


seg selv: «Kom til meg, alle dere 
som sliter og bærer tunge byr-
der; hos meg skal dere få hvile. 
Ta mitt åk på dere, og gi dere i 
lære hos meg, for jeg er mild og 
ydmyk av hjerte, slik skal deres 
sjeler finne hvile.»

Når vi snakker om vårt hjerte, 
avslører Skriften vår mørke 
side: utakknemlighet, arro-
ganse, forfengelighet, utroskap 
og lignende. Bare Gud kan 
se inn i dypet av våre hjerter. 
Derfor kan vi gjemme oss bak 
hva vi føler og tenker om andre. 
Derfor er alt vi sier og gjør som 
en liturgisk handling i våre reli-
giøse liv. Vårt hjerte må ivareta 
disse aktivitetene som er verdi-
fulle for Gud og mennesker. Ha 
et ydmykt og takknemlig hjerte 
for all den godhet og nåde vi 
har mottatt. Den hellige apos-
telen Paulus skriver: «Jeg bøyer 
mine knær for Faderen, fra 
hvem hver familie er navngitt i 
himmelen og på jorden. Kristus 
kan bo i deres hjerter ved troen.» 
Kirken feirer festen for Jesu hel-
lige hjerte slik at vi alltid har 
et åpent hjerte som vår Mester, 

som bøyer seg over de syke og 
svake,  de som lever utenfor det 
gode selskap og syndere som 
føler seg dårlige. Derfor trek-
ker dette sympatiske bildet av 
Kristus alle mennesker til seg. 
Samtidig må vi ikke glemme at 
Jesus forventer noe av oss. Det 
som gjør denne kjærlighet til 
oss, fordi han elsker oss, må vi 
i takknemlighet gi tilbake gjen-
nom vår daglige bønn. 

Noen ganger er vi utakknemlige 
og likegyldige i vår kjærlig-
het til Jesu hjerte. Vi kan stole 
på ham når vi forkynner hans 
kjærlighet til verden. 

Vi vet at dagens verden så ofte 
har tapt sine verdier. Verden 
er opptatt av materialisme. 
Derfor er det så mange skuf-
fede mennesker her på jorden. 
Vi må alltid komme tilbake til 
våre kristne røtter og se på vårt 
eget kall. Når jeg er i hjemlan-
det mitt, Polen, reiser jeg alltid 
til moderklosteret i Polanica 
Zdroj der jeg hadde mitt første 
møte med patrene av De hellig-
ste hjerter. Det gir meg indre ro 

til tross for materiell fattigdom 
jeg opplevde den gang jeg var 
i klosteret hvor vi levde på en 
enkel måte. I dag tar jeg dette 
med meg som en følgesvenn på 
min vei i mitt pastorale arbeid 
på norsk jord. Det var og er en 
måte å utforske mitt eget hjerte 
og menneskenes hjerter fra for-
skjellige nasjonaliteter, raser, 
kulturer og språk. 

Gjennom bønn, gjennom feiring 
av nattverden og i tilbedelsen 
av Kristus i brødets skikkelse, 

Kjære menighet!
«Guds kjærlighet er blitt utgytt i våre hjerter, ved Den 
Hellige Ånd som vi har mottatt.» (Rom 5, 5) 

Gjennom sommeren har vi fått 
litt fri fra våre vanlige gjøre-
mål. Vi hadde tid til å kose oss 
med våre familier og venner. Vi 
hadde mer tid til å lese, som den 
nye ensyklika fra pave Frans 
«Lumen fidei» (Troens lys) 
datert den 29. juni 2013. Under 
sine dager i Brasil talte pave 
Frans tydelig og klart om at det 
må komme endringer som over-
vinner apati, og tilby et kristent 
svar på de sosiale og politiske 
urettferdighetene. At vi skal 
strekke hånden ut til dem som 
har snudd ryggen til Kirken. 

I Johannesevangeliet leser vi 
om Jesus «Som lys er jeg kom-
met til verden, for at hver og en 
som tror på meg skal slippe å bli 
værende i mørke.» (Joh 12, 46). 

I Troens år vil jeg fortsette 
å være mer personlig i mine 
skriv til dere i menigheten. Jeg 

skal dele mine opplevelser og 
erfaringer fra mitt eget liv og 
Kirkens fellesskap som jeg er en 
del av. 

Gjennom dåpen ble et nådens 
frø plantet i oss. Gjennom fer-
mingens sakrament ble vi rustet 
med mot og styrke og visdom 
til å gå ut i verden for å fortelle 
om den oppstandne Jesus. 

For mange år siden trådte jeg 
inn i Kongregasjonen av Jesu 
og Marias helligste hjerter, og 
evige tilbedelse av Det helligste 
sakrament. Ved det er jeg kalt 
til å følge vår Herre Jesus og gi 
mitt liv til tjeneste for andre – i 
Kirken. 

Mine tanker går først og fremst 
til festen for Jesu hjerte, som jeg 
har hentet inspirasjon fra denne 
gang. Når vi leser Skriften fin-
ner vi ofte ordet hjerte. Er det 

Guds hjerte, eller menneskets, 
uansett er det alltid i forbin-
delse med Guds kjærlighet og 
nåde mot oss mennesker. På 
festen for det hellige Jesu hjerte 
sier vi i begynnelsen av messen: 
«Hans hjertes tanker står fast 
fra slekt til slekt, for å fri deres 
sjeler fra døden og holde dem i 
live på nødens dag» (Sal 33 (32) 
11. 19). 

Vi ønsker å uttrykke vår religi-
øse indre opplevelse gjennom 
ordet hjerte når vi ønsker å 
snakke hjerte til hjerte. Her kan 
vi finne mange eksempler, men 
det viktigste er alltid hjertet. Vi 
kan forstå Jesus når han sier om 
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kan vi bedre forstå Jesu hellig-
ste hjerte og samtidig våre egne 
hjerter og tanker. 

Salige pave Johannes Paul II 
snakket mange ganger om å 
ære Jesu helligste hjerte, så 
som i sitt rundskriv Redemptor 
hominis, Dives in Misericordia 
eller under Angelusbønnen: «Vi 
er ikke bare kalt til å vurdere 
og å tenke på mysteriet med 
Kristi kjærlighet. Vi er kalt til å 
ta del i det, delta i den hellige 
liturgi – sentrum for vår tro og 
hengivenhet, sentrum av den 
barmhjertige Kristi kjærlighet i 
hans hjerte.

Nattverden og de andre sakra-
mentene gir oss ny styrke hver 
eneste dag, å være nær Vår 
Herre i hans hjerte, når pre-
sten feirer den hellige messe, 
det være seg på norsk, polsk, 
engelsk, vietnamesisk, litauisk, 
latvisk, latin eller fransk. I kir-
kene rundt om i Norge er det 

som oftest helt fullt. Kirken er 
delt inn i mindre menigheter 
slik at det er mulig for en prest 
å gjøre en tjeneste for flest mulig 
sognebarn. Jeg trenger fortsatt 
å be for nye, gode og mange 
ordens – og prestekall. 

Pave Frans vil vende oppmerk-
somheten mot de fattige, ikke 
bare de som bor langt borte fra 
Europa, men også i Europa. Det 
er en konstant utfordring for 
oss som er viet til tjeneste for de 
hellige Jesu og Marias hjerter, 
enten vi er prester eller legfolk. 

I «Lumen fidei» leser vi at troen 
er en del av våre liv og følger oss 
gjennom hele livet helt fra barn-
dommen av, der barn lærer å ha 

tillit til foreldrenes kjærlighet. 
Derfor er det viktig at familiene 
kan praktisere sin tro, at troen 
blir foreldres og barns felles 
venn i deres liv. Ungdommer 
opplever at livet og verden er 
mer komplisert enn de trodde, 
derfor er det viktig at vi tar 
dem på alvor i våre familier og 
i Kirkens fellesskap. De modner 
i sin tro. Vi har alle sett under 
Verdensungdomsdagen at unge 
mennesker er så glade i sin tro. 
De vil leve med Kristus som gir 
dem håp. Troen er ingen flukt 
fra virkeligheten, den er større 
enn noe annet i denne verden.

På slutten av disse korte tanker 
ønsker jeg at vi skal være glade 
og lykkelige, lik de som setter 
sin lit til Jesus Kristus.   

For det nye skole- og arbeids-
året ønsker jeg dere alle Guds 
velsignelse.

Deres pater Janusz Fura sscc

Ønsker mer respons fra menigheten

100 dagersfristen er kjent 
som verneperiode for en 
nyvalgt politisk leder. 

Våpenhvilen mellom presse og 
politikk går tilbake til den ame-
rikanske presidenten Franklin 
D. Roosevelt. Han ble valgt 
til president under den store 
depresjonen og ba om at pres-
sen skulle holde seg tilbake 
i 100 dager. På denne måten 
ville Roosevelt unngå at hans 
reformprogram New Deal blir 
dømt nord og ned før de første 
positive effektene kunne vise 
seg. Nå er det ingen storkrise i 

St. Hallvard. Men redaksjonen 
til Hallvardsvaka er som alltid 
i sommermånedene desperat 
på jakt etter stoff. Og vi har en 
rimelig fersk menighetsråds-
leder. Darko Wakounig stiller 
gjerne opp fra Italia der han 
ferierer sammen med familien. 
Vi bruker alle tilgjengelige elek-
troniske hjelpemidler for å få til 
intervjuet.    

Hallvardsvaka: Darko, Pi×100 
dager i menighetsrådsledertrøya, 
da har du jobbet deg skikkelig inn 
i rollen.

Darko:  Dette er kanskje å dra 
det litt langt, men jeg har i hvert 
fall fått et innblikk i menighe-
tens arbeid. Dette er viktig for 
meg siden jeg ikke har sittet 
i menighetsrådet tidligere og  
dermed er helt fersk.

Hallvardsvaka: I februar var det 
bispevisitas. Kom det noen over-
raskelser der?

Darko:  Så vidt jeg kan se og 
bedømme det, var det ingen 
overraskelser  e l ler  uven-
tede resultater. Det eneste 

Ferdinand Männle  anita W. Stenbakk  

“Troen er ingen flukt 
fra virkeligheten, 

den er større
 enn noe annet 

i denne verden.”
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Darko  sine to gutter Jostein Bogdan og Jarand Borut.foran et gammelt nedlagt kartuserkloster i Slovenia, Žička kartuzija, 
Klosteret ser ut som en borg og er helt topp for barn. Borgturer anbefales til alle som ikke vil bli stekt i solen på en eller 
annen  middelhavsstrand.
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uventedede var bare selve tids-
punktet som ble fremskyndet 
av bispekontoret på kort var-
sel, slik at jeg måtte gjøre om på 
mine helgeplaner. Og så måtte 
jeg gjøre planene om igjen siden 
jeg brakk kneet mitt under en 
skitur en uke før visitasen.

Hallvardsvaka:  
Noen ord til utvalgene i menighe-
ten. Går det meste etter planen? 
Finnes det høydepunkter eller skuf-
felser du vil fortelle om?

Darko:  
Dett er et godt spørsmål. Vi har 
jobbet mye med det formelle, 
og nå er alt dette på plass. Nå 
står den viktigste delen for tur 

- å få alt dette realisert. Sånn i 
hovedtrekk går det nok etter 
planen, men jeg ser at det er en 
stor utfordring å få tak i frivil-
lige som vil bidra, og så er det 
til tider også en utfordring å få 
samlet hele menighetsrådet 

Hallvardsvaka: Får du mange hen-
vendelser fra folk i menigheten som 
bør tas opp i menighetsrådet? Sitter 
du kanskje på en god historie? 

Darko: Jeg skulle  ønske at 
responsen fra menigheten 
hadde vært større, for da hadde 
jeg sikkert også sittet med en 
god historie.

Hallvardsvaka: Det er godt å lade 
batteriene sammen med familien i 
godværet. Det kommer sikkert nye 
utfordringer til høsten. Hva står 
på menighetsrådslederens kalender 
om det?

Darko: Hele familien har ladet 
opp batteriene på ferie hos 

slektninger i Østerrike og på 
borgtur i Slovenia, og så tok 
kona og eldstesønn seg en 
ekstratur til Venezia. Det hadde 
passet godt med mer ferie, men 
en eller annen gang må man jo 
tilbake til hverdagen. Til høsten 
skal vi fortsette vårens arbeid, 
her vil jeg bare peke på to punk-
ter blant mange flere: Det ene er 
å virkelig få i gang  det nasjo-
nale utvalgt, og det andre er å 
revitalisere liturgiutvalget. Her 
hadde vi et noe uformelt møte 
før sommeren, og dette synes 
jeg var veldig inspirerende og 
lover godt til høsten.

Hallvardsvaka: Kirkekaffe er alltid 
et viktig tema. Har du noen idéer 
hvordan tilgang på kaffe og kake 
til menigheten kan sikres også i 
fremtiden?

Darko: Det er vel bare ved at 
flere, grupper eller enkeltper-
soner, stiller opp og sier seg 
villige til å bidra et par gan-
ger i halvåret. Menighetsrådet 
skal forsøke å være et godt 
eksempel og stille opp som 
kirkekaffeorganisator et par 
ganger til høsten. 

Hallvardsvaka: Ønsker du mer 
oppmerksomhet fra menigheten 
mot menighetsrådet? Kanskje flere 
oppslag i Hallvardsvaka?

Darko: Ja. Det er veldig posi-
tivt at Hallvardsvaka satser på 
mer informasjon fra menighets-
rådet og på denne måten gjør 
dette arbeidet mer kjent. Men 
først og fremst skulle jeg ønske 
at menighetens medlemmer 
hadde brukt menighetsrådet 
mer aktivt. Henvend dere gjerne 

til oss med ting dere har på 
hjertet. Det er ikke alltid vi kan 
gjøre noe med det, noen ganger 
vil svaret kanskje bli lite til-
fredsstillende, men jeg lover at 
alle saker og spørsmål skal tas 
på alvor og gis den plassen de 
trenger. Og får dere ikke tak i 
meg – ikke fortvil, menighetsrå-
det har mange medlemmer som 
gjerne hører på deres spørsmål.

Hallvardsvaka: Har du en hjertesak 
som du vil informere om? Kanskje 
be om støtte fra menighetens 
medlemmer? 

Darko: Jeg vil gjerne gjenta det 
jeg har sagt flere ganger tidli-
gere. Den katolske kirkes vekst 
som vi har opplevd de siste 
årene er en gave som vi har 
fått, uten at vi har måttet jobbe 
for det. Denne gaven skal vi 
ta imot med takknemlighet og 
ydmykhet, uten noen form for 
triumfalisme overfor våre pro-
testantiske brødre og søstre. 
Konkret mener jeg at alle som 
kommer til oss, og som søker 
seg til oss, må føle seg sett og 
velkommen og kjenne på at St. 
Hallvard  er et godt sted å være. 
I veldig stor grad gjelder dette 
selvfølgelig innvandrere som 
sliter med å finne seg til rette, 
samtidig som vi også må huske 
på de gamle norske katolikkene 
som kanskje sliter med ensom-
het. Under det siste årsmøtet 
var det en dame som sa det så 
pent: Vi må ta imot alle med et 
smil.

Hallvardsvaka: Darko, hjertelig 
takk for at du stilte til intervju på 
så kort varsel. Fortsatt god ferie.

ST. HALLVARD MENIGHET – formannen har ordet KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Vi gratulerer årets førstekommunionsbarn!
Lørdag den 11. mai mottok 57 barn sin første hellige kommunion i St. Hallvard kirke. P. Janusz feiret 
to messer i en festlig pyntet kirke. En spesiell takk til kateketene som hadde ansvar for førstekommu-
nionsforberedelsen: Aleksandra Haugstad, Sophia Blum, sr. Aleksandra Michalska og Jardar Maatje.

Følgende barn mottok Førstekommunion i messen kl 11:
Amalie Børsum Stenstad
Anitra Swathy Alexis
Athela Saruja Alexis 
Athranos Solomon 
Gebrechristos
Carl Mikael Blum
Daniel Ambaya
Daniel Pulido Ulvang
Daniel Jacinto Dela Cruz
Daryl Ray Palijo
Delina Habtemichael Solomon
Emilie Nguyen
Emma Matosic
Evelyn Aruweh Yakubu
Fabrizio Simen Rossi Lea
Filip Viktor Turi
Helene Lyng Nordli Kantam 
Mathias Najar

Kisanet Tesfu Kiflemariam
Maria Nhu Nhuyen
Marianne Louise Haugstad
Marija Ilic
Marta Girmay Affa
Mathilde Aanerud
Mel Lani Lagunilla Sarmiento
Mary Girmay Affa

Milena Kuflu
Nhat Quang Thai Cao
Nicole Jortveit Skov-Skov
Saron Markos Teklezgi
Sesina Mahary Kuflu
Vivianne Jez
Hermon Daniel

Følgende barn mottok Førstekommunion i messen kl 13:
Adriana Luketic
Brandon Josh Rabara Lagunilla
Celina Bui
Daniel Huy-Quang Pham
Daniel Örn Hauksson
Daniela Maria Skoklefald
Emanuel Nuila Hovind
Eunice O.F.T. Compaore
Felishan Philip
Henrik Magnus Sverresvold
Henrik Olav Allera Finstad
Jesper Greve Brekke Karen 
Kate Tejano
Kingston Christopher Jude
Lance Vincent Varela Figueroa
Marc Joseph Purificando Sison
Marisa Garcia-Stormo

Michael Ryan Henriksen 
Santos
Mira Gwen Rabara Lagunilla
Nathaniel Enrico Narciso
Peder Greve Brekke
Robyn Alexandra Rosales 
Velasco

Tobias Emmerhoff 
John André Galiza Casilang

Vi ønsker dere alt godt videre! 

Dere er velkommen til å fort-
sette i katekesen i 4. klasse!

angelik a WiMMer Mio reyeS  

Side 6 Side 7Nr 3 -2013 Nr 3-2013



Konfirmasjon i St. Hallvard våren 2013

70 ungdommer mottok fermingens sakrament i St. Hallvard kirke 2. pinsedagen, mandag den 20. mai. 
Monsignore Hai, generalvikar i Oslo Katolske Bispedømme, fermet ungdommene – med fullmakt fra 
biskopen. Konfirmasjonen ble feiret i to verdige messer i en festlig pyntet og (mere enn) fullsatt kirke. 
St. Hallvard kirkekor og gitaristene Olav og Alexander Kopperud bidro musikalsk til den høytidelige 
anledningen. 

Vi gratulerer alle konfirmantene  
og ønsker dem lykke til Videre på deres Vei!

konFirmanter i messen kl 10.30:
A d r i a n  S .  W o z n i c k i  , 
Alexander Thoresen, Anton 
Rohesan Emmanuel ,  Byl l 
Crishan Casilang, Cathinka 
Reimann, Christin Arukwe, 
Claudia Gaszczak, Edward 
A. S. Jakobsen, Emilion Jim 

Amalanayagam, Ingrid Nicolle 
Delos Santos, Jenine Apple 
Motil, Jimmy Vuga Evaristo, 
John Carlo B. Cacho, Jonathan 
Jude Thathaiyoos,  Joshua 
Bernabe Diosomito, Lennart 
Dave Og, Toan-Tri Nguyen, 

Marco Mika Merigo,  Omar 
Sebastian John, Olav Johannes 
Kopperud, Thomas Matius 
Lie, Trevo  Ledrick, Adrian 
Wierdak, Zachary Johansson-
Myr, Maksymilian Jarkiewicz

Fermingen  (= konfirmasjonen) er en av de tre initiationssakramentene (med 
dåpen og eukaristien). I fermingen mottar konfirmantene den Hellige Ånds 
syv gaver: “Visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd, kunnskaps og 
fromhets ånd, gudsfrykts ånd” (Jes. 11,1-2) ved håndspåleggelse av biskopen 
(eller en prest som har fått fullmakt av biskopen). Konfirmantene blir salvet 
med krisma (vigslet olje) på pannen, og den som fermer sier ordene «Ta imot 
Guds gave, den Hellige Ånds innsegl». Konfirmantene bekrefter sin tro,  og 
som myndige kristne er de klare til å ta ansvar i kirken. Fadderen står sammen 
med konfirmanten mens sakramentet meddeles og legger hånden på dens skul-
der som uttrykk for en støttende og nær relasjon mellom fadder og konfirmant.

konFirmanter i messen kl 13:
L i s b e t h  A n t o n s e n ,  L o r i s 
J o h a n  R o s s i  L e a ,  M a r i e 
Reiersen, Mateusz Rzeszuto, 
Miriam Helskog, Nhu Ngoc 
Hoang, Nicolai Alexander 
Sverresvold ,  Ol iv ia  May 
L o p e z ,  O l i v i a  M a r g r e t h 
Lynch,  Raymond Yakubu, 
Sander Braastad, Saron Fikre, 
Sherington Anton Amarapala, 
Thomas Ambaya,  Thomas 

Birre Berhane, Ann Marit L. 
Grindaker, Chinyere Ifejilika, 
Nethra Veronika Siddharthan, 
Zuzanna Zuba, Henrik John, 
Denzel Osei, Isabella Marie 
Fløisbønn, Emil Castillo Lund, 
Aurora Saltnes Lopez, Anne 
Cathrine Sverresvold, Jonas 
Romano B jerke ,  Kr is t ina 
Balciunaite, Karolina Zych, 
Weronika Tracz, Nikolas Emil 

Martinsen, Hubert Szczepaniak, 
Damian Ratalewski, Nalepa 
Karolina Danuta, Magdalena 
R a c z k o w s k a ,  K a t a r z y n a 
Raczkowska, Hanna Dagny 
Grzyb,  Patryk Studzinski, 
Maciej Zubrzynski, Karolina 
Krupa, Kamila Zablocka, Kinga 
Zablocka, Karolina Smola, 
Tomas Kidane

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

angelik a WiMMer Mio reyeS  
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Katekeseavslutning i St. Hallvard 
75 barn møtte opp til sommeravslutningen for 
katekesen i St. Hallvard  lørdag den 8. juni 2013. Messe, 
pølser, aktiviteter på forskjellige stasjoner og en kald 
overraskelse på pinne sto på programmet før barna 
fikk sagt «ha det» til kateketene sine. Takk til alle som 
hjalp til å gjennomføre arrangementet!

Familiehelg på Mariaholm
Helt i slutten av mai var det duket for den årlige 
familiehelgen i regi av St. Hallvard kirke. Dette var den 
fjerde familiehelgen vi har arrangert, og nå er det blitt 
en veletablert tradisjon at vi reiser til Mariaholm med 
barnefamilier fra St. Hallvard  i slutten av mai. 

Det ble et variert program for 
liten og stor, med leker for å 
bli kjent på fredagen til fan-
tastisk teaterforestilling og 
spennende dukketeater. Det 
ble også rom for flotte stunder i 
kapellet, og en veldig fin messe 
med prosesjon. Selvsagt skulle 
vi ha prosesjon ettersom det var 
Kristi legeme-  og blodsfest søn-
dagen vi var der. I år hadde vi 
med oss mange frivillige, både 
voksne fra St. Hallvard og noen 
fra St. Olav og vi hadde med oss 
en liten fra SHUL som hjalp til 
med alt fra barnepass til kjøk-
kenarbeid. I år var det veldig 
god mat og vi hadde mange 
flotte måltider i den nyoppus-
sede matsalen.  Det ble til og 
med rom for en rekefest for 
de voksne på lørdagskvel-
den. Mariaholm har forresten 
fått et realt ansiktsløft de siste 
årene, og nå er det blitt veldig 

fint der med et nyoppusset hus 
med flere rom og en mye større 
matsal. Pater Janusz pendlet 
mellom Oslo og Østfold denne 
helgen og holdt en flott messe 
for oss på søndag. 

Det var variert vær denne gan-
gen, men vi fikk lagt inn leker 
både inne og utomhus, og ung-
dommene fra SHUL stilte opp 
som målskiver for vannballon-
ger. Noe som falt i smak hos 
barna. Vi er veldig heldige i St. 
Hallvard  som har et aktivt ung-
domslag som gjerne stiller opp 
for oss når vi trenger det, og jeg 
er veldig takknemlig for at de er 
så flinke. Det som er veldig flott 
er at så mange av dere som var 
med hjalp til med programmet. 
Jeg er også takknemlig for alle 
de som var med som frivillige. 
Uten dere ville det ikke vært 
mulig å gjennomføre helgen. I 

år var det rett og slett en impo-
nerende innsats som ble lagt 
ned av alle som deltok.

Søndag reiste vi hjem, slitne 
etter en lang og innholdsrik 
helg. Vi kommer til å arrangere 
familiehelg i 2014 også, så det 
er bare å legge det inn i kalen-
deren allerede nå. Om du vil 
være med på planleggingen og 
gjennomføringen er det bare å 
ta kontakt med undertegnede.  
Helgen er en veldig flott mulig-
het til å bli bedre kjent med 
andre familier i menigheten og 
til å få nye venner. Jeg har i selv 
blitt veldig glad i Mariaholm og 
de nye vennene jeg har fått der. 

HilSen audun driVeneS 

angelik a WiMMer
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Som ung katolikk i Norge føler man seg 
ganske ofte alene i troen, kanskje man 
er den eneste katolikken i klassen eller 
på skolen. Man føler kanskje troen er 
noe man har til felles kun med familien, 
de andre i ungdomslaget eller de som 
dukker opp i søndagsmessen. 

Vi får hele tiden høre at kirken vår 
er universell og i menigheten er det 
mennesker fra hele verden, men likevel 
er det sjelden vi virkelig får oppleve at 
troen er noe vi deler med millioner av 
mennesker, ikke bare de få vi har rundt 
oss her hjemme.

   reise til  
Verdensungdomsdagene 2013

alexander og kriStoFFer kopperud

For å gjøre noe med dette la 
129 nordmenn ut på en pile-
grimsreise i juli. Pilegrimene, 
deriblant 19 unge katolikker 
fra St. Hallvard  menighet, dro 
til Brasil for å møte paven og 
andre pilegrimer med samme 
mål: å vokse i troen og virkelig 
få oppleve Kirkens fellesskap. 
Målet ble nådd etter tre uker 
med kulturutveksling, mes-
ser på andre språk, møter med 
ungdommer fra alle verdens 
land, glede og kjærlighet. Det 
hele toppet seg med feiring av 
messe på Copacabana i Rio de 
Janeiro med paven og alle de tre 
og en halv millioner tilreisende 
pilegrimene.

Arrangementet vi deltok på var 
Verdensungdomsdagene. Pave 
Johannes Paul II inviterte til de 
første Verdensungdomsdagene 
i Roma i 1985 og etter dette 
har katolsk ungdom samlet 
seg hvert tredje år for å opp-
leve det kristne fellesskapet. 
Verdensungdomsdagene i Brasil 
var de 13. i rekken og temaet var 
misjonsbefalingen.

 I løpet av den såkalte misjons-
uken i Viçosa, en by et stykke 
utenfor Rio de Janeiro, fikk vi 
oppleve hvordan Kirken fun-
gerer i Brasil. Vi fikk være med 
på fengselsbesøk, husbesøk, 

“communidadsbesøk”, vi fikk 
besøke barnehager og barne-
hjem drevet av frivillige og 
noen hjalp til med å male et 
kapell. Vi bodde hos brasili-
anske familier og fikk oppleve 
kultur og samfunn i Brasil på 
nært hold. Så dro vi videre til 
Rio de Janeiro hvor vi besøkte 
viktige områder i byen, for 
eksempel Kristusstatuen på 
Corcovado, vi hadde katekeser 
med biskoper fra forskjellige 
land og store samlinger med tid 
til mye glede og bønn. I løpet 
av tiden i Rio fikk vi også høre 
pavens ord til ungdommene, 
hvor han oppfordret alle til å 
fortsette misjonsarbeidet i våre 
hjemland. Vi som var med på 
pilegrimsreisen til Brasil lærte 
utrolig mye nytt og opplevde 
mye uvant. Vi lærte at Brasil 
er et land fullt av hyggelige og 
varme mennesker, at de spiser 
mye sukker, fett og store målti-
der. I tillegg fikk vi oppleve at 
det er et land fullt av kontras-
ter, vi fikk oppleve fattigdom, 
men også et stort trosfellesskap, 
som vi sjelden ser i det lille lan-
det vårt. Heldigvis kommer det 
nye muligheter. I 2016 inviterer 
paven alle verdens ungdommer 
til Verdensungdomsdagene i 
Kraków. Da håper vi enda flere 
unge fra St. Hallvard blir med 
på den unike pilegrimsferden.
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katekese og konfirmantundervisning 2013/2014 
Velkommen til katekesen og i konfirmant-underVisningen 

 i st. HallVard  menigHet!

Katekesen er et tilbud om 
katolsk kristendomsundervis-
ning for alle barn som går i 1. 

– 9. klasse og som bor eller går 
i St. Hallvard  menighet. Her 
får barna treffe andre katolske 
barn og lærer om katolsk tro, 
fortellinger fra Bibelen, messens 
liturgi, kristne sanger samt at de 
får en bedre forståelse av høy-
tidene i løpet av kirkeåret. Vi 
legger vekt på å skape et godt 
sosialt miljø, slik at barna føler 
seg som en del av fellesskapet i 
menigheten.

Katekesen støtter foreldrene i 
trosformidlingen til barna og 
bidrar til at barna kan utvi-
kle sin religiøse identitet i den 
katolske troen. Katekesen for-
bereder barna/ ungdommene 
bl.a. på å motta forskjellige 
sakramenter: skriftemål (forso-
ningens sakrament), eukaristi 
(førstekommunion) og ferming 
(konfirmasjon).

Det å gi troen videre er en opp-
gave for hele menigheten, og 
spesielt kateketene utøver en 
viktig tjeneste i den forbin-
delse. Kateketene er frivillige 
medarbeidere og får tilbud 
om veiledning, kurs og retrett. 
Prestene er med i  kateke-
sen noen ganger. Menigheten 
har ansatt en koordinator for 
katekesen.

praktisk organisering

1. klassingene har 1 time med 
katekese etter familiemes-
sen som er første søndagen i 
måneden. 2.-7. klasse har kate-
kese én lørdag i måneden fra kl 
10-14. Den siste timen på disse 
lørdagene feires det en felles 
katekesemesse (som begynner 
kl 13) som alle foreldrene og søs-
ken er invitert til. Forberedelsen 
til førstekommunion starter i 2. 
klasse, barna mottar førstekom-
munion når de går i 3. klasse. 

Konfirmantkurset går over 2 år 
(8. og 9. klasse). Ungdommene 
blir konfirmert når de går i 
9. klasse. Konfirmantene har 
undervisning 2 ganger i måne-
den – enten på onsdager eller på 
torsdager fra kl 16.30-18.30 i St. 
Hallvard .

Førstekommunionsbarna og 
konfirmantene er invitert til 
hver sin helg på Mariaholm 
(leirsted ved Spydeberg, 1 time 
fra Oslo) i løpet av skoleåret.

Alle familier skal ha fått tilsendt 
invitasjonsbrev med mere infor-
masjon om katekesen i august. 

Dersom dere ikke får brev, ta 
gjerne kontakt med oss! 

Følg gjerne med på våre 
hjemmesider. 

oppstart for katekesen og konfirmantunderVisningen er:

1. klasse: 01.09. («Barnas dag» i menigheten) 
2.-7. klasse: 14.09. 2013 i St. Hallvard / Tøyen skole

8. klasse: 04./05.09. 2013 i St. Hallvard 
9. klasse: 11./12.09. 2013 i St. Hallvard 

Se katekesekalenderen med oversikt over alle datoer.

Ved spørsmål ta kontakt med Angelika Wimmer, tlf 23303200/13, mail angelika.wimmer@katolsk.no

Katekesekalender 2013/2014
katekese 1. klasse
2013:  01.09./ 06.10./ 03.11./ 01.12. 
2014:  05.01./ 02.02./ 02.03./ 06.04./ 04.05./ (01.06.)/ 14.06. avslutning for 1.-7. kl.

katekese 2.-7. klasse
2013:  14.09./ 12.10./ 09.11./ 07.12.
2014:  11.01./ 08.02./ 08.03./ 12.04. (ikke 3./ 4. kl.)  / 10.05./ 14.06: avslutning for 1.-7. kl.

konfirmantunderVisning 8. klasse (2 grupper ons /tors, annenhver uke 16.30-18.30)

2013:  04. og 05.09./ 18. og 19.09./ 09. og 10.10./ 23. og 24.10./ 06. og 07.11./ 20. og 21.11./  04. og 05.12.
2014:  15. og 16.01./ 29. og 30.01./ 12. og 13.02./ 05. og 06.03./ tur / 02. og 03.04./ 23. og 24.04./ 14. og  
  15. 05.

konfirmantunderVisning 9. klasse (2 grupper ons /tors, annenhver uke 16.30-18.30)

2013: 11.og 12.09./ 25. og 26.09./ 16. og 17.10./ 30. og 31.10./ tur / 27. og 28.11./ 11. og 12.12.
2014:  22. og 23.01./ 05. og 06.02./ 26. og 27.02./ 12. og 13.03./ 26. og 27.03./ 09. og 10.04./  07. og 08.05./  
  21. og 22.05. + generalprøve (dato bestemmes senere)

konfirmantunderVisning 10. klasse 
Generalprøve lørdag 07.09.
Konfirmasjon lørdag 21.09 kl 10.30 og kl 13.00

Helger på mariaHolm:
Konfirmanthelg 9. klasse:  08.-10. november 2013
Adventshelg 4.-8. klasse:  29.11 til 01.12.2013 
Konfirmanthelg 8. klasse:  14.-16. mars 2014
Katekesehelg 3. og 4. klasse:  26. -27. april 2014
Familiehelg:    23. til 25. mai 2014
Konfirmanthelg 9. klasse:  10.-12. oktober 2014

førstekommunion 2014:  
31. mai (lørdag etter Kristi Himmelfart)

konfirmasjon 2014:  
Søndag 08. juni (pinse) og mandag 09. juni (2. pinsedag)

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Side 14 Side 15Nr 3 -2013 Nr 3-2013



Barnas sideAv Marta Bivand Erdal

Be en Bønn fra frans aV asissi:  
gjør meg til redskap for din fred
Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen

Spørsmål og svar om Frans 
Sett ring rundt det du tror er rett, og sjekk svarene på forrige side ETTERPÅ 
Hvis du vil sjekke litt først – se på www.katolsk.no og søk på Frans av Asissi.

1.  HVILKET LAND VAR FRANS FRA?
   SPANIA   ITALIA   FRANKRIKE

2.  HVA HET MOREN TIL FRANS?
   JOHANNA  MARIA  FRANCESCA

3. HVA VILLE FAREN TIL FRANS AT HAN SKULLE BLI NÅR HAN  
 BLE VOKSEN?
   RIDDER   PREST  HANDELSMANN

4.  HVA HET DEN LILLE KIRKEN FRANS REPARERTE?
   SANTA MARIA  SAN DAMIANO  SAN PIETRO

5.  I HVILKET ÅR DØDE FRANS?
   1356    1209   1226

sVar på spørsmål og sVar om frans 

Italia – Johanna – Handelsmann 

 – San Damiano – 1226.

I løpet av høsten feirer vi mange forskjellige helgener. En av dem er den hellige Frans av Asissi – den 4. oktober. De fleste har hørt om Frans av Asissi, men hvem var han egentlig? 

På bildet ser  
du Frans sammen  

med mange forskjellige dyr. 
Ser du hva han gjør? Det 

ser ut som han snakker med 
dyrene. Det ser også ut som 
at han velsigner dem. Frans 
var glad i hele Guds skaper-
verk, fra den minste plante 

og det minste dyr, og  
alle mennesker  

også. 
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Troens år i St. Hallvard kirke i regi av katolsk Forum
«Troens dør» er alltid åpen for oss. Den fører oss 
inn i livet i felleskap med Gud og gir adgang 
til hans Kirke. – Benedikt XVI utropte et Troens 
år 11. oktober 2012 til Kristi Kongefest 2013 (24. 
november). 

Pave Frans har videreført tankene om et troens år 
ved bl.a. å si dette:

- Da de var tilbake her, samlet de menigheten 
og fortalte om alt det Gud hadde gjort gjennom 
dem, og at han hadde åpnet troens dør for hed-
ningene. (Apg 14:27)

Bilde av en åpen dør har alltid vært symbolet på 
lys, vennskap, glede, frihet, trygghet. Hvordan 
vi må gjenopprette disse tingene! Den lukkede 
døren skader oss, lammer oss, skiller oss.

St. Hallvard kirke innledet Troens År høsten 2012 
med en markering i messen, mens konkrete tiltak 
først ble igangsatt på nyåret.  Vi startet feiringen 
den 16. februar med

Troens dag i Troens år, med et dagsprogram som 
var til refleksjon og inspirasjon. Etter messen ble 
det innlegg og diskusjoner rundt temaene:

 ■  ”Å være kristen – fra Urkirken til i dag”
 ■  ”Ubi caritas est et amor – Der kjærlighet finnes 
der er Gud”

 ■  ”Troens År og ungdommen”
 ■  ”Om bønn og kall”
 ■  ”Troens År og den treenige Gud”

i mars og april ble det avholdt 
Katolsk Forum i St. Hallvard 
med temaene

 ■  ”Maria Jesu mor og kirkens mor, vår mor”  v/ 
sr Anne Lise Strøm

 ■  ”Om gamle og nye pilegrimsmål” v/ Mette 
Nygaard

Patronatsfest for St. Hallvard  den 15. mai var 
planlagt stort, men ble av forskjellige grunner 
sterkt amputert.

Siste menighetsaktivitet på vårsemesteret var 
menighetens utflukt til Hovedøya hvor det ble 
feiret messe i ruinene av klosterkirken med påføl-
gende informasjon om stedet.

Kurs i katolsk tro 
Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker 
og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin 
tro, og som er interessert i å få vite mer om den 
katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte 
på å konvertere til den katolske kirke, er kurset 
et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar 
sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider 
ved den katolske tro og lære.

Kurset holdes i St. Hallvard  kirke, Enerhauggt. 
4, på mandager fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.15, første 
gang mandag 9. september - deretter 23. septem-
ber, 7. oktober etc - annen hver mandag. 

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

St Hallvard’s church has a course, “Information 
about the Catholic Faith”, open to Catholics and 
non-Catholics who want a deeper understanding 
of Catholic Faith and Life. It is an important part 
of the process for those who want to convert to the 
Catholic Church, and for some it is a preparation 
for Confirmation.

Read more/ Les mer om kurset på våre nettsider http://sthallvard.katolsk.no

ST.HALLVARD MENIGHET – Katolsk Forum – Troens År ST.HALLVARD MENIGHET – Katolsk Forum – Troens År

Program for Troens år og 
Katolsk Forum høsten 2013  

Vi fortsetter vår feiring av troens År i høstsemesteret slik:

 ■ Den  25. september blir det Katolsk Forum med tema: ”Kampen om 
ekteskapet og barnet, - den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og dens konse-
kvenser” v/ leder av organisasjonen MorFarBarn, Øivind Benestad.  
Mer informasjon om dette kommer i søndagsbladet og på Katolsk.no 

 ■ Den 12. – 17. oktober reiser en stor gruppe i menigheten til Roma for å 
delta i den store valfarten som arrangeres av våre to bispedømmer og som har et rikholdig pro-
gram. Vår egen gruppe, St. Hallvard-gruppen, vil ha et eget program i tillegg til fellesopplegg 
 

 ■ Den 16. november inviterer vi til heldagsretrett i St. Hallvard  
med sr.  Hildegard Koch, Lunden kloster.  Tema for retretten  
blir «Frihet og glede i Kristus».  
 

 ■ Den 27. november blir det et siste Katolsk Forum hvor biskop Bernt Eidsvig 
vil innlede om Den katolske kirke i Norge i dag, om nye muligheter og utfor-
dringer i tiden. 
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Ekteskapskurs
Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må 
gjennom et forberedende kurs. 

Vi har tre ekteskapskurs på norsk hvert år i St. 
Hallvard  menighet, to på engelsk og også kurs 
på polsk. Les mer om kursene på våre nettsider 
http://sthallvard.katolsk.no 

Det norske kurset møtes i høst på følgende datoer: 

Torsdag 19. september, torsdag 3. oktober, tors-
dag 17. oktober, torsdag 31. oktober og torsdag 
14. November

Marriage preparation is obligatory for everyone 
who want to enter a sacramental marriage. Here 
are the dates for the marriage preparation course 
in English fall 2013:    Mondays: 14 October, 28 
October, 11 November, 25 November - and a final 
day (to be decided later)

Kontaktklubbens tur til Drammen
Onsdag 19. juni var det klart for 
Kontaktklubbens årlige utflukt.

Denne gangen gikk turen til Drammen hvor p. 
Janusz i mange år har vært sogneprest.

Som man pleier når man skal på tur fra St. 
Hallvard , møter man ved Sørli plass hvor det er 
plass for bussen å stanse for påstigning. Denne 
gangen viste det seg at det tok tid før bussen duk-
ket opp. Dermed var det duket for piknik på Sørli 
plass denne onsdags formiddagen mens man 
ventet på at tilkalt buss skulle dukke opp. Et lite 
overraskelsesmoment som kanskje ikke alle satte 
pris på, men som ble vendt til det beste. 

Bussen kom og reisen mot Drammen kunne starte.  
P. Johannes og leder for byggekomiteen for St. 
Laurentius skole tok vel  i mot følget fra Oslo. 
Så fulgte orientering om menigheten og omvis-
ning i St. Laurentius kirke hvor p. Janusz har vært 

sogneprest og bidratt sterkt til at denne nye, flotte 
kirken ble bygget.

Deretter ble det feiret messe i den flotte kirken.

Etter messen var det vernissage  i menighetsalen 
hvor to kunstnere fra Arendal hadde salgsut-
stilling. Overskuddet av utstillingen gikk til 
inntekt for St. Laurentius skole som er under 
planlegging. Det ble servert champagne og sjo-
kolade som seg hør og bør på vernissage.  Det 
ryktes at også noen av kunstverkene havnet på 
Kontaktklubbmedlemmenes hender.

Etter utstillingen var det duket for middag i p. 
Janusz sitt stamspisested i Drammen,  nemlig  
eldresenterets kafeteria. I følge velinformert kilde, 
var gjensynsgleden stor.

På hjemvei besøkte man Skoger gamle kirke som 
ligger i nærheten av en St. Olav-kilde. Deretter 
vendte vi nesen hjemover i regnvær.

kontaktklubben 

har treff hver onsdag etter messen kl 11:00 til lunsj 
og hyggelig samvær. Av og til er de på tur, slik 
som det er fortalt om over. Høstens først ordinære 
treff i Kontaktklubben er onsdag 21. august. 

Kontaktklubben er åpen for alle som har lyst til å 
stikke innom. Du behøver ikke gå der fast, men er 
selvsagt også velkommen til å delta hver onsdag.

Olsokfeiring på Nesodden

Sogneprest Anne Marit Tronvik 
i Den norske kirke inviterte oss 
katolikker til felles Olsok -fei-
ring i Nesodden kirke mandag 
den 29.juli.  Min oppgave under 
gudstjenesten var å ha preken 
over Lukas 22, 24-27. 

Jeg sa ja til dette fordi det er 
norsk historie og tradisjon å 
ferie Den hellige Olav. Denne 
festen har sin sterke plass i den 
kristnes liv. Dette ga meg igjen 
positiv opplevelse å være prest 
å ha forståelse for de kristne 
verdier i arven etter Den hellige 
Olav.

Det ble også strid blant apost-
lene om hvem som skulle 
regnes som den største. Da sa 
han til dem: ”Kongene hersker 
over sine folk, og de som har 
makten, lar seg kalle velgjørere. 
Men slik er det ikke blant dere. 

Den største av dere skal være 
som den yngste, og lederen skal 
være som en tjener. For hvem er 
størst, den som er gjest ved bor-
det, eller den som er tjener? Er 
det ikke gjesten? Men jeg er som 
en tjener blant dere.”
(Luk 22:24-27)

Den største skal være den yng-
ste og lederen skal være som 
en tjener.(Luk 22,26) Vi vet at 
tidenes idealer forandrer seg i 
takt med tiden. Det er ikke sær-
lig verdsatt å være tjener for de 
andre i vår tid. 

Vi kjenner livshistorien til Olav. 
Han var barn av sin tid og rei-
ste til ut i den store verden 
for å skaffe seg visdom, gull, 
ære og makt. I byen Rouen  i 
Normandie finner vi  kapellet 
hvor Olav Haraldson ble døpt.  
Etter at han mottok dåpen 
skjedde det noe med han og i 
hans liv. Han vendte hjem og 

levde mer og mer etter kristne 
verdier, han ville likedannes 
med Kristus. 

Etter Olavs død på Stiklestad i 
år 1030 begynte den nye læren, 
kristendommen, å spre seg 
her i landet. Olavs skikkelse 
ble fremtredende i det norske 
samfunnet. 

Gjennom sitt  nederlag på 
Stiklestad, ble Olav den hellige. 
Gjennom denne tjenesten for 
Gud ble han tjener i Guds rike 
både her på jorden og i himme-
len. Han går i forbønn for oss 
alle.

Etter den økumeniske gudstje-
nesten med felles sang tilpasset 
dagens fest, gikk vi til piknik, 
underholdning og hesteskokas-
ting i prestegården. Det var en 
vellykket Olsok -feiring i felles-
skap mellom medlemmer av de 
to kirkesamfunnene.

ST.HALLVARD MENIGHET – Voksenkatekse ST.HALLVARD MENIGHET – Olsok
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Økonomien i St. Hallvard menighet

I mange år har vi sett at med-
lemmenes bidrag til kollekter 
har økt jevnt og trutt.  Men i år 
er tendensen dessverre en ned-
gang fra året før.  I første halvår 
kom det inn 17% mindre enn 
i første halvår i fjor.  Skyldes 
det at hver enkelt gir mindre 
enn tidligere eller er det kir-
kebesøket som svikter eller en 
kombinasjon?  Dette må vi/du 
gjøre noe med.  Husk å ta med 
penger til kollekten på sønda-
ger.  Har du ikke kontanter, kan 
du som kjent betale med kort i 
betalingsterminalen bak i kir-
ken.  Den er enkel å bruke, det 
står bruksanvisning ved siden 
av terminalen.

Kirkebidragene som kommer 
inn på avtalegiro viser en glede-
lig økning på hele 19% i forhold 
til i fjor.  Men de mer sporadiske 
bidragene som betales kontant 
eller direkte i banken, nett-
bank eller brevgiro, har sviktet 
ganske mye, slik at totale kirke-
bidrag dessverre også viser en 
betydelig nedgang.

På grunn av opprettelsen 
av St. Johannes menighet i 
Groruddalen har vi mistet 
mange medlemmer, og dermed 
vil vår menighet få mye mindre 
i offentlige tilskudd enn i fjor.

I det siste har vi brukt mange 
penger på ombygging av St. 

Hallvard –bygget, som blant 
annet resulterer i at vi får to nye 
presteleiligheter.  

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

Økonomien i St. Hallvard  har 
vært god de senere år.  Men 
svikten i kollekter og totale 
kirkebidrag, reduksjon i offent-
lige tilskudd, ombygging av 
St. Hallvard -bygget samt pla-
ner om å bygge ny kirke på 
Mortensrud gjør at resultatet 
for 2013 ser ut til å bli dårlig.  
Alle vil vi vel at menigheten 
skal ha råd til å opprettholde 
tilbudet med mange messer, 
undervisning av barn og unge, 
varm kirke om vinteren osv.  Vi 
vil derfor oppfordre hver enkelt 
av dere til å tenke litt over dette.  

Hva kan du bidra med?  Først 
og fremst gi litt mer i kollekt på 
søndagene og tegne avtale om 
fast kirkebidrag (eller øke belø-
pet dersom du allerede har slik 
avtal).  Avtalegiro for kirkebi-
drag gir også fradrag i skatten.  
Bruk øverste del av blanket-
ten som står midt i bladet og 
send til bispedømmet (adres-
sen står nederst på blanketten).  
Alternativt kan du bruke den 
nederste delen av blanketten og 
sende penger direkte til menig-
hetens konto, enten du bruker 
nettbank, brevgiro eller betaler 
i en bankfilial.

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

St. Martin kirke, Mortensrud
I  n u m m e r  2 / 2 0 1 3  a v 
Hallvardsvaka fortalte vi at 
innsamlingen til ny kirke på 
Mortensrud hadde innbrakt kr 
868.389.  Regnskapet pr 30. juni 
viser at det så langt var kom-
met inn kr 920.604 til formålet 
siden starten høsten 2011.  Det 
tilsvarer ca 3,1% av forventede 
byggekostnader på 30 millioner.  
Det er altså langt igjen, og vi 
håper at dere fortsetter å støtte 
formålet.  En forutsetning for at 
vi kan starte bygging av kirke er 
at vi har samlet inn noen milli-
oner kroner.  Mange bidrag til 
formålet vil derfor fremskynde 

denne prosessen.  Klarer vi å 
passere den første millionen i 
tredje kvartal?

Som illustrasjonen viser har vi 
hittil dekket litt mer enn 18 av 
de 600 sitteplassene vi tar sikte 
på.  

Også i andre kvartal 2013 har vi 
registrert en lang rekke bidrags-
ytere til St. Martin kirke.  Dette 
er personer som enten har gitt 
penger øremerket formålet 
eller som har gitt et vanlig kir-
kebidrag og bor i det området 
som vi regner med vil dekkes 

av den nye menigheten.  En 
del kirkebidrag er gitt direkte 
til menighetens konto og en del 
har benyttet seg av bispedøm-
mets ordning med skattefradrag.  

Vi vil sterkt anbefale den siste 
måten og ber dere benytte dere 
av blanketten merket ”Avtale 
Giro” i midten av bladet.  Kryss 
av for ”St. Martin, Mortensrud” 
dersom dere ønsker at belø-
pet skal øremerkes ny kirke på 
Mortensrud.

ST.HALLVARD MENIGHET – Økonomi ST.HALLVARD MENIGHET – Økonomi
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Infosenter for arbeidsinnvandrere 
startes opp i Bergen

Til høsten starter Caritas opp et 
infosenter for arbeidsinnvan-
drere også i Bergen. Senteret 
vil drives av Caritas Bergen, 
med støtte fra Caritas Norge. 
Bakgrunnen for oppstarten 
av disse informasjonssentrene 
for arbeidsinnvandrere er at 
vi opplever at mange som 
kommer til Norge syns det er 
vanskelig å orientere seg om 
hvilke etater og institusjoner 
man skal oppsøke, og i hvilken 
rekkefølge disse skal oppsøkes. 
På infosenteret i Bergen vil det 
derfor gis informasjon og vei-
ledning om en rekke forhold 
knyttet til norsk arbeidsmarked 
og arbeidsliv, boligsituasjo-
nen i Norge, og andre temaer 
som er relevante for tilreisende 
arbeidssøkende. På senteret 
ønsker vi dessuten å formidle 
informasjon om arbeidsinnvan-
drernes reelle muligheter til å 
skaffe seg arbeid i Norge og å 
realitetsorientere disse om det 
norske arbeidsmarkedet. Slik 
vil det offentlige i mindre grad 
belastes med unødvendige 
henvendelser samtidig som at 
tilreisende ikke kaster bort unø-
dig tid og penger.

Økende pågang av personer 
som kommer til Norge for å 
søke arbeid merkes i alle de 
store byene i Norge. Det ventes 
om lag 50 000 arbeidsinnvan-
drere til Norge hvert år de neste 
par årene. Som følge har det 
vært en stadig markert økning 
i antall brukere av senteret i 

Oslo. Den siste tiden før sente-
ret stengte for sommeren kom 
60-70 personer innom for å få 
veiledning hver dag. 35 % kom-
mer fra Sør- Europa; Spania, 
Portugal eller Italia. 15 % kom-
mer fra Polen og omtrent like 
mange kommer fra Romania. 5 
% kommer fra Litauen og i til-
legg til disse kommer om lag 30 
% fra andre land inkludert land 
som Hellas, Bulgaria, Ukraina, 
Irland, samt land i Asia, Afrika 
og Latin-Amerika. Nærmere 70 
% av brukerne kommer til sen-
teret etter å ha vært i Norge i 8 

uker eller mindre. 

Caritas er derfor svært fornøyd 
med at Caritas Bergen har lyk-
kes med å skaffe midler fra 
regjeringens nye tilskuddord-
ning for humanitære tiltak rettet 
mot fattige tilreisende. Dette er 
en anerkjennelse av det arbeidet 
som er gjort ved informasjons-
senteret i Oslo, og midlene vil 
komme godt med i oppstar-
ten av informasjonssenteret i 
Bergen. Frivillige krefter gjør 
arbeidet i begge byer mulig.

Et bilde fra hverdagen til Sykepleie på hjul

Dere som leser  Hallvardvaka 
og som bruker kirken, kjenner 
nok også bilen vår: en lysegrå 
Volkswagen Californiavan som 
står parkert nede ved veien om 
kvelden og i helgene. For oss i 
Sykepleie på hjul (SPH) repre-
senterer bilen vårt arbeidssted: 
vårt kontor, et behandlingsrom 
for sårstell, samtalerom for oss 
og brukere, et transportmiddel, 
vårt lunsjsted og ikke minst: 
vårt viktigste kjennetegn og 
varemerke når vi kjører rundt i 
byen og oppsøker brukere som 
trenger våre tjenester.

Bilen er bemannet av to syke-
pleiere.  Vi jobber i  Oslos 
rus- og prostitusjonsmiljø med 
skadereduserende sykepleie. 
Vi treffer mennesker som bru-
ker narkotika eller som jobber 
som prostituerte. Vårt mål er å 
hjelpe dem til å redusere ska-
dene det kan gi. Det gjør vi ved 

å dele ut kondomer og glide-
middel, rene sprøyter og annet 
brukerutstyr, og ved å gi infor-
masjon og veiledning om tiltak 
som kan gi hjelp til å komme 
seg ut av en uønsket livssitua-
sjon. Vi kommer aldri med en 
streng pekefinger eller fordøm-
mende ord, men gir informasjon 
om hva våre brukere kan gjøre 
for å hjelpe seg selv til en 
bedre helse, når de for eksem-
pel bruker narkotika. Gjennom 
praktisk veileding, erfaringsut-
veksling og kunnskapsdeling 
lærer vi av dem og de av oss. 
Noen tror at vi tilrettelegger for 
at brukerne våre skal ta narko-
tika, men alle vi hjelper bruker 
narkotika lenge før de treffer 
oss.  Gjennom det vi kan lære 
dem, kan de selv jobbe med å 
minke skadene som ofte opp-
står ved narkotikabruk, som 
for eksempel smitte, infeksjo-
ner, sår, psykiske plager og 
abscesser. Dette kalles gjerne 
empowerment, og i det ligger 
det at våre brukere erverver seg 

makt og midler til å styre livet 
sitt mot de mål de setter for seg 
selv. 

Vi håper bilen vår og våre tje-
nester er noe som assosieres 
med dette. Likeverd, medmen-
neskelighet og respekt for den 
enkeltes liv. Vi møter ofte folk 
som ber oss flytte bilen vår, for 
de mener at vi tiltrekker rusmil-
jøet. Vi jobber oppsøkende, det 
vil si at vi drar dit hvor våre bru-
kere er. Vår bil symboliserer håp, 
myndiggjøring og hjelp. Hvor 
skal de være velkomne? Hvor 
er vi velkommen? Vi må snakke 
mer om hva man kan gjøre for å 
hjelpe de som trenger det, hvor 
de kan være, hvor de kan jobbe 
med avhengighet, bedre helse, 
økt mestring, helhetlige medi-
sinske og psykososiale tilbud, 
tverrfaglig behandling og flek-
sible løsninger, uten å bli møtt 
med moraliserende holdnin-
ger og nedlatende blikk. Og det 
samme gjelder hjelpetjenester 
som oss i Sykepleie på hjul. 

FRANCISKUSHJELPEN

Jenny Sandaker  

leder i Sykepleie på hjul.
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Nie ochrzczę swojego dziecka!!!
Po narodzinach dziecka 

wielu ludzi staje przed 

dylematem- chrzcić czy 

nie chrzcić?

W przypadku rodzin religijnych, 
chrzest latorośli jest wyborem 
jak najbardziej zrozumiałym. 
Obrzęd wynika wówczas 
z potrzeby wiary. Rodzice 
chrzcząc dziecko zobowiązują 
s ię  bowiem do wychowa -
nia go zgodnie z wykładnią 
teologiczną Kościoła. Powinna 
b y ć  t o  z a t e m  ś w i a d o m a 
decyzja opiekunów, których 
wiara jest na tyle silna, by ją 
przekazać kolejnemu pokoleniu. 
Zastanawiając się nad chrztem 
potomka należałoby może naj-
pierw przeanalizować własną 
relację z religią. Jeśli nie zajmuje 
ona szczególnego miejsca w 
życiu i ogranicza się wyłącznie 
do tradycyjnej obrzędowości 
i do obecności w kościele dwa 
ray w roku, to czy nie lepiej 
byłoby pozostawić ten wybór 
dziecku na przyszłość? 

N i e k t ó r z y  k a t o l i c y - 
sprowadzając kwestie religijne 
do poziomu niemalże chłodnej 
kalkulacji- myślą:

“ Lepiej ochrzcić dziecko, tak na 
wszelki wypadek. Niczym się 
przecież nie ryzykuje – Będzie 
mogło przecież w przyszłości 
dokonać innego wyboru. Nie 
jestem szczególnie religijny, nie 
wiem też czy Bóg istnieje czy nie, 
ale jeśli chrzest może uchronić 
moje dzieci przed jakimś złem, 

to taki wybór chyba bardziej się 
opłaca.”

Ten rodzaj logiki z pewnością 
dla niektórych może się wydać 
przekonujący. Abstrahując od 
tego, że chyba jednak nie tak 
powinna wyglądać ścieżka 
wiary. Poza tym- jeśli ktoś odc-
zuwa takie wątpliwości to może 
należałoby zabezpieczyć się 
jeszcze z innej strony. Chcąc 
chronić dziecko przed potencjal-
nym gniewem Boga należałoby 
jeszcze zapobiegawczo now-
orodka obrzezać, udać się z 
nim na pielgrzymkę do Mekki 
i odprawić jak największą ilość 
obrzędów, które potencjalnie 
mogą mu pomóc jeśli istnieją 
demony i życie pozagrobowe. 
Wariantów jest wszak wiele. 

Rodzice, którzy postanawiają 
nie chrzcić swoich dzieci 
t ł u m a c z ą  t o  z a z w y c z a j 
uczciwością i niechęcią do uda-
wania. Strach przed krytyką 
babci ,  dziadka,  c ioci  czy 
wujka, nie jest według nich, 
odpowiednim powodem do 
podejmowania tak ważnej 
decyzji. Argumenty pojawiające 
się z przeciwnej strony, często 
oscylują wokół tematów ewen-
tualnego braku wspólnoty, czy 
wykluczenia dziecka z grupy 
rówieśników z powodu inności. 
Sakramentów nie powinno się 
przyjmować na pokaz. Zamiast 
chrzcić wyłącznie z takich pow-
odów może lepiej byłoby jednak 
zająć się szerzeniem tolerancji, 
również wśród najmłodszych? 

Czasami zdarza się, że to 

proboszcz, a nie rodzice odma-
wia dziecku chrztu.  Taka 
sytuacja może dotyczyć poci-
ech par żyjących w związkach 
niesakramentalnych. 

“ Dar chrztu wymaga nieustan-
nej troski. Dziecko, które zostało 
ochrzczone wymaga zatem 
opieki wierzących dorosłych, 
którzy pomogą ten dar łaski 
rozwijać. Małżeństwa niesakra-
mentalne swoim przykładem 
życia nie poprowadzą dziecka w 
stronę wiary. Dzieci zazwyczaj 
żyją taką wiarą, jaką żyją rod-
zice.” Ta wypowiedź jednego z 
księży chociaż wyrwana z kon-
tekstu całości, jest logiczna. Jaki 
przykład życia sakramental-
nego mogą dać rodzice, którzy 
nie uznają niektórych sakra-
mentów( w tym przypadku 
sakramentu małżeństwa). Są 
oczywiście sytuacje, w których 
rodzice dziecka nie mogą z 
różnych racji zawrzeć sakra-
mentu małżeństwa, chociażby 
chcieli. Jest to jednak osobny 
problem, którego ten artykuł 
nie dotyczy.

Rozumienie chrztu i  jego 
zasadniczych elementów jest 
wspólne dla większości wyznań 
chrześcijańskich. Niektóre zgro-
madzenia, w tym większość 
kościołów ewangelickich, nie 
uznaje jednak chrztu niemowląt 
i dzieci, uważając, że tylko 
dojrzali ludzie mogą z pełną 
świadomością dołączyć do ludu 
bożego. Zdaje się, że z podob-
nego założenia wychodzą 
rodzice, którzy z różnych przy-
czyn decydują się pozostawić 

decyzję o chrzcie swoim dzie-
ciom na później. 

Osoby obojętne rel igi jnie 
powinny być świadome obietnic 
składanych w trakcie udzielania 
sakramentu chrztu. Wiedząc, że 
nie mają zamiaru ich spełniać 

wygłaszają krzywoprzysięstwo 
i reprezentują konformisty-
czne podejście do kwestii wiary. 
To chyba nie najlepszy wzo-
rzec jaki można przekazać 
swoim dzieciom. Jeśli  nie 
jest się zatem osobą głęboko 
wierzącą, warto zastanowić się 

nad sensem udzielania tego 
sakramentu potomstwu. Dzieci 
w przyszłości mogą docenić 
wolność wyboru, która została 
im dana. Taka wdzięczność i 
czyste sumienie mogą stanowić 
nagrodę za ewentualne rod-
zinne spięcia. 

Jeg skal ikke døpe mitt barn!!!
Når et barn blir født, står mange overfor et dilemma: 
skal det døpes eller ikke?

I religiøse familier er den nyfød-
tes dåp en forståelig avgjørelse. 
Ritualet er da et svar på tro-
ens behov. Når foreldrene lar 
barnet bli døpt, forplikter de 
seg til å oppdra det i overens-
stemmelse med Kirkens lære. 
Det bør derfor være et bevisst 
valg fra de foresattes side, som 
har en tro sterk nok til å kunne 
overlevere den til neste gene-
rasjon. Når man står overfor 
spørsmålet om å døpe sitt barn, 
burde man kanskje først tenke 
gjennom sitt eget forhold til reli-
gionen. Dersom den ikke har 
noen spesiell plass i ens liv, og 
kun innebærer deltagelse i reli-
giøse ritualer og kirkebesøk to 
ganger i året, vil det ikke da 
være bedre å overlate dette val-
get til barnet i fremtiden?

Noen katolikker betrakter reli-
giøse spørsmål nesten med 
kald beregning når de tenker: 

”Det er bedre å døpe barnet, 
sånn for sikkerhets skyld. Man 
taper jo ikke noe på det – bar-
net kan uansett ta andre valg i 
fremtiden. Jeg er ikke spesielt 
religiøs selv, jeg vet heller ikke 

om Gud eksisterer eller ei, men 
hvis dåpen kan beskytte barna 
mine fra noe ondt, så er det vel 
et lønnsomt valg å ta.” Denne 
typen logikk kan sikkert virke 
overbevisende for noen. Men 
det er kanskje ikke slik troens 
vei bør se ut. Dessuten – dersom 
noen har slike betenkelighe-
ter, burde de kanskje sikre seg 
fra flere kanter. For å beskytte 
barnet fra Guds mulige vrede, 
burde en også være forebyg-
gende og omskjære den nyfødte, 
ta den med på pilegrimsreise til 
Mekka og feire flest mulig ritu-
aler som kan være en potensiell 
hjelp, dersom demoner og liv 
etter døden eksisterer. Det fin-
nes mange varianter å velge 
mellom. 

Foreldre som velger å ikke døpe 
sine barn forklarer det vanligvis 
med ærlighet og motvilje mot 
å late som. De mener at fryk-
ten for kritikk fra bestemors, 
bestefars, tanters eller onklers 
side ikke er en god nok grunn 
til å ta en så viktig avgjørelse. 
Argumentene fra den motsatte 
siden handler ofte om mangel 

på fellesskap, eller om at bar-
net kan bli utsatt for mobbing 
fra jevnaldrende som følge av å 
være annerledes. Sakramentene 
skal ikke mottas for å bli aksep-
tert av andre. Vil man døpe 
utelukkende av slike grunner, 
er det da ikke bedre å lære store 
og små å være tolerante?

 Av og til hender det at det 
ikke er foreldrene, men sog-
nepresten som nekter barnet 
dåp. Dette kan skje hvis barnets 
foreldre lever i et ikke-sakra-
mentalt forhold. 

“Dåpens gave krever konstant 
omsorg. Et døpt barn har behov 
for at troende voksne sørger for 
det og hjelper å utvikle denne 
nådens gave. Foreldre som 
lever sammen i ikke-sakramen-
tale forhold kommer ikke til 
å lede barnet mot troen med 
sitt eksempel. Barnas tro blir 
vanligvis slik som foreldre-
nes tro.” Dette utsagnet fra en 
prest er riktignok tatt ut av hel-
hetens kontekst, men er logisk 
i seg selv. Hva slags eksempel 
på sakramentalt liv kan barnet 
få av foreldre som ikke aner-
kjenner visse sakramenter – i 
dette tilfelle ekteskapets sakra-
ment? Det finnes selvfølgelig 

Sara brødSJø
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situasjoner der barnets foreldre 
ikke har mulighet til å inngå et 
sakramentalt ekteskap, til tross 
for at de skulle ønske det. Dette 
er imidlertid et eget problem og 
er ikke tema i denne artikkelen. 

Forståelsen av dåpen og dens 
grunnleggende elementer er 
felles for de fleste kristne tros-
samfunn. Noen av dem, blant 
annet flertallet av de evan-
gel iske  k irkesamfunnene, 
anerkjenner likevel ikke sped-
barns- og barnedåp, og mener at 

kun voksne mennesker bevisst 
kan bli en del av Guds folk. 
Det virker som at samme syns-
punkt råder blant foreldre som 
av ulike grunner vil la sine barn 
ta avgjørelsen om å bli døpt på 
et senere tidspunkt. 

Religiøst likegyldige personer 
bør være bevisste løftene de 
avgir under dåpens seremoni. 
Når de er klar over at de ikke 
vil oppfylle dem, gjør de seg 
skyldige i å sverge en falsk ed, 
og gir uttrykk for et relativistisk 

forhold til troen. Dette er nok 
ikke det beste idealet man kan 
formidle til sine barn. Er man 
derfor ikke en dypt troende 
person, vil det være nyttig å 
vurdere meningen med å la ens 
barn motta dette sakramentet. I 
fremtiden kan barna sette pris 
på valgfriheten de har fått, og 
takknemlighet og en ren sam-
vittighet kan bli en godtgjørelse 
for eventuelle familiekrangler 
om barnedåp.

TAKK TIL SR. FAUSTYNA og 
VELKOMMEN TILBAKE TIL SARA!

St. Hallvard menighet takker sr. 
Faustyna Walczak for hennes 
trofaste tjeneste som menighe-
tens organist mens Sara Brødsjø 
hadde fødselspermisjon. Nå er 
Saras permisjonstid over, og vi 
ønsker henne hjertelig velkom-
men tilbake til organisttjeneste i 
menigheten igjen. 

Den hellige Laurentius - lavrans, lars 

Når jeg skriver dette stykket 
om en aktuell helgen, lørdag 
10. august, er det St Laurentius’ 
minnedag, i gamle dager ofte 
kalt Larsok eller Larsmesse. 

Laurentius er én av helgenene 
fra Kirkens første tid - han døde 
i Roma i år 258 - som raskt ble 
veldig kjent og populær, så kjent 
at det nesten er litt vanskelig å 
forklare det. Andre helgener 
av samme typen er kvinnene 
Cecilia, Lucia og Agnes.

At den hellige Laurentius har 
vært svært godt kjent i Norge i 
middelalderen forstår vi lett nå 
vi oppdager at hans navn - som 
Per, Pål, Hans, Mikkel, Mari o.a. 
- er blitt fornorsket til Lavrans 
(som vi kjenner igjen i roma-
nene om Kristin Lavransdatter) 
og Lars.

Katolsk.no har en interessant 
artikkel om Laurentius, der de 
skriver om hans popularitet: 

“Over alt hvor den romerske kalen-
der slo gjennom, gjorde Laurentius’ 
kult det samme. Han var en av de 
mest kjente helgener i Norden … 
Hans minnedag er også avmerket 
på den norske primstaven.” 

Norske Wikipedia skriver også 
om ham, og der leser vi bl.a.:

Laurentius, født ca. 230 i Toledo 
i Spania, død 10. august 258 i 
Roma, er en helgen, også kjent som 
St. Lavrans (av latin Laurentius, 
beærede). Svenskene kaller ham St. 
Lars.

Han var skattmester og en av syv 
diakoner i Roma. Fortellingen sier 
at han, etter at pave Sixtus II ble 
henrettet, fordelte kirkens skatter til 
de fattige. Dette var da imot keiser 
Valerian Is befaling. For dette ble 
Lavrans ifølge legenden langsomt 
stekt. Han ble gravlagt på kirkegår-
den Campus Veranus i Roma, men 
hans hode er i Vatikanet.

Siden 354 har han vært feiret den 
10. august (Minnedagen for St. 
Laurentius. Også kalt Larsok eller 

Larsmesse). I kunsten avbildes 
han med en stekerist (dødsmåten) 
eller pengepung (det som frempro-
voserte avrettingen). I Norge er 
Nidarholm kloster, Utstein kloster 
og Lørenskog kirke viet St. Lavrans.

Den hellige Laurentius er kjent 
for sin tjenestevillighet (som 
diakon), sitt mot, sin omsorg for 
de fattige, og er på disse områ-
dene et eksempel for oss alle.

Dette bildet av den hellige Laurentius viser grillen han ble stekt på - og er fra 

Överselö kyrka i Sverige.P. Janusz Zakrzewski 
P. Janusz Zakrzewski  har vært tilknyttet St. Hallvard  menighet i 
50% stilling. Han har hovedsakelig vært sjelesørger for den polske 
gruppen, men resten av menigheten har også lært å sette stor pris 
på  han. Fra 15. august skal p. Janusz tiltre som sogneadministrator  
i Mariakirken menighet i Lillehammer.

Vi i St. Hallvard  har satt stor pris på den blide og hyggelige p. Janusz, 
og vil savne hans glimt i øyet og muntre replikk.

Vi vil takke deg for alt du har gjort for St. Hallvard menighet, og 
ønske deg lykke til i din nye menighet på Lillehammer, p. Janusz.

Anne Ma

paStor oddVar Moi 
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Arkitekt Kjell A. Lund er død
Mannen som tegnet St. Hallvard kirke og kloster  

døde 17. august 86 år gammel .

D e t  v a r  m e d  s o r g  o g 
vemod menighetskontoret 
mottok beskjeden om at arki-
tekt Kjell Lund er død.   
Han var innom kirken og kon-
toret med jevne mellomrom.  
Vi læret å sette stor pris på som 
menneske og på hans kunnskap 
om og kjærlighet til kirken vår.

Det må nærmest kalles et pio-
nerarbeid da han i samarbeid 
med p. Johan Castricum, gikk i 
gang med å planlegge nybygg 
av katolsk kirke og kloster 
på Enerhagen på 1950-60-tal-
let.  Ikke siden middelalderen 
var det bygget kloster i Norge. 

Det fantes altså ingen moderne 
klostre i  Norge som man 
kunne studere og ha som 
utgangspunkt for nybygget.  
De to ,  K je l l  Lund og  p . 
Castricum, måtte ut i Europa på 
studiereise, hvilket de gjorde 
grundig og samvittighetsfullt.

Kjell Lund opparbeidet seg etter 
hvert bred kompetanse på kirke- 
og klosterbygg. Så vellykket ble 
dette prosjektet, at St. Hallvard 
kirke og kloster flere ganger er 
prisbelønnet. 

Det er få arkitekter forunt å opp-
leve at et av ens prosjekter blir 

fredet. Det fikk Kjell Lund opp-
leve da anlegget på Enerhaugen 
ble fredet 29. januar 2012 med 
følgende begrunnelse  fra 
Rikantkvaren: 

«St. Hallvard kirke og kloster 
fredes som et eksempel på enestå-
ende norsk arkitektur fra det 20. 
århundre.» 

Kjell Lund bisettes fra St. 
Hallvard kirke fredag 31. august 
kl 11:00

Vi lyser fred over hans minne.

HALLVARDSVAKA for 25 år siden
RØYKELOVEN gjør sitt inntog 
i St. Hallvard! Menighetsrådet 
skriver, etter å ha sitert den offi-
sielle lovteksten:

«Vi vet at det er godt å ta seg 
en blås med en kopp kaffe 
etter messen. Men dessverre 
kan vi ikke lenger tillate røy-
king i menighetssalen. Som en 
prøveordning foreslår menig-
hetsrådet at det settes opp noen 
bord i 1.etg., så røykerne også 
får anledning til å sette seg ned 
med en kopp kaffe. Hvis noen 
har andre forslag, SÅ ER VI 
ÅPNE FOR DET!»

Ellers viser årsrapporten at det 
har vært stor aktivitet i menig-
heten siste år, med feiring av 
flere jubileer, nyanskaffelser, 
deltagelse i diverse arrange-
menter i inn- og utland.

HALLVARDSVAKA for 10 år siden
«lyst på en gruppe?» 

Hallvardsvaka minner om at 
man for ett år siden gikk ut med 
et tilbud om å danne gruppe-
fellesskap i menigheten. Det 
ble dannet to grupper som, 
skrives det, «fremdeles holder 
kontakten gjennom jevnlige 
sammenkomster. Kontakten i 
gruppene synes å være enga-
sjerende og fruktbar , og det 
sier noe om betydningen av et 

fellesskap knyttet til kirken og 
troen.»

  (Nå, ti år etter, kan vi fortelle at 
de to gruppene fremdeles lever 
i beste velgående og stadig gir 
gode og nyttige impulser til 
deltagerne.) 

Bladet inneholder også en 
artikkel om opprinnelsen til 
Halloween og sammenhengen 
mellom den kirkelige festen, Alle 

sjelers dag, og den «moderne» 
amerikaniserte feiringen.

ST HALLVARD MENIGHET ST HALLVARD MENIGHET - For 25 og 10 år siden

Illustrasjonsfoto, ikke nødvendigvis representativt for  

tilstanden i St Hallvard for 25 år siden. 
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Munken i St Johannes 
Som dominikaner og nyordinert prest har det vært 
spennende å være med på oppstarten av en ny katolsk 
menighet i Groruddalen.

Jeg må innrømme at jeg ikke 
visste stort om hva jeg gikk til 
da biskopen tilbød meg stillin-
gen som kapellan i St. Johannes 
menighet. Jeg flyttet tilbake til 
Norge i slutten av september 
2012, og ble ordinert prest den 
20. oktober. Etter sju års utdan-
ning i Frankrike og England 
har månedene i St Dominikus 
kloster vært en akklimatise-
ringsperiode, en tid for å bli 
kjent med både norske forhold 
og egen identitet som ordens-
bror og prest. Det har i denne 
sammenheng vært naturlig å 

spørre biskopen om å tjene som 
kapellan i bispedømmet, og jeg 
fikk tilbud om å bli med på pio-
nerprosjektet her i Groruddalen. 
Vi feiret vår første messe i St. 
Johannes menighet den 1. mai – 
på arbeidernes dag – det var i 
grunn passende når man ser på 
arbeidsoppgavene som ser ut 
til å bli stadig flere! Heldigvis 
er det en særdeles dyktig sog-
neprest som sitter bakerst i 
båten og styrer St. Johannes-
skuta, tilsynelatende med stor 
ro og endatil godt humør! Det 
har positive ringvirkninger 
både på ansatte og menighets-
medlemmer. Å se utfordringer 
istedenfor problemer er stilen til 
pater Phu, -I like that style!

Bratt læringskurVe

Det er en stor overgang å gå fra 
årevis med studier til å skulle 
gjøre seg praktisk nytte av 
kunnskapen i menighetssam-
menheng. Lettere blir det ikke 
når man starter på scratch med 
grunnleggelse av ny menighet, 
der alle arbeidsoppgaver skal 
formuleres og defineres fra bun-
nen av. Dette er hva jeg vil kalle 
en bratt læringskurve, og det 
har tidvis vært vanskelig å ha 
oversikten over alle oppgaver 
som står i kø. Tross utfordrende 

start har denne første fasen i 
menigheten gått veldig lett, og 
det er ikke minst menigheten 
selv som bidrar til dette. Miljøet 
i menigheten er konstruktivt, 
og den gjengse holdningen er 
å yte en innsats der det trengs. 
Mange har meldt seg til de 
mange arbeidsoppgavene som 
kreves for å skape et dynamisk 
menighetsliv, det være seg alt 
fra kirkekaffe til katekettjeneste. 
I tillegg har vi fått både sekre-
tær og katekesekoordinator, og 
organiststilling lyses ut i disse 
dager. Det er en «drive» i denne 
nyetablerte menigheten som jeg 
opplever som en stor velsig-
nelse for oss alle. 

en mangfoldig 
menigHet

St. Johannes består av mange 
nasjonaliteter, og jeg opplever 
det multinasjonale miljøet som 
en stor berikelse: I vår menig-
het blir verdenskirken som vi 
tilhører synlig i vårt daglige 
virke. Det er et vitnesbyrd om 
kirkens universelle dimensjon, 
og de forskjellige liturgiske 
uttrykkene viser så tydelig den 
romslighet som Kirken har. 
Samtidig spør vi oss hvordan 
vi kan skape en felles identi-
tet for menigheten som helhet. 
Dette blir et viktig arbeid for 
vårt fellesskap i tiden som kom-
mer. Felles arrangementer og 
arbeidsoppgaver vil kunne 
være en måte å binde menig-
hetens forskjellige grupper 
sammen, slik at vi kan kjenne 

samhørigheten og styrken i vårt 
levende fellesskap. 

i st. dominikus’ 
fotspor

Ordenen jeg tilhører har en 
lang tradisjon for å gå ut på 
misjonsmarken. Det startet 
med vår hellige far Dominikus 
som aktivt oppsøkte katarene 
i Sør-Frankrike, en sekterisk 
retning innenfor kristendom-
men. De var preget av gnostisk 
lære, der skapelsen var ond, og 
hvor mennesket måtte frigjø-
res fra materiens onde bånd 
for å nå den rene åndelighet. 
Dominikus gikk i dialog med 
katarene og veiledet de villfarne 
tilbake til friheten i det kristne 
Evangelium. Mye har endret 
seg siden den gang, men også i 
vår tid er det behov for dialog, 
forkynnelse og trosopplæring. 
Groruddalen er en misjons-
mark, og St. Johannes kirke 
står ovenfor en viktig oppgave 
som et sted der tro og Guds 
nærvær formidles. Gjennom 
vårt kristne fellesskap kan det 
evangeliske budskap nå ut til 
søkende mennesker av vår tid. 
Derfor opplever jeg det som 
særlig meningsfullt å være med 
på det misjonsprosjektet som 
vårt menighetsarbeid i virkelig-
heten er. Jeg er takknemlig for å 
få være del av dette arbeidet, og 
håper å bli her lenge framover. 
Det er god grunn til å be både 
den hellige Dominikus og den 
hellige Johannes om forbønn i 
denne viktige fasen av menig-
hetens vekst, og jeg ser med 
spenning fram mot tiden som 
kommer. Må Gud velsigne vår 
menighet i rikt monn.

p. HaaVar SiMon nilSen op. 

ST. JOHANNES MENIGHET 

Blomster i kirken
Mange av dere har sikkert lagt 
merke til de vakre blomsterde-
korasjonene foran alteret og ved 
Maria.

Og mange har sikkert sett sta-
tuen av evangelisten Johannes 
som nå står i    våpenhuset 
(som er en kopi av skulpturen 
i Nidarosdomen). Blomstene er 
enkonkret måte å lovprise Gud, 

og samtidig støtter det opp om 
feiringen av      messen og våre 
bønner. Men skjønnheten kom-
mer med en pris! Utgiftene til 
blomster beløper seg til ca kr. 
500,-pr uke. Vi har   derfor satt 
opp en kasse ved siden av St 
Johannes for støtte til innkjøp av 
blomster. Takk for at du bidrar 
til å gjøre kirken og   liturgien 
vakker!
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ST. JOHANNES MENIGHET ST. JOHANNES MENIGHET 

Sekretær på plass i menigheten
Collette Marmande Furuly er ansatt som menig-
hetssekretær fra og med 05. august . Hun kommer 
fra New Orleans, USA og vokste opp i en stor 
katolsk familie. Hun flyttet til Norge for 18 år 
siden sammen med sin norske mann og sine 3 
døtre, og har utdannelse innen    kommunikasjon 

og mange års erfaring fra reiselivsbransjen og 
administrative stillinger. Familien har vært med-
lem i St. Hallvard siden de flyttet til Norge i 1995. 
Collette begynner i 60 % stilling. Hun har arbeids-
dager på tirsdager - torsdager. 

Katekesekoordinator også på plass
Menigheten har gleden av å presentere Ingrid 
Elisabeth Paluska som katekesekoordinator fra 1. 
august 2013. Ingrid er førskolelæreutdannet fra 
Kristiansand Lærerhøyskole, teologi fra    Insitut 
Catholique de Paris, Spesialpedagogikk ved 
Høyskolen i Akershus. Hun er født i Kristiansand 
og vokst opp som katolikk. Av yrkesbakgrunn og 
arbeidserfaring har hun bl.a hatt stillinger som 

ungdomssekretær (NUK), spe¬sialpedagog på 
spesialskole for barn og ung¬dom med autisme. 
Noen av dere vil nok dra kjensel på Ingrid da hun 
har vært kateket både i St. Ansgar, St. Olav og St. 
Hallvard menighet.

Vi ønsker Collette og Ingrid hjertelig velkommen 
til oss. Og håper at dere trives i menigheten!

Alterkunsten i kirkerommet
 Kirkelig fellesråd har gitt oss tillatelse til å ta ned 
alterkunsten på veggen i koret. Dette er et meget 
flott kunstverk, men det passer ikke i helheten 
når vi planlegger vår utsmykning for kirkerom-
met. Dette gjelder korsveien, benker, kormøbler, 

skriftestoler, lesepulter osv. Det er mye vi må 
ta hensyn til og at alt må komme overens med 
hverandre, slik at vi skaper liturgisk harmoni til 
liturgiske handlinger og messefeiringer. 

Maria og St. Johannes statue i 
kirkerommet

 Vi har allerede fått en statue av St. Johannes, 
apostel og evangelist ved inngangspartiet til    kir-
kerommet. Statuen er en kopi av den som vi har 
i Nidarosdomen. Vi har satt opp en pengekasse 
ved siden av statuen. Pengene fra denne kassen 
går til blomster i kirkerommet. Hver uke bruker 
vi ca. 500 kr til å kjøpe blomster til kirken. Dermed 

oppfordrer vi alle til å bidra slik at vi kan få det 
fint til Herrens Fester. 

Vi skal også ha en statue av St. Johannes apostel 
i selveste kirkerommet, av samme slag. Men iste-
denfor at Johannes holder kalken i hånden, vil han 
holde Bibelen. Tanken er at vi skal ha et sidealter 

for menighetens patronatshelgen, hvor troende 
kan be spesielt til ham og tenne et lys. Penger som 
blir innsamlet ved alteret blir dedikert til Caritas 
Norge for deres virksomhet. 

 Det skal også komme en ny Maria- statue. Den 
som står i kirkerommet nå er privateid. Når den 

nye Maria- statuen kommer på plass blir, den 
gamle levert tilbake til eieren. Menigheten vil da 
få sin egen. Begge statuene, Maria og St. Johannes, 
skal bli laget av Petter Court Omtvedt. Forutsatt at 
intet uventet skjer burde Johannes være klar i slut-
ten av oktober/første del av november, og Maria 
før jul 2013. 

Kirkebenker
 Vi er alle enige om at stolene som vi har per i 
dag, er lite praktiske til vår liturgiske bruk. Og 
at de lager masse bråk og rot i messen og etter 
messefeiring, siden de blir flyttet på. Vi ber alle 
til å ta hensyn til dette mens vi ennå bruker dem. 
Kirkebenkene er i utvikling som vi annonserte 
før sommeren. Prosjektet vil koste menigheten kr. 
360.000,-. Dette er en betydelig sum for en nye-
tablert menighet. Takk til mange glede givende, 
har vi allerede innsamlet litt overkant over 60.000 
kr. Dette er meget flott… men vi trenger flere til å 
støtte prosjektet slik at vi kan finansiere kirkeben-
kene. Nokk en gang ber vi om deres sjenerøsitet 

og gavmildhet slik at prosjektet går i oppfyllelse. 
Dette er nødvendig for helligheten og verdighet 
i messene og liturgien. Det fins mange mulighe-
ter på hvordan du kan støtte kirkebenkprosjektet. 
Kontakt sognepresten, p. Phu, for nærmere infor-
masjon. Vi er takknemlig for alle bidrag for 
menighetens utvikling.  

 «Jeg sier dere: alt det to av dere på jorden blir 
enige om å be om, det skal min Far i himmelen gi 
dere. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der 
er jeg midt iblant dem» (Matt 18.19-20)

Korsveien
Vi er godt i gang med å lage korsveien til kirke-
rommet. Disse stasjonene blir vevet av Ingunn 
Cesilie Lyng som har masse erfaringer vedrørende 

kirkekunst og tekstil. Når disse blir ferdig vil vev-
kunstene bli innrammet og hengt opp. 

Menighetslokaler
 Vi har gitt menighetslokalene et helgennavn. Det 
store                    menighetslokalet blir da St. Lukas, 
og den lille menighetslokalet blir St. Matteus. 
Begge lokalene er til utleie til mindre arrangemen-
ter (dåp, minnedag, bursdag osv.). Det er bestemt 
pris for leie fordelt i forskjellige kategorier, etter-
som hvor lenge leieperioden og arrangement d er. 
Ønsker dere å leie lokalene, bes dere ta kontakt 

med menighetssekretæren. Hun har ansvaret for å          
administrere utleie av lokalene. Det er mest gun-
stig for folk å leie St. Matteus for en hel dag. Dette 
vil da koste kr. 2.500,-. St. Lukas og St. Matteus 
lokalene er ikke til utleie på søndager, hvor begge 
lokalene er reservert til menighetens aktiviteter. 
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ST. JOHANNES MENIGHET 

VELKOMMEN TIL ST. JO!
Da har styret for St. Johannes ungdomslag, eller skal jeg si 

St. Jo, hatt sitt første ordentlige styremøte! Med dette har vi 

kommet i gang med planleggingen av høstsemesteret, hvor 

dere kan få glede av en god del balanse mellom ”lek og moro” 

og trosaktiviteter. Et av hovedmålene til vårt nye ungdoms-

lag er å få flere medlemmer, og derfor trenger vi nettopp deg 

og ungdommene for å spre nyheten om at Groruddalen er 

nå blitt satt på kartet! 

Ungdomslaget samles hver tirsdagskveld. Vi feirer messe kl. 

18:00 og starter kvelden sammen 18:30 i salen bak kirkerom-

met, og det vil alltid blir servert deilig mat, laget av engasjerte 

ungdommer! Helgen 13. – 15. september planlegger vi å 

reise med SHUL (St. Hallvard ungdomslag) til Holmsbu på 

Hurumlandet, der det blir kick-off-helg for begge ungdoms-

lagene. Og har du lyst til å bidra til årets adventsaksjon er 

det bare å komme til St. Jo hvor vi skal selge egne selvlagde 

produkter, deriblant foto- julekort, som selges søndager etter 

messen. Og masse, masse mer! VELKOMMEN!

Irene Bautista, 
leder i St. Jo ungdomslag.

”Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn,  

der er jeg midt iblant dem” Mat. 18, 20.

Nytt lokallag i St.Johannes
N y e  S t .  J o h a n n e s 
menighet i  Oslo har 
allerede fått ungdomslag. 
Torsdag 20. juni 2013 ble 
et styre med engasjerte 
ungdommer valgt.

St. Johannes menighet har 
allerede hatt 3 ungdomskvel-
der og på torsdag ble et styre 
valgt. Styret består av Irene 
Bautista som leder,  Mimi 
Hoang Nguyen, Henok Berhane, 
Rebecca Nguyen og Johannes 
Ekjord Øyen. De er alle        enga-
sjerte og det er bare å glede seg 
til aktivitetene de planlegger 
utover høsten!

st jo – st joHannes’ nye 
ungdomslag!

Det er mye som skal på plass 
når man skal starte opp en 
ny menighet. Stillinger skal 
opprettes, katekese skal orga-
niseres, det skal være tilbud 
om troskurs og ekteskapskurs, 
og i tillegg kommer organise-
ring av den daglige driften av 
kirke og menighetslokaler. St. 
Johannes menighet er for tiden 
som en stor anleggsplass der 
«alt» er i ferd med å bygges opp 
på en gang. Men hva er vel en 
levende menighet uten et opp-
gående ungdomslag?! Etter tre 
ungdomssamlinger i vår ble det 
valgt et styre som nå på sen-
sommeren har hatt sitt første 
styremøte.  Lokallaget St. Jo (en 
fresh kortform for navnet på vår 
menighet!) er klar for å starte 
opp sine aktiviteter denne høs-
ten, og det er på tide å gi ordet 
til den nyvalgte styrelederen.

kriStine gran MartinSen
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Trosundervisning for konvertitter 
i St. JoHanneS MenigHet, bredtVet kirke

Sted:   ST. LUKAS LOKALET,   
   BREDTVET KIRKE

Tid:    Kl. 18:00 – 20:00 

Ansvarlig:  P. D. NGUYEN THANH PHU  
   og P. HAAVAR S. NILSEN OP

Trosundervisningen er for alle som er interessert 
i den katolske troen, som ønsker å lære mer om 
Kirken og hennes lære, og eventuelt ønske om 
å bli medlem av den katolske kirken ved oppta-
gelse i kirkens fulle fellesskap. Ved deltakelse på 
kurset medfører dette ingen forpliktelser til å bli 

opptatt i Kirkens fulle fellesskap, men  kurset er et 
tilbud for å hjelpe deg å gjøre viktige bestemmel-
ser angående troen. 

Er du interessert? Nøl ikke!   
Undervisningen skjer på  følgende datoer: 

2013: 02. oktober, 06. november og 04. desember
2014: 08. januar, 05.februar, 12.mars og 09. april

Pensum for undervisning vil bli utlevert. 

Vel møtt! 

Timeplan for ekteskapskurs  
i St. JoHanneS MenigHet, bredtVet kirke

Periode: HØST 2013/ VÅR 2014   
Sted: ST. JOHANNES MENIGHET, OSLO  
Ansvarlig: P. D NGUYEN THANH PHU

HØST 2013 
Ekteskapskurset foregår på følgende datoer fra 
kl. 18:00–20:00: 12. september, 26. september, 
10. oktober, 24. oktober, 07. november og 21. 
november. 

VÅR 2014 
Ekteskapskurset foregår på følgende datoer fra kl. 
18:00–20:00: 06. mars, 20. mars, 03.april, 10. april, 
24.april og 08. mai. 

Vi begynner kurset med kveldsmesse. Alle som 
deltar på ekteskapskurs bes  delta i messen. 
Deretter følger kurset i St. Lukas -lokalet. Par som 
ønsker å gifte seg kirkelig i en katolsk menighet, 
må etter kirkeretten gjennomføre ekteskapskurs. 
Kurset tas minst 6 måneder før fastsatt dato for 
vielse som avtales sammen med vigselspresten. 

Påmeldingsfrist for ekteskapskurs i høst: innen 
1. september 2013 

Påmeldingsfrist for ekteskapskurs til våren: 
innen 16. februar 2014

Påmelding til: nguyen.thanh.phu@katolsk.no 

Informasjoner ved påmelding: navn, adresse, tele-
fonnummer og alternativ e-postadresse. 

KATEKESE I ST. JOHANNES MENIGHET

Vi er i Troens år, og motto for 
året er «Ta imot – gi videre». 
Kirken har til alle tider vært 
opptatt av å formidle troen til 
stadig nye generasjoner. Det 
ligger i ordet tradisjon – «tra-
dere» – gi videre. Sentralt i 

trosformidlingen er menighe-
tenes undervisning av barn og 
unge. Hvis vi hadde spurt pre-
stene i St. Johannes menighet 
hva de mener er det viktigste 
for menigheten, tror jeg de ville 
si formidling av sakramentene 
med messefeiring som det mest 
sentrale, og formidling av troen 

til de unge. 

St. Johannes menighet er ung og 
nyetablert, og alle viktige aktivi-
teter for en katolsk menighet er 
i ferd med å komme i gang for 
fullt. Så også katekesen – tros-
undervisningen menighetene 
gir alle sognets barn. De yngste 

ingrid paluSk a

ST. JOHANNES MENIGHET ST. JOHANNES MENIGHET 
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ST. JOHANNES MENIGHET ST. JOHANNES MENIGHET 

KATEKESE – trosundervisning for katolske barn og unge i regi av menigheten. Undervisningen er 
et supplement til RLE (religion, livssyn og etikk) barna får på skolen.  

I menigheten får barna undervisning i det som er katolsk tro og lære. De forberedes til å motta sakra-
mentene nattverden / 1. hellige kommunion, forsoningens sakrament / skriftemålet og fermingens 
sakrament / konfirmasjonen. De lærer om den hellige messe, om å ministrere, om Bibelen, om Jesus 
Kristus og hans disipler, om helgener, om liturgiske høytider i Kirken, om katolsk liv i hverdagen. 
Katekesen hjelper familier til å gi barn en katolsk oppdragelse.

I katekesen får barn og unge venner som deler deres tro. 

barna vil få et tilbud om evan-
gelieforklaring under deler av 
høymessen søndager, og en søn-
dag i måneden vil det bli feiret 
familiemesse der de yngste får 
en sentral plass. Barn som går 
i 2. klasse til og med 7. klasse 
inviteres til menighetens kate-
kese for barn. Undervisningen 
v i l  f o r e g å  e n  l ø r d a g 
formiddag i måneden i menig-
hetens egne lokaler på Bredtvet. 
Ungdommer som går i 8. og 9. 
klasse får fermingsundervisning 
(konfirmasjonsundervisning) 
i menigheten en annen lør-
dag i måneden enn barna på 
de lavere alderstrinnene. Alle 
barn og ungdommer mellom 
2. og 9. klasse som er regis-
trert i menighetskartoteket, vil 
få brev om undervisningen. 
Dersom noen ikke får denne 
informasjonen, men skulle hatt 
den, ber vi dere ta kontakt med 
menighetskontoret.

Det er mye entusiasme å spore 
i den nyopprettede menig-
heten. Det kom ikke minst til 
uttrykk da menigheten skulle 
finne frem til gode kateketer 
som kunne ta ansvaret med å 
undervise menighetens barn 

og unge. Maria J. Sammut 
fra pastoralavdelingen i Oslo 
katolske bispedømme besøkte 
menigheten på forsommeren. 
Hun fortalt hva det innebærer 
å være kateket og oppfordret 
menigheten til aktivt å ta del i 
trosundervisningen ved å være 
kateketer. Allerede samme dag 
var det mange som meldte seg. 
Å være kateket er en frivillig, 
ulønnet oppgave den enkelte 
gjør som tjeneste for Kirken. 
Noen av kateketene har pedago-
gisk utdanning, andre ikke, så 
lærerteamene rundt hver under-
visningsgruppe er satt sammen 

slik at kateketene samarbeider 
om oppgaven ved å bruke hver-
andres ressurser og erfaringer. 
Menigheten har en koordinator 
– Ingrid Paluska – som koordi-
nerer undervisningstilbudet for 
barna og ungdommene, og som 
har ansvar for å støtte og vei-
lede den enkelte kateket. 

Menighetens prester deltar i 
undervisningen, og da først og 
fremst i de klasser som forbe-
reder seg til å motta 1. hellige 
kommunion og fermingens 
sakrament.

Program for katekeseundervisning
for 2. – 7. klasse:
2013
Lørdag 14. september:  Oppstart for katekesen og foreldremøte
Lørdag 12. oktober:   Katekese og messe
Lørdag 2. november:   Katekese og messe
Lørdag 7. desember:   Katekese, skriftemål for 4.-7. klasse etterfulgt med messe

2014
Lørdag 11. januar:   Katekese (foreldremøte) og messe
Lørdag 01. februar:   Katekese og messe
Lørdag 01. mars:   Katekese og messe
Lørdag 05. april:   Katekese, skriftemål for 4.-7. klasse etterfulgt med messe
Foreldremøte:    planleggingsmøte for mottagelse av første Hellige kommunion (3. klasse).
Lørdag 10. mai:   Katekese og messe
     Skriftemål for 3. klasse og generaløvelse til første kommunion 

Lørdag 29. mai:   Mottagelse av Første Hellige kommunion for 3. klasse på festen for  
     Kristi Himmelfart, høymesse kl. 11:00
Lørdag 14. juni:   Katekeseavslutning og grillfest for barn og voksne. 

for 8. klasse – forberedelse til Ferming i 2015: 
2013
Lørdag 21. september:  Oppstart for undervisning
Lørdag 19. oktober:   Undervisning og messe
Lørdag 16. november:  Undervisning (Lunden Kloster)
Lørdag 21. desember:   Undervisning og skriftemål etterfulgt med messe

2014
Lørdag 18. januar:   Undervisning og messe
Lørdag 15. februar:   Undervisning og messe
Lørdag 15. mars:   Undervisning og messe
Lørdag 10. mai:   Katekese og messe

Alle som går i 8. klasse er oppfordret til å være med i Påskeleiren på Mariaholm som NUK arrange-
rer fra 13. – 20. april 2014. Alle som deltar på leir, vil få noe støtte fra menigheten.    
 
Lørdag 24. mai:   Undervisning og messe
Lørdag 14. juni:   Avslutning for katekesen og grillfest for barn og voksne. 

Maria Junttila Sammut Ingrid Paluska
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Messetider i St. Johannes  (bredtvedt)
Mandag til fredag:
kl 18:00      Messe
Sakramentstilbedelse kl 17:00 fredager (før messen)

Lørdag:
kl 18:00      Første søndagsmesse

Søndag 
kl 09:30    Messe på polsk
kl 11:00    Høymesse
kl 13:00    Messe på vietnamesisk 4. søndag
kl 15:00    Messe på engelsk
kl 17:00    Messe på tamil   

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

sogneprest:    
P. D. Nguyen Thanh Phu, Nguyen.Thanh. Phu@katolsk.no, Tel. kontor (dir.): 23 68 11 02

kapellan:  
P. Haavar Simon Nilsen OP, Haavar.Simon.Nilsen@katolsk.no, Tel. kontor (dir.): 23 68 11 03

sjelesørger for tamiler: p. Victor

menigHetssekretær:  
Collette Marmande Furuly, Collette.Furuly@katolsk.no, Tel. Kontor: 23 68 11 00 (menigheten)

koordinator for katekesen:  
Ingrid E. Paluska, Ingrid.Paluska@katolsk.no, Tel. kontor: 23 68 11 00

kontaktperson for tamilsk gruppe: Nathan Christopher, nathan@getmail.no 

Kontaktinfo St. Johannes
St. Johannes-nytt

DØPTE

20.04.13 Sofia Barragan Lid    St. Joseph
27.04.13 Johan Lille-Schulstad    St. Joseph
27.04.13 Martin Leonard Henriksen   St. Joseph
05.05.13 Jimmy Nguyen Bui    St. Olav
11.05.13 Xander Adriano Maningding Gonzales St. Hallvard 
16.05.13 Loreen Phiel Malto Ines   St. Olav
18.05.13 Elisabeth Diem Phuong Nguyen Doan St. Joseph
01.06.13 Chima Okeukwu    St. Hallvard 
19.06.13 Gabriel Nguyen    St. Joseph
22.06.13 The Kien Tran     St. Johannes
26.06.13 Nadine Nadire Abdallah   St. Johannes
27.06.13 Liam Sujeepan    St. Johannes
06.07.13 Amalie My Le Andersen   St. Johannes
06.07.13 Nicole Zuzananna Palica   St. Johannes
07.07.13 Franciszek Krzeszewski   St. Hallvard 
14.07.13 Nathan Chrobak    St. Johannes
26.07.13 Dennis Nguyen    St. Johannes
24.01.13 Aksel Villalobos Hasle   St. Olav

ST. JOHANNES MENIGHET ST. JOHANNES MENIGHET 
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døpte
09.03.13 Ethan Jayden Augustine Nunez Burgos  St. Olav
28.04.13 Thore Stan Rustad    St. Eystein, Kristiansund
28.04.13 Johan Ragnar Rustad    St. Eystein, Kristiansund
04.05.13 Olivia Wiktoria Datko    St. Hallvard 
10.05.13 Mathilde Paulette Edith Aanerud  St. Hallvard 
11.05.13 Martin Thai Nguyen    De vietn. mart. kapell
11.05.13 Xander Adriano Maninding Gonzales  St. Hallvard 
11.05.13 Aiden Revang Hoang    St. Hallvard  /Holmlia kirke
25.05.13 Kacper Tomasz Deka    St. Hallvard 
25.05.13 Gabrielle Lorque Slikate    St. Hallvard 
25.05.13 Dominic Ikenna Iloanaeke   St. Hallvard 
25.05.13 Sayuri Antonette Mabasa Doi   St. Joseph
25.05.13 Laura Zagrodzka     St. Hallvard 
26.05.13 Susanne Magdalena Mogila   St. Hallvard 
29.06.13 Julia Maria Glowacz    St. Hallvard 
01.06.13 Leon Trung Nguyen    St. Johannes
01.06.13 Anton Kupywa     St. Joseph
02.06.13 Nikolai Fosse Pedersen                                      St. Hallvard /Skoklefall
07.06.13 Olah Oliver Luciano    St. Hallvard 
07.06.13 Scarlett-Roberta Olahova    St. Hallvard 
07.06.13 Robert Olah     St. Hallvard 
08.06.13 Charlotte Ellen Miranda Comstedt  St. Joseph                   
15.06.13 Even Sung Lillehaug    St. Hallvard/voksendåp 
15.06.13 Theo Alexander Askvold    St. Hallvard 
15.06.13 Marius Sverre Stefaus van den Brink  St. Hallvard 
15.06.13 Hannah Jigssa     St. Hallvard 
16:06.13 Moukoko Christive Mambemba   St. Joseph
16.06.13 Luwutanu Joel Mambemba   St. Joseph
16.06.13 Mbizi Amanda Mambemba   St. Joseph
21.06.13 Melanie-Ieva Prielaskaite    St. Olav
22.06.13 Andrea Hermandez    St. Joseph
22.06.13 Cassandra Christomo Reyes   St. Joseph
29.06.13 Kacper Krystian Wasowski   St. Hallvard 
29.06.13 Svein Maximo Castillo    St. Hallvard 
29.06.13 Sisa Odine Castillo    St. Hallvard 
06.07.13 John Philip Olajay Hakimi   St. Hallvard 
06.07.13 Elisabeth Ji Mei Fredheim   St. Hallvard 
06.07.13 Iris Elisabeth Pham Pedersen   St. Olav
13.07.13 Scarlet Eltna Dsouza    St. Olav
13.07.13 Evelynne Do carmo Wiborg   St. Olav
13.07.03 Aleksander Kleven-Felloni   St. Hallvard 
20.07.13 Nahom Kibrom Alos    St. Hallvard 

førstekommunion
31.05.13 Robert Waldingbrett   St. Hallvard 
17.06.13 Even Sung Lillehaug   St. Hallvard 

opptagelse i kirkens fulle fellesskap
07.06.13 Sivert Emil Øverås Ellingsen  St. Hallvard 

Vielser
03.08.13 Åshild Hasnes og Tam Vy Tong  Mortensrud kirke

døde
28.11.12 Jeremy Charles Esquera Palmejar
12.12.12 Pham Men Thi
21.04.13 Reidun Martinsen
24.04.13 Leon Plazek
03.05.13 Charlotte Sæland
10.06.13 Faustino Fernandez Sanz
28.06.13 Joao Clare Fortes
15.07.13 Ky Lan Nguyen
23.07.13 Giuseppe Lo Cascio

Enerhaug-nytt

ST. HALLVARD MENIGHET ST. HALLVARD MENIGHET 
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Messetider i St. Hallvard
st. Hallvard kirke

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

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

Tirsdag: 
11:00 hverdagsmesse

Onsdag: 
11:00 hverdagsmesse kontaktklubb

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

Holmlia kirke
Messe søndager kl 17.00

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

st. elisabethsøstrene, 
nordstrand:
Hverdager og lørdag  
messe kl  07:15     
Søndag  høymesse kl  09:00

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

sogneadministrator:   
P. Janusz Fura SS.CC. Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11, Janusz.Fura@katolsk.no

kapellan:  
p. Oddvar Moi, Energhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 05 / 95 88 33 36, Oddvar.Moi@katolsk.no

menigHetssekretær: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
leder aV menigHetsrådet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com 
regnskapsfører: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
Barne- og ungdomskonsulent: Audun Drivenes, Audun.Drivenes@katolsk.no
katekesekoordinator: Angelika Wimmer, Mobil: 48957391, Angelika.wimmer@katolsk.no
friVillige på kontoret: Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone Westersø.

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

organist: Sr. Faustyna Walczak
st. HallVardsguttene: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com

kontaktperson for eritreisk gruppe: Markos Teklezghi, markos_tekle@live.no

Staben i St. Hallvard menighet

Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka. 

MILJØMERKET

241 577

Trykksak

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

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

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

Høybråtenveien 76
Telefon 22 21 70 70

Tannlegene 
Lilly Mai Tran og 

 Duy Nguyen

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

Ring oss for time, eller besøk oss
Gode parkeringsmuligheter

Høybråten Tannlegekontor

ST. HALLVARD MENIGHET - Messetider ST. HALLVARD MENIGHET - Kontakt
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Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender  
                med opplysning om den nye adressen.

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

St. Hallvard menighet
Enerhauggt.4, 0651 Oslo | Tlf: 23 30 32 00 | Fax: 23 30 32 01 | E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no 
Kontortid: Man-fre kl 0900-1500. Holmlia messested: Alle henvendelser til menighetskontoret. 
Nett:  http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard

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

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

St. Johannes menighet
Bredtvet kirke, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo | Tlf: 45 18 54 29  
Menigheten har en egen blogg, se stjohannes.oslo.katolsk.no

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

Arkitekt Kjell A. Lund, 
som tegnet St. Hallvard 
kirke og kloster, døde  

17. august 86 år gammel .  
les mer s. 30.


