle
førstekommunionsbarn har dessuten skriftet for
første gang og mottatt botens sakrament. Store og
små hadde en trivelig helg med mange opplevelser og møter. Takk til alle som bidro på ulik vis!
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Ministranthelg i Oslo
HUNG NGUYEN – hung0047@gmail.com

Den 17.-19. april ble det arrangert ministranthelg
i Oslo (St. Joseph kirke og St. Sunniva skole) med
temaet “Kalt til tjeneste ved ditt alter”. Syv håpefulle ministranter fra St. Hallvard menighet deltok.
Ministranthelgen ble fylt med sosial moro, fine
bønnestunder og ikke minst norgesmesterskap i
ministrering. Ministranthelgen ble avsluttet med
en Kardinalmesse i Trefoldighetskirken, der alle
ministranter fikk ministrere.
Vi kom dessverre ikke til finalen, men jentene
og guttene fra St. Hallvard ministrantlag gjorde
en hederlig innsats og utførte sin oppgaver utmerket under konkurransen. De har hatt det gøy og
hyggelig sammen med andre minstranter fra 11
menigheter. De har lært mye om det å være ministrant,

og hvordan
man skal utføre det med
ærverdighet.
Sitat fra
leder for NM

ministrant
helgen: “St. Hallvard ministrantlag har den laveste
gjennomsnittalderen under NM”. Sitat fra andre
deltakere; “Jeg skjønner ikke hvorfor St. Hallvard
ikke kom til finalen. De er flinke”
Det er sant. Nå er frøene sådd, og forhåpentlig
vil vi høste frukter i form av pallplasseringer i NM
i tiden fremover.
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Velkommen til katekesen i St. Hallvard menighet!
St. Hallvard menighet har lang tradisjon i å tilby
katekese, dvs trosopplæring, til barn og unge.
Også fra og med høsten 2015 er alle barn fra og
med 1. klasse hjertelig velkommen til å delta i
katekesen her i menigheten.
De enkelte klassene har undervisning én gang i
måneden – 1. klasse etter familiemessen første
søndagen i måneden (1 time katekese), 2.-7. klasse
én lørdag i måneden (kl 10-14) der vi også feirer
katekesemesse sammen. 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.
8. klassingene møtes én lørdag i måneden (kl
10-14). 9. klassingene har samling annenhver uke.
Samlingene varer fra 16.30 til 18.30. Første
kommunionsbarna og konfirmantene i både
8. klasse og 9. klasse er invitert til hver sin helg på
Mariaholm (leirsted ved Spydeberg, 1 time fra
Oslo) i løpet av skoleåret.
Vi skal sende ut invitasjonsbrev med mere informasjon 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:
Ved spørsmål ta kontakt med
Angelika Wimmer.
Tlf: 23 30 32 00 eller på:
angelika.wimmer@katolsk.no

1. klasse:

søndag 6.9. 2015 («Barnas dag» i
menigheten) foreldremøte for
1. klassinger kl 13
2.-7. klasse: lørdag 12.09. 2015
8. klasse:
lørdag 12.09. 2015
9. klasse:
informasjon vil bli gitt senere

Katekese og konfirmantundervisning skoleåret 2015/2016
Katekese 1. klasse
Søndager kl 12-13, etter familiemessen (foreldre
kan kose seg på kirkekaffen imens)
2015: 6. september (Barnas dag; møte for 1. klassingene og foreldre kl 12) - 4. oktober - 1. november
- 6. desember
2016: 10. januar (julefest for barn) - 7. februar - 6.
mars - 3. april - 1. mai - 11. juni (katekeseavslutning for 1.-7. kl.)
Katekese 2. -7. klasse
Lørdager kl 10-14
2015: 12. september - 10. oktober - 14. november 12. desember
2016: 9. januar - 13. februar - 12. mars - 9. april
(ikke 3. og 4. kl.) - 30. april –
11. juni (katekeseavslutning for 1.-7. kl.)
KATEKESEHELG på Mariaholm for 3. og 4. klasse:
16.-17. april 2016
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Konfirmantkurs 8. klasse
Lørdager kl 10-14
8. klasse har konfirmantundervisning på de
samme datoene som 2.-7. kl.
KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 8. klasse:
4.-6. mars 2016
Konfirmantkurs 9. klasse
Oppstart: informasjon vil bli gitt senere
KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 9. klasse:
6.-8. november 2015
FØRSTEKOMMUNION i St. Hallvard kirke:
lørdag 7. mai 2016 kl 11 og kl 13
KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 2. pinsedag
mandag 16. mai 2016 kl 10.30 og kl 13
Vel møtt!
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Kraków

Kraków

norway’s young catholics are going to the world youth days In KRAKóW

Going to the World Youth Day (WYD) is a unique pilgrimage experience. The Pope has,
since 1985, invited young Catholics from all over the world to gather and celebrate their faith.
In 2013, WYD was held in Rio De Janeiro (Brazil), and over three million people came to attend.
Next year, the final destination is Kraków, in Poland. WYD is shaping up to become a national
celebration unlike anything Poland has seen in decades - a celebration we are all invited to
attend! There is hardly ever a time where it is more exciting to be a Catholic: surrounded by people
from all over the world. The Pope is going, God has set his status to ”attending” and NUK is going.

NORGES UNGE KATOLIKKER REISER TIL VERDENSUNGDOMSDAGENE I KRAKOW

Will you join us?

Å dra til Verdensungdomsdagene (WYD) er en helt spesiell pilegrimstur. Siden 1985 har
paven invitert unge katolikker fra hele verden til å samles for å feire troen på Gud. Sist gang var
vi over tre millioner som kom til Rio de Janeiro. Denne gangen er målet Kraków i Polen. Det er
duket for en folkefest uten like, en reise som ingen annen – en tur du aldri vil glemme. Det er
sjelden morsommere å være katolikk enn på WYD! Paven skal, Gud skal og Norges Unge Katolikker skal.

practical information

Chief organizer: Stefan Bivand
Time: July 17th - August 2nd 2016
Age limit: You have to be 16 by July 17th 2016
Cost: 7000 kr
Deadline for signing up: September 15th 2015
For further details, visit us at www.nuk.no

Blir du med oss?

praktisk informasjon

Kraków

Tursjef: Stefan Bivand
Tidsrom: 17. juli-2. august 2016
Aldersgrense: minst 16 år innen 17.7.2016
Pris: 7000 kr
Påmeldingsfrist: 15. september 2015
Les mer på www.nuk.no

Pielgrzymka na Światowy Dzień Mlodzieży z Norges Unge Katolikker

Wyjazd na Światowe Dni Młodzieży jest wyjatową pielgrzymką. Od 1985 roku papież
zaprasza młodych katolików z całego świata, aby spotykali się i razem wielbili Boga.
Ostatnio w Rio de Janeiro było nas ponad trzy miliony. Tym razem spotykamy się w
Krakowie w Polsce. Będzie to nieporównywalne wydarzenie, wyjazd jak żaden inny
– pielgrzymka, której nigdy nie zapomnisz. Nigdzie nie ma tyle zabawy z bycia katolikiem jak na
Światowych Dniach Młodzieży. Będzie tam papież, Bóg będzie, Norges Unge Katolikker też.

Dołączysz Do nas?

Informacje praktyczne

Koordynator wyprawy: Stefan Bivand
Czas pielgrzymki: 17.07 - 02.08 2016
Przedział wiekowy: musisz mieć ukończone 16 lat do 17.7.2016
Cena: 7 000 kr, opłata w 4 ratach
Rejestracja: do 15 września 2015
Szczegółowe informacje znajdziesz na www.nuk.no
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Om lam og sauer
Agnus Dei er latin og betyr Guds lam. Har
du hørt de ordene før? Kanskje når du var
im
 essen? Vi synger Guds lam i messen.
Noen ganger på norsk, noen ganger på latin.
Følg med neste gang du er i messen og se
om du legger merke til disse ordene.
På bildet under ser du Den gode hyrde. I
Evangeliet hører vi flere ganger om den
gode hyrde, og om hans sauer. Jesus
fortalte ofte lignelser, noe som skulle
ligne på noe. Hvem tror du den gode hyrde
er? Hvem er sauene? Den gode hyrde
finner alltid sauen han ser etter, ser du
hvordan han skal gjøre det under?
Den gode hyrde er det laget mange bilder
av, helt fra de første kristnes tid.
Fargelegg bildet slik du syns det bør være.

Her er teksten til “Guds lam” som vi
synger i messen. Les gjennom, eller syng,
sammen med en voksen. Dette handler
også om et lam. Men hvem tror du at
Guds lam er her? Hvem er det som tar
bort verdens synder, og som kan gi oss
sin fred? Kanskje du husker at vi også
sier “Guds fred” og gir hverandre hånden
i messen? Følg med neste gang du er i
messen :)

GUDS LAM

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
gi oss din fred.
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Fasteretrett med br. Bjarne
Frøydis Gustavsen – f-gusta@online.no

Den 19. mars var det retrett i St Hallvard menighet. Det var fransiskanerbroder Bjarne Falkanger
som hadde ansvar for denne retretten, med tema
”Hvorfor måtte Jesus dø på korset?”
Temaet, som for mange kanskje syntes vanskelig, viste seg å skape stor interesse og de som
hadde funnet veien hit den dagen, ble en opplevelse og en ny innsikt rikere.
Br. Bjarne startet sitt første innlegg med å fortelle at han selv på et tidlig tidspunkt hadde stilt
nettopp dette spørsmålet til sin prior, og at han
hadde fått et svar som ikke ga ham så mye, nemlig ”dette er grunnlaget for vår tro”. Det var den impulsen han brukte til å studere og fordype seg i
temaet, og som vi fikk gleden av å høre denne
kvelden.
Bjarne ga oss tre innfallsvinkler til spørsmålet
om korsdøden:
1. Den klassiske forsoningslæren, - nemlig at
Jesus seiret over synden, døden og djevelen.
I Paulus’ brev til kolosserne, 2.15, leser vi ”Han
avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem
fram til spott og spe da han triumferte over dem på
korset”. Den seirende Kristus eller den opphøyde Kristus finner vi igjen på noen av
krusifiksene, så som San Damianokorset som
henger i St. Hallvard kirke. Her ser vi ikke en
lidende Kristus, men en seirende Kristus.
2. Den subjektive forsoningslæren.
Dette forklares ved at Gud ikke trenger noen
forsoning. Forsoningen må skje i menneskenes
hjerter. Guds kjærlighet til menneskene omtales i Joh. 1.brev, 4.19 ”Vi elsker fordi han elsket oss
først”.
3. Den objektive forsoningslæren.
Dette er den vanligste og mest fremtredende
innfallsvinkel i vår forståelse av Jesu korsdød.
I henhold til Paulus døde Kristus for våre synder i overensstemmelse med Skriften. Jesu
soningsdød oppfyller særlig profetien om den
lidende tjener. Jesus fremstilte meningen med
sitt liv og sin død i lys av den lidende tjener.

Ved å være Faderen lydig i kjærlighet ”til
døden på korset” (Fil 2,8), oppfyller Jesus den
lidende tjeners soningsverk. ”Han som skal
gjøre de mange rettferdige… for Han har båret
deres synder” (Jes 53,11) og videre ”Likeså
visst som det er menneskenes lodd å dø en
gang og siden komme for dommen, slik er også
Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme
til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse
dem som venter på ham.” (Hebr. 9.28)
”Han gjorde ingen synd, og svik fantes ikke i
hans munn, han ble hånet uten å svare igjen,
han led uten å true, men betrodde sin sak til
Ham som dømmer rettferdig; på sin egen
kropp bar han våre synder opp på marterpelen,
for at vi skulle dø fra våre synder og leve et liv
i rettferd. Ved hans sår er dere blitt leget. Det er
jo sant, dere var som ”villfarne får” men nå er
dere vendt tilbake til ham som er hyrde og vokter for deres sjeler. ”(1. Pet 2,22-25)
Br. Bjarne holdt to innlegg, og etter hvert innlegg
ga han oss spørsmål til egen refleksjon over Jesu
død på korset, og vårt eget syn på dette opp
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gjennom livet og hva det betydde for oss.
Etter 2. innlegg ga han oss noen tekster til
refleksjon, og deretter åpnet han for spørsmål og diskusjon.
Et vanskelig tema, et viktig tema som
skapte stor oppmerksomhet og interesse hos
de mange som hadde funnet veien til St.
Hallvard denne kvelden. Diskusjonene var
interessante og takknemligheten var stor
over det vi hadde fått av ny innsikt og nye
refleksjoner over vår tro. Stor takk til br.
Bjarne for denne flotte kvelden.

Oppfølging av temaer fra Katolsk Forum i St. Hallvard
Frøydis Gustavsen – f-gusta@online.no

I løpet av det siste året har vi hatt flere Katolsk Forum i St Hallvard. Flere temaer har vært knyttet til
aktuelle problemstillinger enten på samfunnsnivå eller på kirkenivå. Det har vært mange spennende
og interessante møter og mange engasjerte innledere og tilhørere. Det kan derfor være interessant å se
hvor de forskjellige sakene står pr i dag. Jeg har hentet litt informasjon fra innlederne og litt fra nettet.

Familieåret og bispesynoden
I april 2014 inviterte vi til møte i forbindelse med
Familieåret og fikk belyst temaer som troen i familien, ekteskap, samboerskap, skilsmisse og gjengifte. Forut for bispesynoden i 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse med bl.a. disse
temaene, og på vårt møte vi fikk en redegjørelse
om den norske undersøkelsen. Bispesynoden i
Roma i 2014 ble gjenstand for stor oppmerksomhet, og forventningene til annen del av synoden
som finner sted i oktober i år, er store. Som forberedelse til denne del av synoden, ble det sendt ut
et nytt spørreskjema som også lekfolk ble bedt om
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å svare på. Responsen på dette i Norge var heller
lav, ikke minst pga de til dels lange og svært kompliserte spørsmål som ble stilt. Også i andre land
er dette understreket som et hinder for stor
respons. I henhold til pastoralavdelingen i OKB
blir det ikke sendt inn noe felles svar fra Norge
denne gangen.
De tyske biskopene som skal delta på synoden,
ser frem til å kunne fordype seg i de teologiske
spørsmålene rundt temaer om familien og ekteskapet. I henhold til info fra Crux, Vatikanet, vil
del 2 av bispesynoden ”bli like stormfull som del
1”, ikke minst p.g.a. noen av spørsmålene som
reises:
Hvor innbydende bør kirken være til homofile, lesbiske,
biseksuelle og transseksuelle personer? Hvor positiv bør
kirken være i «irregulære» forhold, par som bor sammen
uten å være gift?
Bør skilte katolikker som gifter seg på nytt uten å få en
annullering av ekteskapet kunne motta nattverd?
Det blir spennende å følge Synoden som finner
sted i oktober. Synoden skal gi paven råd i visse
spørsmål, så får vi se hvilke råd han får og hva
som deretter kommer.
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Ny lov om bioteknologi
Høsten 2014 hadde vi et annet interessant tema
oppe i Katolsk Forum, nemlig ny lov om bioteknologi. Det regjeringsoppnevnte Bioteknologirådet
arbeider videre og på spørsmål til Gunnar Heiene
som var innleder hos oss om hvor langt arbeidet
har kommet, svarer han at de nå er midt oppe i
arbeidet og har allerede avgitt flere uttalelser. Det
mest kontroversielle er at et knapt flertall gikk inn
for å tillate eggdonasjon. Mindretallet gikk imot,
- her finner vi også Gunnar. Videre har rådet diskutert surrogati, og på møtet i slutten av mai
kommer det nok en uttalelse om dette også.
Bortsett fra i saken om eggdonasjon, har vedtakene hittil vært på den restriktive siden. Det tror
han også surrogati-saken vil vise!
I rådets uttalelse om eggdonasjon finner vi
følgende:
Bioteknologinemndas mindretall…, inkluderte følgende i sin begrunnelse: «Eggdonasjon tingliggjør
reproduksjonen og barna mer enn det sæddonasjon
gjør. […] Mindretallet mener at den teknologiske
utviklingen alene ikke skal få bestemme hvilke reproduksjonsteknologier som tillates brukt i Norge.»
Andre betrakter heller teknologiutviklingen som et gode,
ved at flere enn tidligere får muligheten til å få egne
barn. Fra dette perspektivet kan teknologien anses som
en utjevnende kraft, ved at reproduksjon ikke lenger er

forbeholdt unge heterofile par uten fertilitetsproblemer.
En legalisering av eggdonasjon vil videre medføre at en
av de viktige skrankene mot surrogati blir fjernet.
Fra Helena d’Arcy som også var på vårt møte,
har jeg fått den katolske kirken i Sveriges uttalelse
om assistert befruktning, og her finner vi bl.a. flg.:
Speciellt problematiskt är det i kyrkans syn när parets
äktenskapliga integritet kränks genom inblandning av
en tredje part, såsom vid medverkan av spermie- eller
äggdonator eller surrogatmamma.
Vi har mao en situasjon der det vedtas lover
innenfor et område hvor Kirken har en klar oppfatning. Det er sagt at de vedtatte forslag skal ut
på høring, så får vi se om vi har en stemme i dette
og om vår stemme eventuelt vil bli hørt. Uansett
er det viktig for oss som troende katolikker å følge
med i det som skjer innenfor dette området.

Kvinnenes internasjonale
bønnedag 6. mars 2015
Tone Westersø – tone@westerso.com

Kvinnenes internasjonale bønnedag startet i USA i 1887.
I Norge er det Komiteen for Kvinnenes internasjonale
bønnedag som legger til rette for markering av dagen. Tema
for årets bønnedag var kvinnene på Bahamas og deres
livssituasjon.
I de siste årene har Kirkene i Gamle Oslo samarbeidet om
en gudstjeneste i Grønland kirke denne dagen. Fra St.
Hallvard deltok i år Vera Olsnes med pynting av kirken og
Frøydis Gustavsen og Tone Westersø med tekstlesninger.
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Flyktningkrisen i Middelhavet:

Frykter grensen er nådd på Sicilia

- Lokalsamfunn på Sicilia er i ferd med å bryte sammen
fordi de ikke får nok hjelp til å takle den store strømmen av båtflyktninger. Det forteller generalsekretær i
Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.
Hun kom nylig hjem med sterke inntrykk etter besøk
ved flere asylmottak som Caritas Italia driver på øya.
Skretteberg beskriver forholdene for flyktninger på
mottakene som gode, men problemet for Italia er at
asylsystemet i landet ikke klarer å ta seg av alle flyktningene som kommer. Selv om kapasiteten på asylmottakene
er utvidet og folk i tillegg åpner hjemmene sine, havner
mange flyktninger på gata i storbyene.
- Folk på Sicilia har et stort hjerte for flyktningene, men samtidig er belastningen nå blitt så stor
at vi ser motreaksjoner. Når et lite lokalsamfunn
er i ferd med å bryte sammen fordi det kommer så
mange flyktninger, må man tenke på at det skaper
grobunn for rasisme og konflikt. Frustrasjonen
over at Italia, så godt som alene må bære disse utfordringene, er til å ta og føle på, forteller Skretteberg.

Over 1800 har omkommet i 2015
Hittil i år har 35 000 båtflyktninger kommet til
Italia. De kommer fra Eritrea, Somalia, Nigeria,
Gambia, Syria, Senegal og Mali. De fleste begynner overfarten til Europa i Libya. Mange mister
livet i forsøket. 1830 flyktninger har omkommet
på veien over Middelhavet så langt i 2015. Det er
åtte ganger flere enn i samme periode i fjor, ifølge
The International Organization for Migration
(IOM). Søndag 19. april kantret en fiskebåt med
over 700 flyktninger om bord utenfor Italia. 28 ble
reddet. De andre fryktes omkommet. Ulykken
førte til at EU kalte inn til toppmøte om saken i
Brussel. Her hjemme besluttet regjeringen, etter
sterkt press, å sende en båt for å hjelpe EU med
patruljeringen av Middelhavet. Mens den politiske opposisjonen samlet seg om et stadig
sterkere krav om at Norge bør ta imot 10 000 kvote
flyktninger, noe regjeringen så langt har avvist.
- Norge kan hjelpe Italia med utfordringene
landet står overfor, ved å åpne opp for flere flykt
ninger, samtidig som vi øker hjelpen i Syrias nærområder, mener Martha Rubiano Skretteberg.
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Vil ødelegge smuglernes båter
Blant tiltakene EUs medlemsland har foreslått
etter tragedien 19. april, er en tredobling av budsjettet til Frontex og grensekontrollbyråets
Triton-operasjon i Middelhavet, slik at det kommer opp på nivå med Italias nå nedlagte lete- og
redningsoperasjon Mare Nostrum. Mens Mare
Nostrum hadde et klart humanitært mandat og
berget over 160.000 migranter fra Middelhavet, er
Tritons hovedoppgave kontroll av EUs yttergrense. Tritons mandat er ikke endret etter det
ekstraordinære toppmøtet.
I tillegg til en utvidelse av Triton, ønsker EU å
sette i verk en aksjon for å ødelegge båter som
menneskesmuglerne planlegger å bruke for å
frakte flyktninger over Middelhavet. EU vil også,
gjennom tettere samarbeid med flyktningenes
hjemland og viktige transittland, prøve å hindre
flere fra å legge ut på den farefulle ferden over havet. Dessuten vil EU jobbe for at medlemslandene
skal ta imot flere kvoteflyktninger.

Ikke fornøyd med EU
Caritas Europa er ikke fornøyd med disse forslagene.
- Det som skal til for å takle flyktningkrisen i
Middelhavet, er en lete- og redningsaksjon med et
klart humanitært mandat. Det er også avgjørende
at det etableres lovlige veier til Europa, både for
dem som flykter fra krig og forfølgelse og for arbeidsinnvandrere, mener organisasjonen.
Pave Frans har kommet med en oppfordring til
det internasjonale samfunnet om å reagere bestemt
og raskt for i hindre flere tragedier i Middelhavet.
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Enorme ødeleggelser
- Når man kommer til Katmandu blir man først og
fremst slått av de enorme ødeleggelsene og den
massive døden. Alle er berørt på en eller annen
måte. De har mistet sin familie, de har mistet sine
barn eller sine foreldre. Det å se alle barna som er
alene var særlig hjerteskjærende, forteller Mosand.
I tillegg til ødeleggelser og død, er frykten
fremtredende i Nepal.
- Folk er redde for å ligge innendørs på grunn
av alle etterskjelvene. De frykter for livet sitt og
for framtida si. Men til tross for egne lidelser, stiller lokale folk opp. De var med på å rydde i ruinene og er med på å sette opp matstasjoner. Det
samholdet som folk i Nepal viser, er rett og slett
imponerende, mener Mosand.

Nepal trenger
hjelp lenge

Stor matmangel

- Nepal kommer til å trenge hjelp i mange år.
Sorgen og tapet skal lindres, hjem skal bygges,
skoler skal repareres, åkre og land skal sikre mat
for framtida.
Det sier nødhjelpskoordinator i Caritas Norge,
Jan-Egil Mosand.
Åtte millioner mennesker er berørt av jordskjelvet som rammet Nepal 25. april. To millioner
mennesker i det fattige landet har desperat behov
for mat, vann, husly og medisinsk hjelp. Ifølge
myndighetene ble nærmere 8 000 mennesker
drept og omtrent dobbelt så mange skadet. Over
fem hundre tusen hus fikk skader eller ble ødelagt.
I morgentimene tirsdag 12. mai ble landet rammet
av et nytt kraftig jordskjelv. Omfanget av skadene
etter dette skjelvet er ennå ikke kartlagt.
To dager etter jordskjelvet 25. april var Mosand
på vei til Nepal for å bistå vår søsterorganisasjon
i å hjelpe det nepalske folk. Han kom hjem etter en
uke med svært sterke inntrykk i bagasjen.

Han sier matmangelen er stor i de jordskjelvrammede områdene:
- I den første fasen satte Caritas opp suppekjøkken i forbindelse med samlingssteder som skoler
og kirker, slik at folk fikk et varmt måltid og slapp
å gå sultne til sengs. Når de så blir i stand til å tilberede maten selv, er folk i starten avhengig av å
få utdelt en del ris, linser, litt olje og litt salt. Men
for at hjelpen skal bli bærekraftig, må man komme
inn med såfrø og redskaper, slik at de kan klare å
starte hverdagen på egen hånd.

Støtt Caritas arbeid i Nepal!
Caritas Nepal var tilstede før jordskjelvet, under
jordskjelvet og vil være tilstede etter nødhjelpsarbeidet er avsluttet. Frivillige var med å lete etter
overlevende mens etterskjelvene ennå pågikk, og
delte ut mat, ulltepper og presenninger til dem
som hadde mistet alt. Caritas har så langt gitt
husly og mat til 30 000 mennesker etter jordskjelvet i Nepal. De neste to månedene har Caritas
Nepal planlagt å gi 175 000 barn, kvinner og menn
mat å spise og tak over hodet. Bidragene som kom
inn under den TV-sendte innsamlingsaksjonen
«Dugnad for Nepal», eller som blir samlet inn
direkte til Caritas Norge, gjør organisasjonen i
stand til å hjelpe enda flere.

Du kan støtte Caritas arbeid i Nepal med en tekstmelding.
Send CARITAS til 2090 (200,- pr. SMS)
Side 23
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Nytt fra Fransiskushjelpen
JENNY SANDAKER, stedfortreder for generalsekretær – jsandaker@fransiskus.no

Endelig er det vår, og vi går mot lysere tider. Vi
har lagt et år med mange utfordringer bak oss, og
nå kan vi se spent mot sommeren.
I ledelsen har vi hatt gleden av å ønske Øyunn
velkommen tilbake som generalsekretær. For tiden
jobber hun og jeg side om side, mens hun trapper
opp sin stilling. Jeg har vært avdelingsleder for
Sykepleie på hjul i snart 5 år, og skal tilbake til
den stillingen når Øyunn er tilbake for fullt, forhåpentligvis til sommeren. Det er veldig godt å ha
Øyunn tilbake! I mellomtiden består ledergruppa
nå av meg selv og Øyunn, Marte Derås er min
stedfortreder som avdelingsleder i Sykepleie på
hjul. Aksel Øhrn har trådt til som avdelingsleder
i Frivillige tjenester og Shaun Martin Reid er nyansatt leder for Pleietjenesten.
Marte har vært min stedfortreder da jeg var
hjemme i foreldrepermisjon, og hun er godt rustet
til å ta over ledelsen i avdelingen i den tiden det
trengs. Det er mye som rører seg hos Sykepleie på
hjul. I februar gjennomførte de en brukerundersøkelse, der de undersøkte hvor fornøyde brukerne
er med innholdet i tjenesten. Resultatet av undersøkelsen viste at brukerne våre stort sett er svært
fornøyd med Sykepleie på hjul, men at de skulle
ønske at de hadde litt lenger åpningstider. Så for
å forsøke å imøtekomme dette ønsket, er de nå i
gang med å rekruttere sykepleiere som ønsker å
jobbe frivillig på kveldstid. Planen er å ha et frivilligprosjekt fra medio august, der de utvider
åpningstiden til kl 22 i alle fall en kveld i uka. Så
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se opp for bilen vår også på kveldstid fra medio
august.
Aksel har jobbet som koordinator for
Besøkstjenesten i mange år, og det siste året også
som koordinator for sorgtjenesten. Til tross for at
han hadde mange nye oppgaver og ting han
skulle sette seg inn i, har han også sagt ja til utfordringen med å lede Frivillige tjenester. Han har en
superflott stab bestående av 140 frivillige og fire
koordinatorer. Kjenner du noen som kan ha nytte
og glede av våre tjenester: spre ryktet om Familie
hjelperen Akershus, Familiehjelperen Oslo, Besøks
tjenesten, samt Sorgtjenesten! Se gjerne hjemme
siden vår og ikke minst facebook for oppdatert
informasjon.
I Pleietjenesten er Shaun nyansatt som leder.
Avdelingen har store utfordringer foran seg, knyttet til en overgang av den økonomiske situasjonen
deres i den nærmeste framtid. Det har nemlig blitt
varslet oss at Pleietjenesten, som hittil har vært
finansiert av tilskuddsmidler, heretter skal få muligheten til å konkurrere om å inngå en ramme
avtale med Oslo kommune. Det betyr at Shaun og
de andre ansatte i Pleietjenesten må forberede seg
på å skrive et anbud. Vi har fått god hjelp av en
ressursgruppe som vi har opprettet for en tid
tilbake, samt av samarbeidspartnere, frivillige og
styremedlemmer som har kompetanse på slike
prosesser, og ikke minst av Velferdsetaten i kommunen. Vi er derfor positive, men spente på hva
framtiden bringer.
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Karl Gervin, Aslaug Espe, Reidun Strøm, Gerd Grønvold Saue, Kristin Espe Bjørnstad, Gro Elisabeth Saue.

Tro og Lys med 25-årsfeiring
i Ås arbeidskirke
ASLAUG ESPE –

OLE HERMAN WINNEM og ARVE SKUTLABERG

aslaugespe@getmail.no

Lørdag 7. mars feiret Tro og Lys 25-årsjubileum
med seminar, fin middag og gudstjeneste i Ås
arbeidskirke. Høsten 1990 startet Aslaug Espe ei
gruppe for utviklingshemmede og deres foreldre
og venner i Follo – Follogruppa. Hun fikk god hjelp
av sokneprest Karl Gervin i Ski og den katolske
presten Brian McNeill. I foredraget sitt trakk
Aslaug fram hvor mye støtte og hjelp hun fikk fra
familier med funksjonshemmede barn, som for
eksempel familien Saue (Gerd Grønvold,
Oddmund og datteren Gro Elisabeth) og Reidun
Strøm fra Enebakk med datteren Anne Thorsnæs.
I løpet av det 25 åra som har gått, har også mange
frivillige og kirkelige ansatte deltatt i arbeidet.
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Aslaug brakte Tro og Lys-bevegelsen fra
Frankrike til Follo og Norge. Tanken om å gi funksjonshemmede og deres familier et kirkelig fellesskap, har vokst fram over hele Europa siden oppstarten sist på 1960-tallet. I Norge er det nå 10-11
grupper. I Follogruppa blir fortellinga om hvordan Tro og Lys ble til, spilt som dokketeater, gang
på gang. Alltid like rørende! Kanskje er dette den
viktigste kulturimpulsen norske kristne har fått
fra Frankrike siden revolusjonsbudskapet om
Frihet, likhet og brorskap for 200 år siden.
Johannes Leirgul fra Ås hadde en travel lørdag.
På bildet blir han intervjuet av Ole Herman
Winnem. Johannes fortalte om hvor viktig Tro og
Lys er som møteplass for funksjonshemmede i
Follo. Under prekenen hjalp han prest Tor Ivar
Torgauten med å dramatisere teksten. Det var forresten mange andre som også hjalp til, men
Johannes var stand in for Jesus! Som vanlig spilte
han tromme til sangene og dansen, sammen med
Lars Giltvedt. Innimellom, under seminaret, middagen og ikke minst i pausene, var Johannes travelt opptatt som jubileumsvert i dress og slips.
Gry Andresen fra Ski hadde også flere oppgaver. Først ble hun intervjuet av prest og Tro og Lysveteran Hilde Margrethe Voll. Så fortalte Gry og
Ski-diakon Unni Merethe Weydahl Langen om
ungdomsgruppa til Tro og Lys i Follo-byen! Ved
kaffebordet holdt Gry en munter hilsningstale, og
under nattverden delte hun ut brød og vin
sammen med biskopen. Travel dame!
Annar Pedersen fra Knapstad fortalte om hvor
viktig det er for familier med funksjonshemmede
barn å bli inkludert i samværet med andre, og å
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bli møtt med forståelse, respekt og tilrettelegging.
Fellesskapet i Tro og Lys har vært til stor hjelp for
han, kona Grethe og datteren Monica.
Bursdagsfeiring er fast innslag på Tro og Lyssamlingene. Denne gangen var det Lars Giltvedt
fra Ski (t.v.) og Torun Torgauten fra Fredrikstad

som fikk bursdagskrona på hodet. Stor stemning
og mye moro!
Tro og Lys samarbeider med prestene i Follo,
blant annet sokneprest Marit Bekken i Vestby. Her
ved ettermiddagskaffen sammen med Heidi
Løvstad, også fra Vestby.
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Knut Kielland-Lund (i rød skjorte) har oversatt en
av sangene som Tro og Lys bruker fra engelsk. Han er
poet og skriver salmer og sanger. Og han deltar flittig
på lørdagssamlingene.

Tro og Lys er en tverrkirkelig internasjonal bevegelse med utspring i den katolske kirke. Sokneprest
Pål Bratbak fra St. Olav menighet i Oslo deltok på
jubileet, sammen med Borg-biskop Atle Sommerfeldt
og prost Hege E. Fagermoen. Follo-gruppa har aktive
med bakgrunn fra ulike trossamfunn: lutheranere,
katolikker, pinsevenner... Sammen gjør de en stor
innsats, også på landsplan: Birgit Aarrestad fra Ås er
landsleder, i tospann med Helga Mosland Raen.
Se: www.trooglys.com
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Vi inviterer til høstens pilegrimstur
5. september 2015
Lørdag 5. september går jubileumsårets andre pilegrimsreise av stabelen. Vi samles i St. Hallvard kirke kl 09:00 hvor vår sogneprest og
reisens pilegrimsprest vil innlede vår reise med velsignelse og bønn,
før vi går om bord i bussen på Sørli plass.
Der vil vår Oslo-guide Maria Atlanta Lunde guide oss gjennom
middelalder-Oslo og utover i Østfold. Dette fylket kan by på gamle
pilegrimsleder så vel som en rekke middelalderkirker og kirkesteder.
Vår første stopp blir ved 1100-talls kirken, Hobøl kirke, som er
viet St. Margaretha. Der blir vi møtt av den lokale kirkeverge, Jens
Henrik Skjeldrup, som vil gi oss en orientering om kirken. Organist
Sarmite Oberauter vil holde en kort orgelresitasjon.
I Hobøl kirkes kirkestall vil stedets bygdekvinner traktere oss
med rømmegrøt og spekemat. Hvis tiden tillater det, vil det lille sakrale museet bli åpnet for en kort visning, før vi går til bussen for
videre ferd gjennom Østfold mot Borgarsyssel museum i Sarpsborg.
Som kjent er denne byen grunnlagt av kong Olav Haraldsson,
den hellige, fetter av vår St. Hallvard og vernehelgen for vår nabo
menighet i Oslo. Museet ligger der hvor det fortsatt er en rest av den
gamle byen Borg, som ellers raste ut i Sarpefossen på 1700-tallet.
Ruinen på fotoet er av restene av St. Nikolas-kirken. Den er sannsynligvis bygget av kong Øystein Magnusson i 1116 rett på utsiden
av vollen som Olav Haraldsson bygde rundt byen i 1015. Vi skal
også besøke Olavs-kapellet bygget i 1930 som en middelalderkopi.
Dette kapellet rommer også en skulpturkopi av St. Hallvard.
Vi setter oss igjen i bussen for å fortsette turen mot Båhuslän og
See kirke. Denne kirken har et gammelt alterskap hvor St. Hallvard
er minnet med en skulptur. Skee menighet har velvilligst utlånt kirken til oss slik at vi kan feire messe her. Mari Atlanta Lunde fortalte
om kirken i Hallvardsvaka nr. 4 i 2014.
Før vi vender nesen hjemover, vil vi få en varmrett, kake og kaffe.
Du kan melde deg til turen ved å ringe 23 30 32 00 eller maile til
menighetskontoret oslo-st.hallvard@katolsk.no innen 15. august.
Man kan også
melde seg ved å
betale kr 400 pr.

person til konto:
3000 22 49320.
Husk å oppgi navnet på alle påmeldte.
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St. Hallvard i og utenfor Oslo Rådhus
MARI ATLANTA LUNDE –

SVERRE EMANUEL DEHLI –

mariatlanta.guide@gmail.com

LASSE STEIN BORGEN –

svdeh@online.no

lasse.mari@gmail.com

Dette er tredje artikkel om St Hallvard i forbindelse med kirkens 125- og 50 års jubileum. I Oslo Rådhus
kan man finne mange spor etter byens skytshelgen – ST. HALLVARD – på veggene både inne og ute.
Det er også spor å finne etter byens helgen i nærområdet rundt Rådhuset.
Først litt praktisk informasjon. Rådhuset er nesten
alltid åpent alle syv -7- dager i uka fra 9.00-16.00
med gratis inngang. Unntak er ved faste arrangementer som f.eks borgerlige konfirmasjoner i
helgene i mai og fredsprisutdelingen 10.12.
Så litt om Rådhusets historie og St. Hallvardlegenden. Grunnstenen ble lagt i 1931, og Råd
huset ble offisielt åpnet 15 mai 1950 på
St. Hallvards dag. 1950 ble den gangen regnet som
byens 900-årsjubileum med utgangspunkt i at
Kong Harald 2 Hardråde etter sigende grunnla
byen i år 1050. 50 år etter, i år 2000, ble Oslo by feiret som 1000 år gammel med grunnlag i nyere
arkeologiske funn. Kunstuttrykkene er samtids
inspirert av blant annet franske kunstnere som
Matisse og Cezanne, og politisk fra romantiske
sosialrealistiske strømninger og seiersrusen i

tiden rett etter 2. verdenskrig. Alt arbeid i Oslo
Rådhus er utført av norske arkitekter og kunstnere, og alt materiell som ble brukt er norsk.
Hallvard Vebjørnsson levde fra 1020-1043. Han
var sønn av en storbonde fra Lier. Hans mor var
kusine av Olav Haraldsson, den senere Olav den

Vimpler med St Hallvard i borggården ved inngangen til Oslo Rådhus
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hellige eller St. Olav. Hallvard prøvde å redde en
forfulgt, gravid kvinne. De rømte i båt på
Drammensfjorden, men ble skutt og drept med 3
piler som henholdsvis drepte Hallvard, kvinnen
og fosteret. For å skjule ugjerningen ble Hallvards
lik senket i fjorden med en møllesten bundet til
halsen. Liket av Hallvard ble senere funnet flytende på vannet og var tegn på at dette var en hellig mann. Piler og møllehjul er attributter vist i
helgenbilder av St. Hallvard.
Den store Rådhushallen, der Nobelprisen deles
ut, er det første som møter oss når vi går inn. Til
høyre på vestveggen i bunnen av den store marmortrappen i Rådhushallen, vises Alf Rolfsens
store veggmaleri «St Hallvard og hans kvinne». Det
kan sies å være en fantasi og utbrodering av byvåpenet og Hallvardlegenden. Bildet glir stille inn i
det geometriske mønsteret på resten av veggen. St.
Hallvard sitter triumferende med sin glorie på en
trone med løvehoder og holder tre piler og møllehjulet i hver sin hånd. Den røde martyrkappen er
dratt til side, og under vises en hvit romersk tunika.
Kvinnen han skulle redde ligger naken og frodig
(sikkert tidsriktig i 1948, da bildet ble malt) ved helgenens føtter. Hallvard og kvinnen er innrammet
av motiver fra Oslos historie som havne- og sjøfartsby. Motivene er viking/middelalderbyen ved
fjorden, Akershus festning, Kvadraturen, seilskute
og dampbåttiden, store byggemaster og i bakgrunnen byens ikon - Holmenkollbakken.
En liten kuriositet er kanskje at kunstneren Alf
Rolfsen fikk Oslos hedersmedalje «St. Hallvardmedaljen» for sine kunstneriske arbeider i 1971.
Leseren anbefales å oppsøke bystyresalen i 2.
etasje i Rådhusets nordende med vinduer mot
Fritjof Nansens plass. Hovedtema i utsmykningene
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Veggbilde i Rådhushallen

i Bystyresalen er St Hallvard. Salen er alltid åpen
for besøkende når det ikke holdes møter. Her avgjør
59 representanter fra 8 partier (før kommunevalget
2015) viktige saker for byen fra kl 15-20 enkelte
torsdager i måneden. Møtene er åpne for alle. Det
finnes et publikumsgalleri. Ordføreren, som sitter
med en himling av eik og et veggteppe som viser
St. Hallvard bak seg, kan se ned på bystyrerepresentantene og ut av vinduene om han kjeder seg.
«Osloteppet» i Bystyresalen er komponert av
Else Poulsson og vevet av Else Halling. Vår venn
Hallvard står sentralt i billedveven som er omgitt
av andre mindre motiver som Rådhuset og
Akershus slott for å vise gammel og ny tid. De syv
kardinaldydene er også å se i teppet og kan være
kjekt å huske på når viktige saker skal behandles.
Dydene skulle være: visdom (speil), tapperhet
(søyle), måtehold (et beger), rettferdighet (sverd+
vekt), tro (anker), håp(kors) og kjærlighet (hjerte).
På balkongveggene er 5 eike-relieffer av Nic. Schøll
som illustrerer historien om St. Hallvard. St.
Hallvard motivet kan ses i gardinene, og de 3 pilene gjentas mange ganger i veggtapetet.
Høyt på Rådhusets sjøside og under østtårnet/
klokketårnet er en 7 m høy bronsestatue av St.
Hallvard laget av Nic. Schøll. Helgenen er befridd
fra sin kjente attributt- møllestenen - og står
jublende og triumferende med armene opp for å
ønske den som kommer sjøveien velkommen til

Oslo. St. Hallvard har med venstre hånd fanget
pilene som blir skutt mot ham istedenfor å bli
drept av dem. En liten kvinne og møllehjulet kan
skues under helgenens føtter. Man ser også to robåter hvor Hallvard sitter med kvinnen i den ene,
og det er forfølgere i den andre båten.
Utenfor Rådhuset på Fridjof Nansens plass ses
flaggstenger med St. Hallvards emblemet på blå
bunn. Vær også oppmerksom på at halvparten av
Oslos kumlokk viser St. Hallvard - vår egen skytshelgen. Vi er stolte av at vår by markerer denne
katolske helgenen.
Alt det andre som viser byens og landets historie i Rådhuset kan vi ikke nevne her. Men det er
mye å se. Denne gangen var byens skytshelgen i
fokus. Neste artikkel vil handle om Oslos flagg og
byvåpen med ordene «unanimiter et constanter»
(enig og bestandig).

Relieffer av tre i Bystyresalen
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Historiske glimt fra menighetens
eldre garde
Inger Marie Steiner og Kristin Billaud –

makrifer@yahoo.no

I forbindelse med vårt jubileumsår ser man seg rundt og blir fort var en del personer som trofast stiller
opp i menighetens mange aktiviteter. Redaksjonen i Hallvardsvaka har plukket ut tre representanter
fra denne gruppen. Disse tre lar vi være representanter for alle trofaste medarbeidere. Først ut er Inger
Marie Steiner.
Inger Marie Steiner er ofte å se i St. Hallvard, og er en av dem som trofast har bidratt i mange
sammenheng i menigheten. Nå om dagen er hun å finne som stødig leder for Kontaktklubben, som
kirkevert og i Maria-foreningen - en felles kvinneforening for St. Olav og St. Hallvard menigheter. Inger
Marie forteller til Kristin Billaud Feragen.
Min familie flyttet til en leilighet i Urtegata i 1937.
Jeg var da 6 år. Der ble jeg kjent med datteren til
vaktmesteren i St Hallvard, Solveig. Vi følte oss
trygge der, for vi visste det var et Røde Kors symbol på taket. Min far spilte mye sjakk med prestene
og min mor var kokk og hjalp til på kjøkkenet i
kirken. Dermed var vi mye der.
På sommeren dro vi på feriekoloni, og da dro
vi hver vår vei, min venninne på katolsk leir, jeg
på en annen. Det var helt utenkelig den gangen at
vi skulle blande oss.
Jeg husker under krigen var det jo svært unge
soldater som kom. Og etter hvert som krigen holdt
på, var soldatene yngre og yngre. Det var ungdom
som etter hvert ble sendt avgårde av Hitler.
Prestene hadde kaniner i bakgården til
prestegården.
Det var ofte fly over byen og vi måtte ned i
bombekjelleren. Vi hadde tøyet ferdig pakket og
framme i leiligheten, så det bare var å ta det med
oss når alarmen gikk.
Den 19/12-1943 var det en eksplosjon på
Filipstad. Jeg var på vei til min mormor som
bodde ved Ullevål, og jeg var ved Stortorvet da
det smalt. Alle rutene på glassmagasinet knuste.
Jeg husker jeg så mennesker i lufta etter eksplosjonen. Jeg var 12 år. Jeg hadde en melkerasjon i en
skinnbøffel. Rundt meg var det barn som gråt, og
jeg ga melken til et barn ved siden av meg som
gråt veldig. Min mor visste ikke hvor jeg var. Jeg
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gikk mot Kampen, og rundt meg lå det klær på
gata og alle rutene var ødelagt overalt. Ved UD
var det et stort krater.
Vi hjalp hverandre når slikt skjedde, vi var mye
flinkere til å hjelpe hverandre den gangen og til å
bry oss. Dette har forandret seg. I dag har vi oftere
delte grupper i menigheten, folk holder seg til sine
grupperinger og det er vanskeligere å blande oss.
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Sydde dukkeklær i prestetrappa i Urtegata 29.
Da jeg var blitt voksen, jobbet jeg på kontoret i
et trykkeri. Dit kom det en sveitser for å jobbe.
Han kom fra en veldig katolsk familie. Han hadde
både en fetter og en onkel som var prest, og en
søster som var nonne. Han ble min mann og vi
giftet oss i 1957. Familien hans var som sagt veldig
katolske, men de presset meg aldri til å konvertere. Det eneste de sa klart ifra om var at de ville
vi skulle gifte oss katolsk.
Prestene hadde en helt annen og naturlig autoritet den gangen enn de har i vårt samfunn i dag.
Min manns onkel var jo f.eks. prest og var vant til
at bøndene kom og spurte ham om de fikk lov til
å ta inn høyet på en søndag dersom det var behov
for det.
Vår sønn gikk på Hovin skole etter hvert. Der
ville han gjerne gå i korpset, men det var samtidig
som katekesen der han skulle forberede seg til sin
første kommunion. Dermed var det en fransk søster som underviste ham ved siden av. Han likte
henne veldig godt. En dag han skulle gå dit møtte
han noen kamerater som spurte hvor han skulle,

og da syntes han det var flaut å si det som var sant,
så han sa at han skulle til Torggata bad. Dette var
i 1966. Det ble nok sett på som litt rart å si at han
skulle til katolsk undervisning.
Vår sønn ble fermet i 1975, og da bestemte jeg
meg for å konvertere. Jeg hadde kun gått i katolsk
kirke i alle disse årene, hadde mange verv. Som
nå, hvor jeg har hatt ansvar for kontaktklubben i
13 år.
Ikke-katolikker hadde rare tanker om oss.
Blant annet sa de at vi ”sopte syndene ut”. Min
venninne Solveig ble ertet fordi hun var katolikk.
Det ble sagt ting som at søstrene sikkert ikke
hadde hår på hodene sine! (Peggy bekrefter dette
☺). Men søstrene var veldig respektert. Men folk
visste så lite om den Katolske kirken.
Vi var med i midnattsmessen hvert år.
”Annerledes i dag?”
Det var greit. Da jeg for eksempel skulle be om
fri i to dager for å hjelpe til med første kommunion så var det helt greit. Men det var en forskjell.
Verden er blitt mer nær, man reiser mer og lettere.
Jeg tror det er blitt lettere i dag.

Hallvardsvaka for 10 og 25 år siden
Hallvardsvaka for 10 år siden
I Hallvardsvaka nr 2 i 2005 er man opptatt av den
nylig utgitte boken «Da Vinci-koden». Dette for
årsaket store diskusjoner, ikke minst i våre kretser.

Hallvardsvaka ofrer nesten sju sider på boken med
forklaringer og tilbakevising av de såkalte
«bevisene»:

Hemmeligheten bak «Da Vinci-koden»
Det er sjelden en bok selger like mye som Bibelen, men i 2004 skjedde altså det. Vi snakker selvsagt
om «Da Vinci-koden», en bok med en «oppsiktsvekkende konspirasjonsteori». Det hele er basert på
«dokumenter som sammen med Bibelens mange utelatte evangelier, kan ryste den kristne verdens
grunnvoller». I hvert fall ifølge forlaget.
Mange opplever nok med dette at «fortrengte kilder» og tradisjoner slår tilbake. Dermed er det i
manges øyne kanskje bare naturlig at Dan Brown
møter motbør. Man trenger ikke å sjekke Browns
kilder - bare se hvordan han kritiseres!
Dette er et klassisk dilemma. Bør noen vise feil
i slike bøker? Kan det ikke heller rett og slett

brukes som en god måte å begynne å snakke med
hverandre om livet? Og handler ikke dette bare
om morsomme teorier å kose seg med på
stranden?
Det er sikkert delte meninger om hvor morsomt opplegget er. Men det er i hvert fall ingen
tvil om at slike rykter som diskuteres på busser og
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bedriftslunsjer, kan åpne for tankevekkende
samtaler.
For dette handler ikke om å finne «fem feil» i
boka. Det handler om grunnleggende holdninger.
Tar vi Browns påstander for god fisk, eller sjekker
vi selv? Som ikke alltid er lett midt i en spennende
roman.

Da kan det være greit å vite at ingen historiker
– uansett livssyn – tar boka på alvor. Det er rett og
slett vanskelig å finne stoff som stemmer. Også
når Brown påstår noe er sant.

Hallvardsvaka for 25 år siden
Menighetsrådets heldagsmøte 20/1 1990
Nybygg og utvidelse av St. Hallvard er et populært tema og ble også tatt opp på møtet. Det ble
understreket at det er viktig å tenke, i samarbeide
med arkitekten, på menighetens og Fransiskus
hjelpens behov: Behov for kontorer, rom for
gruppevirksomhet, undervisning etc. At menigheten og behovene vokser, er et ufravikelig faktum
vi må forholde oss til.
Regionalisering er blitt et stikkord også i denne
sak. Hva med et menighetsliv for de katolikkene i
vår menighet som bor utenfor Oslo-området? Det
handler om menighetstilknytning i form av messe,
kirkekaffe og gruppevirksomhet. Vi engasjerer
oss særlig på Ski, Nesodden og Holmlia. Vi har
positive erfaringer også i form av økumeniske

kontakter. Det er p.t. prestemangel i Oslo katolske
bispedømme. Det er en situasjon vi lever med, en
akutt eller mer kronisk krise er noe vi må være
forberedt på – hva gjør vi da? Dette kan være et
emne for en allmenn temakveld, som en begynnelse til en diskusjon i menigheten. Nevnes må i
den forbindelse at hos oss er nærmere 70 personer
(ulønnet!) engasjert enten i liturgisk tjeneste eller i
komitéer og råd. Vi er villige til å dele vår erfaring
med andre menigheter!
Vi må tenke fremover, hvordan ser menigheten
ut om 10 år f. eks.?
Hvem består den av da, og hva gjør vi nå med
tanke på en menighet i stadig forandring?

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

Ta kontakt med menighetskontoret!
Telefon: 23 30 32 00
E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
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Besøk fra vårt vennskapsmenighet
St. Marien, Hamburg-Bergedorf
I år har vårt vennskapelig forhold 50-års jubileum.
Derfor kom det en delegasjon fra Hamburg som
inkluderte deres sogneprest Pfarrer Markus Diederich,
Diakon Andreas Petrausch, Gemeindereferentin

Kordula Petrausch og nestleder i menighetsrådet
Judith Blümel. Det kommer en fyldig rapport fra
besøket i neste Hallvardsvaka.
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Katolsk aktivitet i Skoklefall kirke på
Nesodden
Johan Fosse, nestformann i menighetsrådet –

johfosse@online.no

Stadig flere besøker katolsk messe i Skoklefall kirke på Nesodden.
Nesodden er et flott sted med fin natur kun 20
minutter fra sentrum av Oslo.
Menigheten består av over 200 medlemmer, og
Skoklefall kirke er en flott kirke som vi får leie av
Nesodden Kommune. Her blir det holdt katolsk
messe 2 ganger i måneden - hver første og tredje
søndag. Det tilbys katekese, og her har det vært
flere dåp i den senere tid. Det er mange barn i menigheten, og det kan vi merke i messen. De deltar
både med lesning og andre gjøremål som kollektinnsamling. Vi er også så heldige at det er gode
musikere som bor her på Nesodden. Vi får besøk
av Ewa Witold, en flink musiker som bidrar med
flott orgelmusikk til sangene.
Det er kirkekaffe etter messen der vi treffes og
prater og diskuterer over en god kopp kaffe eller
te og gode kaker.
Sist søndag, 5. søndag i påsketiden, var det
p. Carlo som holdt messe. Og det var mange i
messen.
Vi fikk besøk helt fra Drøbak og Vinterbro.
Vi måtte rigge opp ekstra bord i kirkekaffen.
Det kan ha noe med at Gosia Bernhardsen (representant til menighetsrådet fra Nesodden.
red anm.) hadde laget verdens beste
kake denne gangen. P. Carlo hadde
rigget opp alteret slik at det vendte mot
menigheten og det var en ekstra fin
messe. Denne gang var det 2 søte småbarn som gikk med kollekten - det ga vel
ekstra inntekter i kollekten som denne
gang gikk til Nepal via Caritas.
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Bak kulissene...
HELGA HAASS-MÄNNELE –

helga.mannle@katolsk.no

Denne gangen presenterer vi de frivillige medarbeidere på menighetskontoret. Disse fire gjør en
uvurderlig innsats i menighetens hverdag. Vi som utgjør staben i St. Hallvard er dem stor takk skyldig
for deres trofaste innsats, for noens vedkommende har innsatsen strukket seg over mange år.
Tone Westersø (Mandager)
Tar hele støyten i begynnelsen av
uken da mange har ventet utålmodig på at kontoret igjen skulle
åpne etter helgen. Tone er påpasselig med først å ta en slags
kontrollrunde i prestefløyen,
stikke sitt blide ansikt inn i de
ulike kontorer, hilse på dem som
måtte være der og kanskje få rapport fra den siste ukes hendelser. Så henter hun seg en
kaffe med espresso på toppen og rusler til skrivebordet
sitt på forkontoret for å sette i gang med å sende dåpshilsener, ta imot telefoner og besøkende. Til lunsj
foretrekker hun en anglikansk kopp te, og mens hun
nyter den forteller hun fra sitt interessante og kulturelt
oppegående liv i Oslo og sine spennende turer i Europa,
China og Afrika.

Berit Müller (Onsdager)
Er den av de frivillige med lengst
fartstid på forkontoret. Hun har
masse erfaring med å ta imot mer
eller mindre vanskelige telefoner,
besvare dem selv så godt det lar
seg gjøre eller sette over til andre i
staben. Berit jobber mye med kirkebøkene, lager f. eks. alfabetiske
lister over alle døpte, førstekommunikanter og konfirmanter for å
gi en bedre oversikt når en bestemt person må finnes.
Hun var allerede med på forkontor-laget for 15 år
siden. Den gang som en del av en også flott gjeng med
damer som Magda Rønning og Francesca Lundgren
som befolket forkontoret med masse godt humør som
de spredte over hele staben i St. Hallvard. Det fortsetter Berit med den dag i dag.

Eileen Tørnes (Tirsdager)
Jobber i team med Beata og er sjefen for siste helgs kollekt. Mange
poser med kollektpenger til de
ulike messer og formål i St.
Hallvard må telles og holdes nøyaktig styr på. Alt må være korrekt
talt til siste øre før pengene sendes til banken og regnskapet
overleveres til Frode. Da gjelder
det å holde tungen rett i munnen!
Eileen klarer det! Derfor må hun absolutt ikke forstyrres. Resten av staben lister seg derfor på tå gjennom
forkontoret og lukker dørene på begge sider omhyggelig. Ellers blir telle-teamet ikke ferdig og det blir ikke
lunsj, siden lunsjbordet er åstedet for tellingen! Eileen
sender også kort til jubilanter. Hun er deltids-Telemarking og hun jobber som eksamensvakt.

Aasmund Vik (Fredager)
Er den nyeste tilveksten på kontoret i St. Hallvard. Han er veldig
stillegående mens han jobber med
å gi søndagsbladet en fin layout
og sørger for at det blir trykket og
fordelt. Han står også ansvarlig
for at lystavlen nede ved gaten
alltid er så godt oppdatert som
mulig før helgen. Så stillegående
er Aasmund at man knapt legger
merke til at han er der. Men fruktene av hans arbeid gir
tydelig og meget tilfredsstillende bevis på at Aasmund
har gjort sitt! Også under lunsjen er han mer lyttende
enn sprudlende, men hvis han blir bedt om å si sin
mening til et eller annet diskusjonstema, kommer han
alltid med et godt begrunnet innlegg til berikelse for
lunsj-gjengen. Fint at Nationaltheatret har sluppet
Aasmund fri (riktignok etter mange, mange års tjeneste
der) for å kunne hjelpe til i St. Hallvard!
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Økonomien i St. Hallvard menighet
Frode Eidem, Finansrådet – frode.eidem@katolsk.no

Det er en stund siden vi skrev om økonomi i
Hallvardsvaka. Her kommer en liten oppdatering.
Regnskapet for 2014 er nylig godkjent av revisor og viste et overskudd på hele 6,8 millioner.
Mesteparten av dette skyldes en arv på kr 4,2 millioner, som er øremerket diakonale formål. Det er
ennå ikke planlagt hvordan denne arven skal benyttes. Foruten arven har vi avsatt kr 1,5 millioner
til fond (først og fremst vedlikehold og
Mortensrud) og styrket egenkapitalen med 1,1
millioner.
Selv om 2014 var et godt år for St. Hallvard, ser
ikke 2015 like lyst ut. Som dere sikkert har fått
med dere fra pressen, har Fylkesmannen problemer med å godkjenne alle katolikker som vi har
registrert. Vi har derfor budsjettert med mye
lavere offentlige tilskudd enn tidligere og basert
oss på de tallene bispedømmet har sendt inn.
Dersom disse blir godkjent, vil vi så vidt få et lite
overskudd i 2015. Men dersom antall godkjente
katolikker blir redusert, eller dersom bispedømmet blir dømt til å tilbakebetale tilskudd for tidligere år, kan det lett bli underskudd for oss i år.
Vi håper dere alle kan hjelpe til slik at 2015 ikke
blir så dårlig økonomisk som vi frykter. Dere kan
bidra ved å gi litt mer i kollekt hver søndag enn
tidligere eller betale kirkebidrag. Kirkebidrag kan
betales direkte til St. Hallvards konto 3000.22.49134.
Vennligst skriv «Kirkebidrag» i kommentarfeltet.
Men enda bedre er det dersom dere velger å
inngå avtale om faste innbetalinger via avtalegiro.
Ved å betale på denne måten vil dere automatisk
få 27% fradrag på skatten forutsatt at samlet beløp
i 2015 er minst kr 500. Man får fradrag for gaver
inntil kr 20.000.
Avtalegiroblanketten på neste side fylles ut på
denne måten:
◆ Kryss av for ønsket beløp som skal trekkes
hver gang: kr 1.000, kr 500 eller skriv inn et
annet beløp.
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◆

Kryss av for om beløpet skal trekkes hver
måned, eller alternativt kryss av de månedene du ønsker det skal trekkes, f.eks. mars,
juni, september og desember dersom du
ønsker å betale en gang hvert kvartal.

◆

Du kan velge hvilken dag i måneden trekket
skal foretas, men du kan bare velge mellom
den 15. og 25. i måneden. Skriver du ingenting, blir trekket den 20.

◆

Du må fylle ut ditt bankkontonummer,
11 siffer.

◆

Ikke skriv i feltet for KID-nummer, det gjør
bispedømmet.

◆

Du kan krysse av for om du vil motta varsel i
forkant av betalingen.

◆

Skriv navn og full adresse, helst tydelig og
med store bokstaver.

◆

Dersom du ikke skriver hvem gavene skal
godskrives, vil de bli gitt til St. Hallvard
menighet. Kryss av for St. Martin,
Mortensrud dersom du ønsker at ny kirke/
menighet på Mortensrud skal tilgodeses.
Det er også mulig å skrive i fritekst at
pengene skal deles på flere formål, menig
heter, klostre osv.

◆

For å få fradrag på skatten må fullt personnummer (11 sifre) fylles ut.

◆

Til slutt skriv sted/dato, undertegn og send
blanketten til Oslo Katolske Bispedømme,
Akersveien 5, 0177 Oslo.
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Mottaker

 kr 1.000,-

Jeg ønsker å gi
 hver måned
Jan.
Trekkd

eller

annet beløp kr…….
kr 500,:
 de mnd. jeg har krysset av
Juni

Mai
Mars April
___________
ato mellom 15. og 25.:_

Juli
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til å velge trekkda
Det er ikke anledning
20.
den
pet
belø
stes
bela
ut,

Feb.

Hvis
til kr. 1.000,- per
beløpsgrensen bli satt
e oppgis for å
trekkmåned. Beløpsgrens
du senere skulle
sikre mot feil. Dersom
er dette, må
ønske å øke beløpet utov
r banken din
nytt skjema fylles ut elle
kontaktes.

…...……………kr

3000 15 11110

mme
Oslo Katolske Bispedø

kkmåned
Beløpsgrense per tre s inn, vil
maks. beløp ikke fylle

kkmåned
Beløpsgrense per tre

Mottakers konto

Sept.

Des.

n dato fylles

g med AvtaleGiro)

varsel i

n
forkant av betalingen(ku

(KID-nummeret fylles

ut av OKB)

Jeg ønsker at gavene

skal godskrives:

St. Hallvard menighe

……

Postnr./Sted: …………

Fødselsnummer/org.nr

.
…………………………

…………………………

…………
Sted/dato: ………………

t eller

en
Ny menighet i Groruddal
 St. Martin, Mortensrud 

………..
…………………………

Adr: ……………………

Svarkupongen m/

Nov.

 Jeg ønsker ikke å mottaårsoppgave)

Belast mitt konto nr.

Navn: ………………

Okt.

eden. Dersom inge
to utenom 15.-25. I mån

(fylles ut dersom betalin

KID-nr.



(for skattefradrag):

…….

…………

………………
Underskrift: …………

es: Oslo katolske
original underskrift send

Bispedømme, Akersve

……………………

ien 5, 0177 Oslo

Kirkebidrag 2015
Til dere som allerede har en slik brevgiroordning,
2015har råd til å øke det månedlige
ragdere
tenk
om
rkebid
Kiover

beløpet.
Ta kontakt med bispedømmet eller menigheten dersom dere trenger hjelp til hvordan dere fyller ut skjemaet eller endrer tidligere avtale.
Mange lurer på hvor mye man bør gi i kirkebidrag. Biskopen har i sin tid anbefalt at man gir 1%

av brutto inntekt. 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. Inntekt på kr 500.000 betyr et bidrag
på kr 417 i måneden.
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ST. HALLVARD MENIGHET - Enerhaugnytt

Liturgiutvalget i St. Hallvard o
 ppfordrer
menigheten til å engasjere seg i det
liturgiske liv
Åse Kristine Tveit – Aase.K.Tveit@hioa.no

Menigheten har i år fått et nytt liturgiutvalg, som
består av soknepresten og representanter for søndagsskolen, lektorene, kirkevertene og menig
hetsrådet. Dette er et rådgivende utvalg for soknepresten og menighetsrådet i spørsmål som har
med liturgi å gjøre. Utvalget kan ta opp alle spørsmål knyttet til liturgiens form og gjennomføring,
og menighetens medlemmer er velkommen til å
ta kontakt med utvalget dersom de har ønsker
eller forslag.
Tidligere liturgiutvalg har arbeidet fram ordningen med familiemesser, som nå inngår månedlig i St. Hallvards søndagsmesser. I denne perioden vil utvalget arbeide med å styrke lekfolkets
engasjement og deltakelse i det liturgiske liv. Det
er særlig to ting vi vil oppfordre menighets
-

Nr 2 -2015

medlemmene til: Det ene er å gjøre aktiv bruk av
forbønnsboka som er lagt ut ved St. Hallvard
statuen til venstre i kirkeskipet. Bønner som skrives her, kan bli inkludert i forbønnene som leses
høyt i søndagsmessene, så sant de er skrevet på et
språk lektorene behersker. Den andre oppfordringen er til dem som kan tenke seg å være med i ei
gruppe som utformer og foreslår forbønner. En
slik tjeneste kan bidra til å knytte messen nærmere til menighetsmedlemmenes hverdag.
Interesserte kan henvende seg til Liturgi
utvalgets leder, Johan Fosse: johfosse@online.no
eller ta kontakt med en av de andre utvalgsmedlemmene. De er: Aslaug Espe, Hanneke Ørne
Bruce, Liv Guntvedt, Åse Kristine Tveit og sokneprest p. Carlo Le Hong Phuc.
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Enerhaugnytt

Døpte
25.10.14
31.01.15
07.02.15
07.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
21.02.15
21.02.15
07.03.15
07.03.15
14.03.15
14.03.15
14.03.15
21.03.15
28.03.15
28.03.15
28.03.15
28.03.15
18.04.15
18.04.15
18.04.15
18.05.15
01.05.15
02.05.15

Mai Sao Ly
Bruno Alexander Sand Iumiento
Mia Tram Anh Chu
Espen Skarstein Kolberg
Melody Gundersen Gharzeddine
Jasmine Isabel Andrada Ampeloquio
Philip Empaynado-Nord
Wiktor Rosada-Svendsen
Lili-Anne Glogowska
Sol Ingrid Lange Skirbekk
Bruno Roman Stach
Ludvig Gjerland Ulland
Enyah Aurora Pader Julin
Einar Bo-Han Fredheim
Tobias leonardo Andoyo Lien
Thomas Suggit
Liam Tran
Lana Mahacek
Oliver Haug
Sander Duy Hoang
Elise Dasom Hwang
Evian Vu-Le
Audrey Lianne Santos Sebastian
Aleksander Karl de los Santos Johansen
Linus-Theodor Groentjes
Mario Michelle Habiyambere
Leah Elvira Nguyen Estrada

St. Ansgar, Kristiansand
St. Hallvard / Nesodden
St. Hallvard
St. Olav
St. Hallvard
St. Olav
St. Olav
St. Olav
St. Olav
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Johannes
St. Joseph
St. Hallvard
St. Olav
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Olav
St. Olav
St. Olav
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard

FØRSTEKOMMUNION		
07.03.15
08.03.15
03.03.15

Angelica Simonsen Bekkevar
Marianna Ghassan Enwa
Martin Enwa

EKTEVIET		
17.01.15

Kamila Zofia Goszcynska og Hemen Ibrahim		

Polen

Døde		
11.05.15
11.05.15

Mario Harald Luigi Lundgren
Benjamin Osman Kvitting

Henny van der Aat, kusinen til vår kjære avdøde p. Ronald, sovnet stille inn søndag 3. mai på et sykehus i Amsterdam etter et langt og rikt liv. Hun fikk en stille og
rolig død med mange mennesker omkring seg. Henny var en god kamerat for
p. Ronald. Hun har til tider levd sammen med ham her i Norge og sørget for hans
og fransiskanernes husstand. I de senere år besøkte hun sin fetter Ronald ofte i
Norge og vil være kjent for mange her i St. Hallvard menighet. I Amsterdam holdt
hun god kontakt med tidligere fransiskanske prester i St. Hallvard som p. Lars
Frendel og p. Hans Vossenaar. Til p. Lars fortalte hun da det gikk mot slutten, at
hun med tillitt så fram mot døden. Henny var et flott menneske, alltid til tjeneste,
og et godt forbilde for oss alle! Hun blir begravet mandag 11. mai kl. 14 i Amsterdam,
tre fransiskanerpatre forretter rekviemmessen. Måtte det evige lys skinne for henne!
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Det skjer i St. Hallvard
25. mai
4. juni
4. juni
5.-7. juni
11. juni
13. juni

Konfirmasjon kl 10.30 og 13:00
Åpent hus
Menighetsrådet har møte
Familiehelg på Mariaholm
Legfransiskanerne har fraternitetsmøte
Pilegrimsreise til Hellige Hallvards
fødested i Lier
Katekeseavslutning for 2.- 8. klasse
fra kl 10:00
Kontaktklubbens siste møte før
sommeren
Åpent hus. Siste møte før ferien
Internasjonal St. Hans-feiring.
Messe kl 18:00
Deadline for stoff til Hallvardsvaka
nr. 3

13. juni
17. juni
18. juni
23. juni
1. august

12. august

Kontaktklubben møtes første gang
etter ferien
13. august Legfransiskanerne har
fraternitetsmøte
14. august Mariaprosesjon med samling i
St. Hallvard kl 16:30
20. august Åpent hus. Første møte etter ferien
1. september Mariaforeningen, første møte etter
ferien
5. september Pilegrimsreise til Østfold og Båhuslän
Menighetskontoret har åpningstid fra kl 10:00 til kl 14:00 fra
15. juni til 14. august.
Fra mandag 17. august vil kontortiden være fra kl 09:00 til 15:00.

Kontaktklubben

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

Mariaforeningen
er en fells katolsk kvinneforening for St. Hallvard og St. Olav menigheter.
Man møtes til aftenmesse kl 18:00.
2. juni - sommeravslutning, messe kl 18:00 i St. Olav. Avlyses!

Første møte etter ferien er 1. september
Bokskapet i St. Hallvard er til tider flittig besøkt. Damene i bokskapet skaffer relevant katolsk
litteratur fra St. Olav bokhandel, og har ellers litt av hvert i sine gjemmer
fra lys og rosenkranser til ikoner og ulike helgenfigurer og kors.
Vera Olsnes og Valerie Haakonsen har vært flittige bokskapåpnersker i
mange år godt hjulpet av flere andre.
Nå er situasjonen den at de trenger noen til å avlaste seg, så hvis du går
med et lite ønske om å forestå litt handelsvirksomhet, har du nå sjansen.
Hvis du kan tenke deg å betjene bokskapet en søndag av og til, ta kontakt
med Vera Olsnes, tel: 900 88 246 eller menighetskontoret: 23 30 32 00.
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INFORMASJON

Om St. Hallvard menighet
St. Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo, samt
kommunene Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård, og delvis
Enebakk. Menigheten har nå 16.000 medlemmer.

VÅR KIRKE og andre messesteder
St. Hallvard kirke ligger på Enerhaugen i Oslo, mellom Tøyen og Grønland. Adresse: Enerhauggata 4,
0651 Oslo. Telefon: 23 30 32 00, e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Nettsider: www.sthallvard.katolsk.no
I tillegg til messene i vår egen kirke, har vi også faste messer i Holmlia kirke hver søndag kl 17.00, og
i Skoklefall kirke på Nesodden annen 1. og 3. søndag hver måned kl 13.30.

MESSETIDER i St. Hallvard kirke:
Mandag til fredag kl. 18:00 - onsdag også kl 11:00, hver fredag er det messe og sakramentsandakt på
polsk kl 19:00
Lørdag: kl. 11:00, kl. 18:00 søndagsmesse på norsk, kl. 19:00 søndagsmesse på polsk
Søndag: kl. 09:30 fromesse, kl. 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse), kl. 13:00 messe
på polsk, kl. 16:00 messe på engelsk, kl. 19:00 messe på polsk
Dessuten er det messe på eritreisk kl. 14:30 (1. og 3. søndag i måneden), og tradisjonell latinsk messe
kl. 08.00 (4. søndag i måneden)

KATEKESE FOR BARN OG UNGE
Vi har katekese for 1. klasse hver søndag vi har familiemesse. Barna i 2. til
7. klasse, og konfirmantene i 8. kl, samles én lørdag hver måned kl 10 - 14.
Konfirmantgruppen i 9. klasse samles etter skoletid (kl 16.30-18.30)
onsdager eller torsdager annen hver uke. Ta kontakt med menigheten for
å melde barna på denne undervisningen.

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

MER INFORMASJON
Informasjon om prestenes og de andre ansattes navn og kontaktadresse og mer informasjon om arbeidet i menigheten - finnes på våre nettsider:
http://sthallvard.katolsk.no
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INFORMATION AND MASS SCHEDULE

St. Hallvard catholic church in Oslo
St. Hallvard Parish covers the eastern and southern parts of Oslo as well as the municipalities of Ski,
Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård and part of Enebakk. It now has approximately 16,000 members.

OUR CHURCH and other mass locations
St. Hallvard is located on the hill called Enerhaugen, nestled between the neighbourhoods of Tøyen
and Grønland in Oslo. Street address: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Telephone: (+47) 23 30 32 00.
Email: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Website: http://sthallvard.katolsk.no
Along with masses in our own church, we also celebrate masses at Holmlia Church (every Sunday at
5pm) and Skoklefall Church on Nesodden (every first and third Sunday of each month at 1:30pm).

MASS SCHEDULE in St. Hallvard Church
Monday – Friday: 6pm; Wednesdays also at 11am.
Every Friday there is adoration and mass in Polish at 7pm.
Saturday: 11am; 6pm First Sunday mass in Norwegian; 7pm First Sunday mass in Polish
Sunday: 9:30am; 11am high mass (on the first Sunday of each month the 11am is a family mass);
1pm in Polish; 4pm in English; 7pm in Polish
Also on Sundays, masses in Eritrean are held first and third Sunday of each month at 2:30pm.
The traditional Latin mass is celebrated on the fourth Sunday of each month at 8am.

CATECHESIS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
St. Hallvard Parish offers catechesis for 1st graders on the first Sunday of each month (after the family
mass). 2nd through 7th graders and 8th graders preparing for Confirmation meet one Saturday per
month from 10am-2pm.
Classes for the 9th grade Confirmation group are held after school (4:30-6:30pm) on Wednesdays
or Thursdays every second week. Please contact the church office to register for any of the classes
mentioned here.

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

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

Parafia pw. św. Hallvarda
w Oslo
Parafia pw. św. Hallvarda obejmuje wschodnie i południowe dzielnice
Oslo, poza tym również gminy Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård
oraz część Enebakk. Aktualna liczba parafian to 16.000.

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

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

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

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

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

St. Hallvard kirke
Søndag:

09:30
11:00
13:00
14.30
16:00
19.00

Holmlia Kirke

Messe søndager kl 17.00

Fromesse
Høymesse (familiemesse 1. søn. i mnd)
Messe på polsk
Messe på eritreisk 1. og 3. søn. i mnd
Messe på engelsk
Messe på polsk

Mandag til fredag:

17:00
18:00

Sakramentstilbedelse
Messe

Nesodden (Skoklefall kirke)

Første og tredje søndag i måneden kl 13.30
Det feires ikke er messer på Nesodden i
skoleferien. Siste messe før sommeren er
21. juni og første etter ferien 23. august.

St. Elisabethsøstrene, Nordstrand:

Onsdag:

Mandag-lørdag messe kl 07:00
Søndag høymesse kl 09:00

Fredag:

Skriftemål:

Lørdag:

Skriftestolene i kirken er betjent mellom
fromesse og høymesse på søndager,
hverdager17-17:45 og lørdager17:30-18.
Ellers etter avtale.

11:00
19:00
11:00
18:00
19:00

Hverdagsmesse, kontaktklubb
Messe og tilbedelse på polsk
Hverdagsmesse
Første søndagsmesse på norsk
Første søndagsmesse på polsk

Velkommen til oss!

Høybråten Tannklinikk AS
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo
Timebestilling: 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no
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Staben i St. Hallvard menighet
Sogneprest:

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

Kapellaner:

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

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

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

Menighetssekretær: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
Regnskapsfører: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
Barne- og ungdomskonsulent: Stillingen er vakant
Katekesekoordinator: Angelika Wimmer, Mobil: 489 57 391, Angelika.wimmer@katolsk.no
Medlemsarkivar: Helga Haass-Männle, helga.mannle@katolsk.no
Vaktmester: Christy Reginold Lawrence, christy.lawrence@katolsk.no
Renholder: Beata Wasyluk
Sakristan: sr. Klara Ottersen
Organist: Sara Brødsjø, sara.brodsjo@katolsk.no
Leder for barnekoret: Sr. Faustyna Walczak, Faustyna@StElisabeth.katolsk.no
Leder av menighetsrådet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com
Nestlesder og pro-representant: Johan Fosse, johfosse@online.no
kontaktperson For eritreisk gruppe: Markos Teklezghi,
Telefon: 23 21 95 78, Mobil: 990 70 525, markos_tekle@live.no
St. Hallvardsguttene: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com
Frivillige på kontoret: Berit Müller, Eileen Tørnes, Aasmund Vik og Tone Westersø
Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

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

ØMERKE
ILJ
T
M

241

577

Trykksak

Dette er en svanemerket trykksak. Det innebærer at hele produksjonen følger
strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak. Produksjonen oppfyller
miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og
fargestoffer, og kan dokumentere redusert avfallsproduksjon og utslipp.
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Haakon Arnesen AS
Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo
Telefon: 23 19 40 60
post@haakon-arnesen.no
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Returadresse:
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo

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

St. Hallvard menighet

Enerhauggt.4, 0651 Oslo ❖ Tlf: 23 30 32 00 ❖ Fax: 23 30 32 01 ❖ E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no ❖ Kontortid: Man-fre kl 09.00-15.00.
Bankkonto: 3000.22.49134 ❖ Nett: http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard

Send oss gjerne en e-post om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv. Takk!

You can read more about the parish in Norwegian, English and Polish on page 43-45.

