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Sogneprestens 

hjørne

Kirken begynner et nytt kirkeår, og en tid med forvent-
ning og forberedelser. Vi forbereder oss på vår Herre 
Jesus Krisus kommer (1 Tess 5,23). Liturgien bruker 
ikke fortidsform – Gud har kommet – eller fremtids-
form – Gud skal komme – men nåtidsform: ”Gud kom-
mer”. Som vi kan se er dette en vedvarende nåtid, det vil 
si en handling som virkeliggjøres hele tiden: den 
skjedde, den skjer nå og den vil skje igjen. ”Gud kom-
mer” hele tiden. Verbet ”komme” fremstår som et ”teo-
logisk” verb, siden det sier noe som berører selve Guds 
vesen. Derfor innebærer det å forkynne at ”Gud kom-
mer” ganske enkelt å forkynne Gud selv ved et av hans 
vesentlige og karakteristiske trekk: han er den-Gud-
som-kommer.

Adventstiden innbyr de troende til å bli bevisste om 
denne sannheten og å handle deretter. Det lyder som et 
sunt varselsignal som gjentas fra dag til dag, fra uke til 
uke og fra måned til måned: Våkn opp! Husk at Gud 
kommer! Ikke i går, ikke i morgen, men i dag, nå! Den 
ene sanne Gud, ”Abrahams og Isaks og Jakobs Gud”, er 
ikke en Gud som er i himmelen uten å bry seg om oss 
og vår historie, men er den-Gud-som-kommer. Han er 
en Far som aldri slutter å tenke på oss, og med full re-
spekt for vår frihet vil treffe oss og besøke oss. Han vil 
komme, bo midt iblant oss og bli hos oss. Han kommer 
fordi han vil befri oss fra det onde og fra døden, fra alt 
som hindrer oss fra å bli virkelig lykkelige. Gud kom-
mer for å frelse oss.

Adventstiden bringer med seg en appell om å ha for 
øynene, at Herren er nær. Herren er nær blant annet 
fordi han er midt i vår sjel i nådens stand: så nær, så nær 
at han ikke kan komme nærmere. Han vil bo i oss, inne 
i oss. Hvert år blir vi imponert av dette utropet i litur-
gien, som vi kan tolke på mange forskjellige måter og 
tilpasse til hver enkeltes åndelige behov. Vi husker dette 
gledefulle faktum med stadig større dybde, når det føles 
slitsomt og krevende å følge Kristus, overbeviste om at 
den motstand vi føler løser seg opp hvis vi tillater denne 
nærhet å forvandles til inderlighet.

Vi er i advent. Hvor ofte har vi allerede sagt: Kom, 
Herre Jesus? (Åp 22,20) Ved hvor mange anledninger 
har vi meditert over følgende vers i Skriften som vi i 
disse dager oppdager har en dypere betydning: La det 
regne ovenfra, du himmel, skyer, la rettferd strømme 
ned? (Jes 45,8). Måtte jorden åpne seg for Ham, kan vi 
legge til. Himlene har blitt åpnet og åpnes stadig etter-
som Herren følger oss bestandig. Derfor gir uttrykket 

“Kom, Herre Jesus” for 
at vi ønsker å la Guds 
Sønn komme til ver-
den, ham som vi kaller 
Gud er med oss. Denne 
forventningen hjelper 
oss til å bli mer opp-
merksomme på Kristi 
mysterium innenfor 
f r e l s e s h i s t o r i e n . 
Samtidig er det et ønske om åndelighet. Det kommer 
som et uttrykk og et behov for det personlige møte med 
Gud. Det at Gud taler til oss og at vi kan tale til ham 
danner grunnlaget for et dypere forhold fullt av kjærlig-
het. På den måten lever vi alltid i en veksttid hvor Jesus 
stadig kommer inn i våre liv på ny. Vårt forhold til 
Kristus bygger på Jesu lære: “Bli i meg og jeg blir i dere”. 
(John 15,4) Å bli i Jesus er vilkåret for å få den livskraf-
ten som gjør det mulig for oss å leve det samme livet 
som ham: “Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer 
mye frukt”.

Hvis “Kom, Herre Jesus” er et uttrykk for vår sanne 
indre lengsel, vil det bekrefte at vi ønsker å bli i ham og 
i hans kjærlighet slik at vi kan få del i det guddomme-
lige forhold. Vi gir svaret på Jesu invitasjon: «Bli i meg, 
så jeg blir i dere». Med dette vil vi foreta et troens og 
 livets valg: Vi aksepterer å bli i ham. Kun denne dype og 
ekte lengsel gir oss en åndelig vekst og utvikling. Slik 
den hellige Thomas Aquinas uttrykket: «Jo mer vi kjen-
ner, jo høyere elsker vi, og jo høyere vi elsker, jo mer 
 føler vi trangt til å kjenne den vi elsker enda dypere». La 
oss derfor innlede denne liturgiske tid ved å bekrefte 
vårt ønske og vår lengsel om Herrens ankomst. 
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St. Hallvard kirke –  
Kirkebygget vårt trenger 
 omfattende vedlikehold og støtte!

En internkontroll på kirkebygget vårt viser at omfat-
tende vedlikeholdsarbeid er helt nødvendig. Det gjelder 
strømanlegget, taket og fasaden. Vedlikeholdet er 
anslått å koste 15 millioner kroner. Mye av beløpet må 
menigheten påkoste selv. 
St. Hallvard menighet har de siste årene brukt betyde-
lige ressurser på å rydde opp i og å styrke økonomien, 
her har regnskapsfører Frode Eidem vært helt sentral. 
Menigheten står i utgangspunktet godt rustet økono-
misk, men vil allikevel få en stor økonomisk belastning 
på grunn av det påkrevde vedlikeholdsarbeidet. 
Sognepresten har i samråd med Menighetsrådet og 
Finansrådet kommet frem til at menigheten vil kunne 
avsette 9,2 millioner kroner av egne midler til utbedrin-
gene. Dette beløpet vil gjøre et stort innhugg i 

Arthur Haakonsen – arthur.haakonsen@katolsk.no

For utvalget  

Liturgiutvalget v/Åse Kristine Tveit melder følgende:
Sr. Anne-Lise fra Lunden kloster holder retrettpreken kl. 19.30

Adventstiden er en forventningsfull tid, og for mange av oss er det også en travel tid. 
Vi vil gjerne videreføre tradisjoner av både praktisk og hyggelig art, og kaver ofte for å få tiden til å 
strekke til. På denne 3. søndag i advent; Gledens søndag, skal vi gi oss selv og hverandre tiden til, og 
gleden av å sammen motta åndelig inspirasjon gjennom en retrettpreken.
Sr. Anne-Lise Strøm er priorinne for dominikanerinnene ved Lunden kloster, og kjent av mange både 
i og utenfor Kirken. Hun ble i 2008 tildelt Brobyggerprisen fra Norske Kirkeakademier for sitt ”inder-
lige og inkluderende engasjement for medmennesker i ulike livssituasjoner". Vi gleder oss over at hun 
har sagt ja til å holde denne retretten for oss. 
Vi starter i menighetssalen halv åtte. Etter retrettprekenen går vi over til kapellet for felles bønn og 
stillhet. Deretter vender vi tilbake til menighetssalen for et enkelt måltid.

Velkommen til adventsretrett og åndelig påfyll!

Adventsretrett i St. Hallvard  
3. søndag i advent, 17. desember

Åse Kristine Tveit – Aase.K.Tveit@hioa.no
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økonomien, men allikevel sikre at vi har gjen-
værende midler til den ordinære driften, øvrige 
prosjekter og en nødvendig økonomisk sikker-
hetsmargin. 
Av det gjenstående beløpet på 5,8 millioner kro-
ner søker St. Hallvard menighet om 5 millioner 
kroner i støtte fra OKB og Bonifatiuswerk – den 
tyske organisasjonen som har støttet oss over 
mange år. 
St. Hallvards medlemmer må da samle inn 
800 000 kroner som gjenstår. Dette ber vi om at 
hele menig heten blir med på. Støtte merket 
«Kirkebyggvedlikehold» kan gis over bankgiro: 
3000.22.49320.
Søndagsbladet vil holde deg oppdatert om hvor-
dan innsamlingen og vedlikeholdsprosjektet 
skrider fram. Bli med å ta vare på kirken vår! 



Side 6Nr 2 -2015 Side 6Nr 3 -2017

ST. HALLVARD MENIGHET 

I fjor desember deltok jeg på en stille prekenretrett i et 
karmelittkloster nær Berlin. Hver morgen og hver etter-
middag holdt karmelittmunken p. Reinhard Körner, 
leder av retretten, et lite foredrag rundt begrepet ‘frelse’. 
Vi har nok alle hørt mange ganger at vi er frelst gjen-
nom Jesus Kristus – men hva forbinder vi egentlig med 
det å være frelst, frigjort? Adventstiden og også årets 
slutt er en fin tid til å reflektere over disse spørsmålene. 
Snart feirer vi jul. Vi feirer at vår frelser Jesus Kristus ble 
født for rundt 2000 år siden i Betlehem. Jesus, Guds 
sønn, er kommet for å frelse oss. Hva vil det si? Fra hva 
blir jeg frelst? Ved hva blir jeg frelst? Til hva blir jeg 
frelst? La oss i første omgang se litt nærmere på det før-
ste spørsmålet (de to andre kommer i de neste numrene 
av Hallvardsvaka). Hva er vi frelst, frigjort fra? 
Forhåpentligvis kommer vi til å forstå dette på et litt 
dypere plan. Da kan vår juleglede bli enda større!

Frelst – fra hva?
I det som følger skal vi belyse spørsmålet fra tre ulike 
ståsteder. 1. Hva hører vi om frelsen i Det nye testamen-
tet? Her skal vi spesielt se på fortellingen om den blinde 
mannen ved Jeriko. 2. Hva sier Det gamle testamentet 
om frelsen? Da tar vi for oss den episke historien om 
Israelsfolkets flukt fra Egypt. Og 3. Hva kan vi si på det 
personlige plan om det vi ønsker å bli frigjort fra? Hva 
har vi allerede blitt frigjort fra? 

Hvis vi blir bedt om å gi et svar på spørsmålet «Hva 
har Jesus frelst deg fra?», så ville vi kanskje spontant 
svare: «Fra synd og død.» Slik lærer kirken oss det, slik 
oppfatter vi dåpens bad. Dette finner vi i apostelen 
Paulus’ brevene og også i den kjente julesangen ‘Det hev 
ei rosa sprunge’, som vi snart skal synge. Vers tre hand-
ler om at lyset skinner i mørket og slutter på norsk: «No 
er det født ein Frelsar, og natti vert til dag.» På tysk har 
dette verset en litt annen vending, der heter det: «Sant 
menneske og sann Gud, hjelper oss ut av all nød, redder 
fra synd og død.» Da har vi kommet til punkt 1.

1. Hva sier Det nye testamentet?
Reddet fra synden? Hva er da synd? Legg merke til at vi 
snakker om synd (entall), ikke synder (flertall). På 
gresk heter synd ‘hamatia’. Hamatia betyr ordrett: å 
kaste kastespydet forbi, slik at det ikke treffer målet. 
Hvorfor ble dette bildet valgt for å forklare hva ‘synd’ 
er? Fortellingen om den blinde mannen ved Jeriko (Luk 
18,35-43) gir oss svaret. En blind kan på grunn av sitt 
handikap ikke kaste spydet slik at det treffer målet. Den 
blinde sier til Jesus «La meg få synet!». (Legg merke til 
at det ikke står ‘få synet igjen’. ‘Igjen’ kom som tilføyelse 
av oversetterne og forandrer meningen.) På gresk blir 
det enda mer konkret. Der heter det: «La meg få kikke 
opp!». Vil si: La meg få se hva som er rundt meg. La 
meg få tre inn i relasjon til Gud, til menneskene, til 

Helga Haass-Männle – helga.mannle@katolsk.no

Frelst – 
- fra hva?
- ved hva?
- til hva?
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skaperverket. Syndens kjerne er her berørt og den er: 
Ikke å være i relasjon med Gud, med medmenneskene, 
med skaperverket. Kastespydet treffer ikke målet, det 
skapes ikke relasjoner – og det ønsker den blinde man-
nen å bli frigjort fra. Til tross for hans blindhet har han 
en krystallklar sans for hva som mangler ham på 
dypeste plan! Allerede i Bibelens første bok, i fortellin-
gen om syndefallet (1 Mos 3), får vi et hint om at syn-
den sperrer for livgivende relasjoner: Etter å ha spist fra 
treet som de ikke skulle gjort, gjemte Adam og Eva seg 
for Gud. Forholdet, tilliten, fortroligheten er ødelagt. 
Syndens kjerne blir synlig i all sin konsekvens.

Mennesket er skapt for kjærligheten. Gud er kjær-
lighet. Treenigheten er det fullkomne bildet på kjærlig-
heten. Synden er å ikke kunne svare på denne kjærlig-
heten, å ikke kunne leve ut relasjonen til Gud, 
menneskene og skaperverket. I verste fall vil ikke bare 
det å tre inn i et godt forhold til Gud og andre ikke bli 
nådd, kastespydet ikke bare fare forbi målet, men det 
kommer som en bumerang tilbake til en selv. Det vil si 

at mennesket ikke kan bygge relasjoner til andre enn 
seg selv. Da vil mennesket kun kretse rundt seg selv. 
Homo curvator, det forkrummete mennesket. Og det er 
i denne kretsingen rundt en selv, egoismen, at syndene 
(flertall!) oppstår. Synden fører til syndene. Skissen skal 
gjøre det tydelig hva som er ment.

Du
Jeg  

Men også når vi blir sittende fast i vår egoisme, er 
det ikke grunn til å fortvile. Gud liker ikke synden, men 
han elsker alle mennesker, også synderne – og vi alle er 
syndere. Men alle vil alltid komme til Gud. Vi kan be 
Gud om å gi oss mulighet til å komme i kontakt med 
Ham og andre. Men det er vi som må ønske det! Også 
dette forteller historien om den blinde mannen ved 
Jeriko oss om.

Der er nemlig slik at Jesus spør den blinde: «Hva vil 
du jeg skal gjøre for deg?» Og den blinde nøler ikke et 
sekund og svarer: «Herre, la meg få synet!» Og Jesus 
sier: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Her er det flere 
ting vi burde legge merke til. Når vi roper til Gud, så blir 
vi invitert til å si hva vi ønsker. Derfor er det en god 
hjelp å reflektere rundt det som vi gjerne ville bli fri-
gjort fra. Da kan vi gi et kontant svar på Jesu spørsmål. 
Den blinde mannen gir et klart svar. Og får innvilget sin 
bønn. Men åpenbart har også han selv bidratt. Jesus 
sier: «Din tro har frelst deg.» I Markusevangeliet (Mark 
10,46-52) har den blinde mannen et navn: Bartimeus. 
Og han roper høyt: «Kyrie eleison!» Disse ordene ble 
oversatt til latinsk med betydningen Herre, forbarm 
deg – miserere. Men det ligger en enda sterkere ordlyd 
i det: «Når noen kan hjelpe meg, så er det deg, Herre!» 
En veldig kraftig bekjennelse av tillit og tro! I hver 
messe ber vi ‘Kyrie eleison’ i begynnelsen. Det som kre-
ves av oss er altså at vi tror på Jesus, at vi tror han kan 
gjøre noe for oss. Kan vi tro det? Husk at troen er en 
gave som også kan bes om. Og som er verdt til å bli bedt 
om!

2.  Hva hører vi i Det gamle testamentet om frelsen?
Spontant ville vi kanskje tenke på Exodus, flukten fra 
Egypt, da hele det israelske folket, flere 100.000 perso-
ner, rømmet fra Faraos slaveri og toget 40 år gjennom 
ørkenen. 2 Mosebok forteller denne historien på en 
svært dramatisk måte. Hvem har ikke hørt om flukten 
gjennom havet hvor vannene stod på begge sider mens 
Israelfolket toget tørrskodd gjennom, ledet av Moses og 
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Gud selv i en søyle av ild? Og hvordan vannet strømmet 
tilbake da Faraos hær prøvde å følge etter og alle ble 
drept? Vi leser denne historien (2 Mos 14) i påskevigi-
lien som en av åtte lesninger, kanskje den viktigste i 
denne natten. Hvorfor viktigst? Fordi den historien er 
en beskrivelse av dåpen, og dåpen feires spesielt påske-
natt, men dette skal vi ikke gå dypere inn på nå.

I vår tid er bibelforskerne enige med historikerne 
om at denne flukten av et helt folk ikke kan ha funnet 
sted. De antar at det var en mindre gruppe, kanskje 20 
mennesker, som klarte å flykte fra Egypt. De kom til 
Kanaan og fortalte til stammene der om sin Gud. 
Folkene i Kanaan ble overbevist om at denne gud måtte 
være den høyeste siden denne gruppen hadde klart å 
flykte og nå fram til Kanaan med livet i behold. 
Israelittenes Gud ble dermed innlemmet i rekken av de-
res guder - men som den høyeste. Og gruppen fra Egypt 
ble innlemmet i stammene som bodde i Kanaan den 
gang. Men deres vidunderlige historie ble fortalt videre 
i mange generasjoner og ble senere skrevet ned. Da 
hadde fortellingen utviklet seg til det vi leser i dag: at et 
helt folk på noen hundretusen personer hadde flyktet 
fra Egypt – og deres Gud hadde på mirakuløst vis gjort 
dette mulig.

Først mye senere, da Israel ble sendt til eksil i 
Babylon, skjedde det en stor endring når det gjaldt å 
tenke om Gud. Menneskene på den tid begynte å reflek-
tere over hvordan alt ble til, hvorfor det fantes mennes-
ker, planter, dyr og særlig hvor skjønnheten på jorden 
kom fra. Og de konkluderte: Ja, alt dette finnes fordi 
noen ville det slik. Og ‘noen’, dette måtte være én, den 
høyeste gud, som skapte alt. Så ble den høyeste gud av 
mange guder til den eneste Gud. Og denne gud var den 
Gud som den lille gruppen, som hadde flyktet fra Egypt, 
ba til og trodde på. At denne Gud kunne frelse fra sla-
veri og død, dette var det ikke vanskelig å tro på for fol-
kene på den tid. Og å tro på denne Gud ga håp og ut-
holdenhet for de som led under eksilet – både i Egypt 
og Babylon.

Uansett om denne historien om uttoget av Egypt er 
historisk troverdig eller ei: Kjernen, sannheten i fortel-
lingen ligger et annet sted (som så ofte i Bibelen). Den 
jødisk-kristne tradisjonen berører ikke først og fremst 
forstanden men hjertet. Mer nøyaktig: vår evne til å 
kunne stole helt og holdent på noen, nemlig Gud og 
Hans løfter. Urbildet av denne evnen er Abraham. Hans 
hustru Sara kunne ikke få barn. Men det var Abraham 
som fikk Guds løfte om et helt folk av etterkommere. 
Og slik ble det. Også Jesu misjon på jorden virket som 
om den ikke kunne bære frukt. Da han ble korsfestet og 
drept, var alt håp ute. Men gjennom Guds inngripen, 
Jesu oppvekkelse av døden, oppstod en utrolig fylde av 
nytt liv. Det er troens kjerne: ikke bare holde budskapet 
for sant men ha en urokkelig, tillitsfullt håp og utretting 
på Gud. Gjennom Bibelens fortellinger blir vi invitert 
til å sette vår lit helt og holdent til Gud som fører oss ut 
av all nød og trengsel. Som frigjør oss og skjenker oss 
evig liv. 

3. Det personlige plan: Hva ønsker jeg å bli frigjort 
fra? Hva har jeg allerede blitt frigjort fra?

Nå har vi altså sett på hvordan det nye og det gamle tes-
tament ser på frelsen, frigjøringen. Men hva med oss 
selv? Hvilken rolle spiller frelsen, frigjøringen i mitt 
personlige liv? Karmelitten p. Reinhard inviterte oss 
deltakere i adventsretretten til å se på det vi ville ønske 
å være frelst fra, frigjort fra. Vi skulle spørre oss: Finnes 
det tilbøyeligheter som jeg godt kunne tenke meg å bli 
kvitt? Det kunne for eksempel være slike ting som røy-
king, for mye spising og/eller drikke, for mye PC-spill, 
TV-titting mm. Men det kan være dypere lengsler som 
er berørt: Er jeg altfor mye opptatt av meg selv, mine 
behov, mine planer og mål i livet, min posisjon, min 
ærgjerrighet, min karriere osv.? Har jeg kanskje en 
lengsel etter å bli frigjort fra disse holdninger? Er jeg 
avhengig av noe eller noen? Ønsker jeg meg å være fri 
fra noe eller noen? Finnes det tankemønster som 
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I am a Divine Word Missionary (SVD) in Oslo. Just at 
the outset of another new liturgical year, I would like to 
share with you, how the preparations go about in my 
home parish in India for Christmas. 

From the first day of Advent, we begin singing 
Maranatha which is an Aramaic word, meaning THE 
LORD IS COMING. That is to say, prepare the way for 

the Lord, because He is on the way. In the first week of 
Advent, parishners form into groups,  and visit village 
after village singing all along the way the carols. That is 
a way of evangelization in that part of the world which 
is a way of public manifestation of faith as well. Usually 
it takes place in the evenings and the villages or substa-
tions of the parish are far and wide. A lot of incense is 
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dukker opp igjen og igjen og som fører til en oppførsel 
som ikke er bra for meg eller min omverden, mine 
medmennesker? Føler jeg meg langt fra Gud men leng-
ter etter Guds nærvær? Har jeg ikke tid til bønn? Føler 
jeg at jeg ikke kan falle til ro i bønn fordi så mye annet 
legger beslag på min tid - men lengselen etter et dypt og 
kjærlig møte gjør seg gjeldende? 

Neste steg under denne retretten var så å reflektere 
over hva jeg allerede måtte ha blitt frelst fra. Har jeg 
opplevd at jeg ble frigjort fra noe jeg veldig gjerne ville 
kvitte meg med men ikke fikk til alene uten hjelp? 
Kanskje ble jeg frigjort fra en eller flere av de tingene 
beskrevet i siste avsnitt? Hva viser seg når jeg ser tilbake 
på mitt liv? Og når jeg oppdager noe jeg har blitt 

frigjort fra: kan jeg være takknemlig? Kanskje oppdager 
jeg at jeg – med Guds hjelp – har klart å frigjøre meg 
selv fra noe? Kanskje finner jeg ut at jeg har hjulpet et 
annet menneske – igjen med Guds hjelp - å bli 
frigjort?

Disse spørsmålene kan også brukes til å se tilbake på 
året ved dets slutt. Kanskje er flere av dere vant med å 
gjøre et tilbakeblikk på året som har gått. Kanskje er 
dere til og med vant med et bedende tilbakeblikk. Tiden 
som i skrivende stund ligger foran oss med lange mørke 
kvelder byr i hvert fall på mulighet til det. Benytt sjan-
sen og kom nærmere Jesus, nærmere Gud, nærmere 
deg selv og din neste. Det er verdt det! 

Advent and Christmas in India  
& Poland
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used in such gatherings and everyone around feel the 
atmosphere of prayer.

All Catholics gather together in the middle of the vil-
lage or in a playground to sing, dance and pray. That is 
to say joyfully await the Lord’s coming. After which the 
Holy Mass is offered in the open air and the advent 
candle is lit for everyone to see. People of other faith 
too usually observe and even take part. 

Meantime the priest visits every catholic house and 
encourages everyone to take part in the liturgy in the 
Church and for the aged it is an opportunity to make 
confession. At the same time in the parish church, peo-
ple who can’t walk long distant places, and those with 
the little children pray in the church sitting around the 
advent candle, which is a symbolic way of Simeon and 
Anna waiting for the Lord in the temple. The prayer ser-
vice ends with a meal prepared by the local Catholics 
and everyone gets a bit of coconut and sugar as desert. 
Many people in those days gather a lot of firewood 
which will be used on the Christmas Eve, so as to sing 
and dance before the bonfire. Usually in those days 
temperature falls up to +15C which is very freezing 
cold for those who all through the year have around 
+40C.

They build a historical crib outside the church and a 
new version of the crib pertaining to today’s life with all 
its problems (creative crib), is built in front of the alter 
in the church. People come for the night vigil which 
begins around 23.30 so as to ring the bells for Gloria at 
24.00 and then begin the fireworks which one can see 
and heard for the next two or three days. The Holy 
Mass can last up to 4-5 hours. Because during the mass 
there is a lot of singing and dancing and at the same 
time offertory takes a long time as people bring many 
things as their offerings like rice, sugarcane, goat, 
pigeons etc. 

After the Mass dramatization of the birth of Christ is 
performed on the stage just outside the church by the 
artists, which usually ends up early in the morning so 
the people who came for mass take rest in the catholic 
schools, and on the following morning everyone will 
participate in the meal prepared. There is a competition 
for  homemade cribs and this is supervised by the 
parish leaders along with the parish priest. From then 
on many non-Catholics visit catholic houses to wish 
and join our happiness with a good meal and sweets. 
Catholic houses are well marked with a big star, placed 
above the houses. So be not afraid to witness that you 
are a Catholic.

The last 13 years I spent in Poland. I liked very much 
the preparations for Christmas there as well. During 
the Advent one can see the children going to the church 

early in the morning or late evenings with lanterns in 
hands. There is a theme for every year based on which 
the sermons are preached in the form of dialogue to the 
little ones. Children write in different artistic colorful 
papers or cards the homework given by the priest 
during sermon. At the end of the mass there is a lottery 
and usually the winner takes a small statue of Mother 
Mary to the house for that night and have a family 
prayer pleading the intersession of the Mother that they 
may wait for the Lord as she did. 

And on the following day the statue is to be brought 
to the church before the mass. In some parishes a few 
statues are being passed on from family to family. After 
the lottery sweets are given to the children so as to 
encourage them to come for advent mass.  In the church 
advent wreathe is decorated so beautifully with four 
candles representing four weeks of the season. In polish 
tradition there is something peculiar about the advent 
calendar which symbolizes abstinence from certain 
things during the Advent and the days left over for 
Christmas. Everyday the children get a small picture 
pertaining to the theme of the year to paste it to their 
calendar and at the end they will be checked how many 
masses attended during the season and get the prizes 
accordingly. 

The day before the Christmas eve is an abstinence 
day and the variety of food items on the table goes bey-
ond ten! but by all means there should a fish (carp). Just 
before the meal everyone in the family greets one 
another with Christmas greetings, reading the 
Christmas cards, paragraph from the Bible and so on. 
At the end they break the bread (opłatek) made only for 
that day. Even through post they are sent to the beloved 
ones. There are two different varieties of Christmas 
songs (kolędy i pastorałki), and I love to sing.

I came to Oslo just two months ago, so wishing you 
all the blessed time in preparing for the Advent and 
lovely experience of Christ’s birth in our hearts. May 
the Divine Child bless our families and our work.
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Ord fra pave Frans til adventstiden  
og juletiden

En bønn fra pave Frans

Utvalg ved Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no       

Advent
I våre liv er det igjen og igjen behov for 
å begynne på nytt, reise seg igjen, og å 
gjenoppdage meningen med målene i 
livene våre. På samme måte er det også 
behov for den store menneskelige 
familie å gjenoppdage den felles hori-
sont som vår reise er rettet mot. Håpets 
horisont! Det er denne horisonten 
som kan gi oss en god reise. Advents-
sesongen, som vi begynner på i dag, 
gjenreiser håpets horisont, et håp som 
ikke vil skuffe, for det er grunnlagt på 
Guds eget ord. Et håp som ikke skuffer, 
ganske enkelt fordi Herren ikke skuffer. 
Han er trofast! Han skuffer oss ikke. La 
oss tenke over og føle på det vakre i dette. 

Vårt forbilde for denne åndelige disposisjonen, for 
denne måten å leve på, denne måten å ferdes gjennom 
livet på, er Jomfru Maria. En enkel landsbyjente som 
bærer i sitt hjerte fylden av håpet på Gud. I hennes 
skjød tok håpet menneskelig form og gikk inn i vår 

historie: Jesus Kristus. Hennes Magnificat blir Guds 
folks lovsang på reisen, og lovsangen til alle menn og 
kvinner som setter sitt håp til Gud og kraften i hans 
barmhjertighet. La oss bli ledet av henne, hun som er 
mor, en mor som vet å lede oss. La oss bli ledet av henne 
gjennom denne adventstidens venting og årvåkenhet.

Maria, du kvinne som lytter; åpne våre ører;
lær oss hvordan vi skal lytte til din sønn Jesu ord
blant alle de tusener av ord som finnes i denne 

verden;
hjelp oss til å lytte i den virkelighet vi lever,
til alle vi møter på vår vei,
og spesielt de som er fattige, trengende, i nød.

Maria, du besluttsomhetens kvinne,
opplys våre sinn og våre hjerter,
slik at vi kan adlyde, uten å nøle,
ordene fra din sønn Jesus,
gi oss mot til å fatte beslutningen,
om ikke å la oss lede med strømmen,
slik at andre får bestemme hvilken retning
våre liv skal ta.

Maria, du handlingens kvinne,
la våre hender strekkes ut, og våre føtter, på din for-

bønn, gå mot andre,
slik at vi kan formidle omsorgen og kjærligheten til 

din sønn Jesus,
og bringe evangeliets lys til verden, slik du gjorde det.



Julefest 2018
Menighetens julefest finner sted fredag 12.  januar 2018.  
Julefesten i St. Hallvard menighet feires litt senere enn vanlig denne gangen.                         
Vanligvis avholder vi julefest første fredag i januar. Denne gangen flyttes den til andre fredag.  
Siden første fredag faller på 5. januar som er tradisjonell dato for felles julefest i St. Olav 
 menighet og Maria-foreningen, fant menighetsrådet i St. Hallvard det fornuftig å vente en uke 
med vår fest.  Vi feirer derfor vår fest 12. januar. Sett av dagen og meld deg på vår hyggelige 
julefest!                                                                 
Vi begynner med messe kl 18:00 og fortsetter i menighetssalen etterpå.                       
Meld deg på til menighetskontoret på epost: oslo-st.hallvard@katolsk.no  eller på telefon 
23 30 32 00 innen mandag 8. januar 2018.
Festen koster kr 250,- pr. person som gjerne betales ved påmelding til konto 3000 22 49134. 
Husk å merke innbetalingen med «Julefest 2018», og husk å skrive navnene på alle du ønsker                                                 
å melde på til julefesten. Ta gjerne med gevinst til utlodningen. Velkommen!
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Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over 
dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. 
(Jes 9,2)

Dette profetordet fra Jesaja slutter aldri å berøre oss, 
spesielt når vi hører det lest i julenattens liturgi.Dette 
dreier seg ikke bare om følelser og sentimentalitet  Det  
beveger oss fordi fordi det setter ord på en dyp realitet 
ved vår eksistens: Vi er et folk på vandring, og over alt 
rundt oss - og også inne i oss - er det mørke og lys.Hvis 
vi elsker Gud og våre brødre og søstre, da vandrer vi i 
lyset, men hvis vårt hjerte er lukket, hvis vi lar stolthet, 
bedrag og egoisme få dominere oss, da senker mørket 
seg i oss og rundt oss.

Jesus er den legemliggjorte kjærligheten. Han er 
ikke bare en visdomslærer, han er ikke bare et ideal som 
vi skal strebe etter, men som vi vet at vi er håpløst langt 

fra å kunne nå. Han er selve meningen med livet og his-
toriens mening, som har slått opp sitt telt midt i blant 
oss. Hyrdene var de første til å se dette "teltet," til å høre 
høre nyheten om Jesu fødsel. De var de første fordi de 
var blant de siste, deres status i samfunnet var lav. Og de 
var de første fordi de var våkne, de holdt vakt i natten 
og voktet sin flokk. Livets pilegrimer er forpliktet til å 
være på vakt, og hyrdene var nettopp det.

Englene sa til hyrdene: "Frykt ikke!" Og jeg vil også 
gjenta dette for dere alle: Frykt ikke!

Vår Fader er tålmodig, han elsker oss, han gir oss 
Jesus til å lede oss på den veien som fører til det lovede 
land. Han er selve lyset som opplyser mørket. Han er 
nåde. Vår himmelske Fader er alltid rede til å tilgi oss. 
Han er vår fred.

ST. HALLVARD MENIGHET 

Julen

En bønn fra pave Frans
Kjære brødre og søstre,
må Den hellige ånd opplyse våre hjerter i dag,
slik at vi kan gjenkjenne i den nyfødte Jesus,
han som ble født i Bethlehem av Jomfru Maria,
den frelsen som er gitt av Gud til hver og en av oss,
til hver mann og kvinne og til alle jordens folk.

Må hans forløsende styrke
forvandle våpen til plogskjær,
ødeleggelse til kreativitet,
hat til kjærlighet og ømhet.
Da vil vi bli i stand til å rope ut med glede:

"våre øyne har sett din frelse."

(Hentet fra The Joy of Advent. Daily reflections from Pope Francis. Diane M. Houdek, 2015)



Kan du tenke deg å være kateket, assistent eller vikar? Eventuelt kokk på 
overnattinger og leirer? Kanskje kjenner du noen som er egnet for  jobben? 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Ingenting er for lite, vi trenger 
ALL hjelp vi kan få!

VI SØKER! 
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• Barna kommer nærmere Gud og Kirken gjennom 
aktiviteter med andre katolikker

• Barna får kjenne på hvordan det er å være en del av 
et katolsk fellesskapet

• Barna får lære mer om hva det å være katolikk 
innebærer

• Barna får bli kjent med andre katolske barn, 
utveksle tanker og erfaringer

• … og mye, mye mer!!

St. Hallvard menighet har lang tradisjon i å tilby kate-
kese, dvs. trosopplæring, til barn og unge. Alle barn fra 

Katekesen –  
et godt sted å være, et godt sted å lære

"La de små barn komme til meg, og  hindre 
dem ikke! For Guds rike hører slike til" 

(Luk. 18, 15-16)

og med 1. klasse hjertelig velkommen til å delta i kate-
kesen her i menigheten! I august sendte menigheten ut 
informasjon om katekesen til alle barn født 2002-2011 
i menigheten, men all informasjon i forbindelse med 
katekesen ligger også tilgjengelig og oppdatert på nett-
siden. Navn- og adresselistene er hentet fra Oslo 
Katolske Bispedømmes digitale register, og vi sender 
kun til barn som er registrert i menigheten. Ta derfor 
kontakt dersom dere ikke har mottatt brev slik at vi kan 
finne ut hvorfor dere ikke har fått det tilsendt.

Dere vil kunne finne all nødvendig informasjon i 
forbindelse med katekesen på www.sthallvard.katolsk.no 

Lørdag 9. september var det katekeseoppstart for 2. – 8. 
klasse, og når denne utgaven av Hallvardsvaka kom-
mer ut i posten er allerede tre katekeselørdager (-søn-
dager for 1. klasse) unnagjort. Men vi har fortsatt en 
del igjen. Dette kommer derfor som en oppfordring til 
alle foreldre med barn som ennå ikke er påmeldt i 
katekesen: KOM, KOM, KOM!
Per i dag er vi omkring 16 000 medlemmer i St. 
Hallvard menighet. 268 av disse er påmeldt i den nor-
ske katekesen i menigheten, og 113 barn i den polske 
katekesen (per 28.10.17). Dette er høye tall sammen-
lignet med tidligere år, men likevel altfor lave tall med 
tanke på antall barn som bor i menigheten og som 
mottar infobrev om katekesen i august hvert år. 
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Resterende katekesedager skoleåret 
2017/2018 – vi tar alltid i mot nye barn!
1. klasse:
• 3. desember

• 7. januar (Hellige tre kongers fest)
• 4. februar
• 4. mars
• 6. mai
• Lørdag 9. juni (katekeseavslutning for 1. – 7. kl.)

Legg spesielt merke til at det ikke er katekese i april. 
Familiemessen 1. april utgår pga. Påske.
Katekesen for 1. klasse finner sted i Lillesalen etter 
familiemessen, første søndag i måneden, og varer i ca. 1 
time. Tilbudet er gratis!

 
2. - 8. klasse:
• 2. – 3. desember (adventsovernatting for 4. – 7. 

klasse)
• 9. desember (ikke 4.-7. klasse)

• 13. januar
• 10. februar
• 10. mars (ikke 8. klasse)
• 16. – 18. mars (konfirmanthelg på Mariaholm for  

8. klasse)
• 7. april (ikke 3. klasse)

• 14. – 15. april (katekesehelg på Mariaholm for 
3. klasse)

• 5. mai
• 9. juni (katekeseavslutning for 1. – 7. klasse)

2. – 8 . klasse har katekese hovedsakelig andre lørdag i 
måneden, med unntak ved skoleferie. 2. – 5. klasse har 
katekese på Tøyen skole, mens 6. – 8. klasse har under-
visning i St. Hallvard. Katekesen varer kl.10 – 14, og alle 
foreldre og søsken oppfordres til å delta i katekesemes-
sen kl.13. I katekesemessen bruker vi prosjektor slik at 
barna lettere kan følge med og ta aktivt del i liturgien.  

9. klasse
• 17. – 19. november (konfirmanthelg på 

Mariaholm)
• 10. desember 

• 14. januar
• 11. februar
• 11. mars
• 18. mars konfirmantprøve - (ikke 25. mars som 

tidligere annonsert pga palmesøndag)
• 8. april (kun foreldremøte)
• 22. april
• 13. mai
• Onsdag 16. mai (generalprøve)

Kirken har vært full under katekesemessen de siste gangene, både full av liv og sang. Dette settes veldig stor pris på, og er særlig hyggelig for barna. De ulike  klassene 
har nemlig oppgaver under messen, og barna blir veldig stolt når foreldre er tilstede og de f.eks har blitt valgt ut til å bringe frem offergaver, ministrere, lese lesning, 
forbønner, osv. 
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Konfirmantundervisningen for 9. klasse finner sted i 
St. Hallvard, primært en søndag hver måned kl.11 

– 15. Konfirmantene møter til høymessen kl.11 hvor de 
skal delta som lektorer og kirkeverter i messen, før de 
fortsetter med undervisning og fellesaktiviteter i lille 
menighetssal i 2. etasje.

FØRSTEKOMMUNION i St. Hallvard kirke: 
lørdag 12. mai 2017 kl.11 og kl.13.

KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 
2. pinsedag mandag 21. mai kl.10.30 og 13.

Ta kontakt med katekesekoordinator Huyen Nguyen 
dersom det skulle være spørsmål i forbindelse med 
katekesen, enten via mail eller mobil: 
huyen.nguyen@katolsk.no / 489 57 391

Disse bildene ble tatt under skoleårets første kateketmøte. Kjempegøy at vi 
er så mange! Faktisk er vi hele 26 kateketer og kateketassistenter på nåvæ-
rende tidspunkt og vi tar alltid imot flere. 
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Mange småbarnsforeldre vegrer seg ofte for å ta med 
barna i søndagsmesse, fordi barna gjerne oppfører seg 
som barn flest; De befinner seg både høyt og lavt under 
messen, og lydnivået lar seg sjeldent justeres. Dette er 
helt forståelig. Men visste du at menigheten har et til-
bud for barna under høymessen slik at de ikke må være 
i kirken fra start til slutt?

Når?
Hver søndag under høymessen kl. 11, med unntak fra 
første søndag i måneden når det er Familiemesse, har vi 
noe vi kaller søndagsskole for barna. Kjært barn har 
mange navn, og Ordets Liturgi for Barn er et annet 
navn for søndagsskolen. 

Hva?
På søndagsskolen snakker barna om dagens lesning og 
lærer om Kirken og om Gud. Målet er å legge til rette 
for et levende møte med Jesus Kristus. Rent praktisk 

foregår dette vet at barna går 
sammen med søndagsskole-
læreren til menighetssalen før 
1. lesning, og kommer inn 
igjen etter trosbekjennelsen 
for å delta sammen med hele 
menigheten i nattverdens 
liturgi. Mens barna «er ute» 
får de evangeliet forklart på 
en barnevennlig måte av våre søndagsskolelærere: 
Darko, Eden, Hanneke, Josiane og Marta.

Hvem?
Målgruppen er barn mellom 4 og 8 år (førstekommuni-
onsalder), men alle barn er velkommen, og yngre barn 
kan også bli med sammen med en forelder.  

Vi håper dette tilbudet vil være med og bidra til at 
flere barn finner glede i å komme til messe!

Søndagsskolen – Ordets Liturgi for Barn

Hver mandag skjer det noe spennende i St. Hallvard kirke 
fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er øvelse for familiekoret. Vi 
øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å 
ta aktivt del i liturgien dvs. Den Hellige Messe. 

Alder spiller ingen rolle når man kommer for å prise 
Herren med den stemmen man har fått. I HaBaKo er det 
derfor ingen aldersgrense og barn 
helt ned i barnehagealder er hjertelig 
velkommen. Vi har det veldig gøy 
sammen. Vil du være med??? Bare kom!!! 

 Du er hjertelig velkommen.

Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene første søndag i 
måneden. På de søndagene det er familiemesse møtes vi kl.10.15 for å øve.

Familiekoret i St. Hallvard kirke “HaBaKo”

Du er hjertelig velkommen!
Ta kontakt ved spørsmål:

sr. Faustyna tlf. 23 38 44 11; mobil: 412 52 226  
eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no

Datoene for resten av skoleåret 2017/2018 
(med forbehold): 

• søndag 3. desember 
(familiemesse)

• 4. desember
• 11. desember
• 18. desember (jule-

avslutning + konsert)
• søndag 7. januar 

(familiemesse)
• 8. januar
• 15. januar
• 22. januar

• 29. januar
• søndag 4. februar 

(familiemesse)
• 5. februar
• 12. februar
• 26. februar
• søndag 4. mars 

(familiemesse)
• 5. mars
• 12. mars
• 19. mars

Familiemessen 1. april 
utgår pga påske

• 9. april
• 16. april
• 23. april
• 30. april
• søndag 6. mai 

 (familiemesse)

• 7. mai
• 14. mai
• 28. mai
• søndag 3. juni 

 (familiemesse)
• 4. juni
• 11. juni
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Etter nærmere 3 år i dvale er det flere som synes at det 
er på tide at menigheten har et tilbud for ungdommene 
igjen. SHUL, eller St. Hallvard Ungdomslag, er en 
møteplass av og for ungdommer. Og det er viktig å 
huske på dette når vi nå går med tanker om å gjenopp-
live ungdomslaget, for ønsket om å ha et ungdomslag 
må komme fra ungdommene selv og ikke den eldre 
generasjonen. Uten engasjerte og motiverte ungdom-
mer vil en gjenoppliving være forgjeves og SHUL vil dø 
ut igjen like fort som det oppstod. 

Derfor foreldre: Vær så snill og motiver barna deres til 
å delta!
Og ungdommer: Kom, det kommer til å bli gøy! Dette 
er deres møteplass, og foreldre har ingen adgang! Vil 
dere bowle? Supert, da gjør vi det! Eller kanskje dra på 
kino? Gjerne det også! Kanskje du vil vite mer om troen, 
eller bare være et sted og ha det gøy med andre unge 
katolikker som bor i ditt nærområde? Det viktigste er at 
dere har et sted hvor dere kan møte andre jevnaldrende 
katolikker, for katolikker er ikke bare kjipe folk som 
ikke gjør annet enn å gå i kirken. 
Faktisk er vi helt vanlige men-
nesker, men vi har katolske ver-
dier. Det beste av alt? Tilbudet 
er gratis! 

"Som et oppstartsprosjekt 
møtes vi på tirsdag 14. 

november og fredag 24. november, men etter hvert 
kommer vi bare til å forholde oss til én dag. Bli derfor 
med i gruppen vår på Facebook ved å søke opp "SHUL 

- St. Hallvard UngdomsLag", så tar vi diskusjonen der på 
hvilken dag som passer best. Der vil også alle oppda-
terte datoer ligge tilgjengelig etter hvert. Oppmøte i me-
nighetssalen kl.18.30 hvor vi lager mat, baker, spiser, ser 
på film osv. Kvelden avsluttes senest kl.21 hvor vi går 
samlet bort til t-banen.

Kom og vær med å utforme programmet videre! 
Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider 
Huyen, og kateket og NUK-representant Ivan kommer 
alltid til å være tilstede.  

"Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg 
midt iblant dem" (Matteus 18, 20)

Kom tirsdag 14. november eller fredag 24. november - 
eventuelt begge dager - og bli med i SHUL-gruppen på 
Facebook!

Gjenoppliving av SHUL?

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Vil du være med å bistå presten under feiringen av litur-
giske handlinger - messefeiringen? Alle som har mottatt 
førstekommunion kan bli ministrant, og det er alltid 
plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i 
måneden for øving og sosialt samvær, hovedsakelig på 
de lørdagene det 
er katekese. Tid og 
sted for samling 
vil bli annonsert i 
søndagsbladet. 

Har du lyst til å være ministrant 
(altergutt/-pike) i St. Hallvard kirke? 

Har du lyst til å bli ministrant, ta 
kontakt med ministrantansvarlig Hung 
Ngoc Nguyen, mobil: 415 31 615, e-post: 
hung0047@gmail.com
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KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

3. september var det familiemesse hvor barnekoret HaBaKo bidro med 
sang under messen, og p. Carlo snakket om at vi er et fellesskap uansett 
hvor i verden vi kommer fra, og hvor viktig det er å ha tid til hverandre i 
familien. Genuin og ektefølt kvalitetstid hvor man legger bort iPhone, 
iPad og annen teknologi som nærmest har blitt en selvfølge nå til dags. 

Etter messen var det tradisjonen tro «barnevennlig» kirkekaffe med 
fruktservering i menighetssalen, og førsteklassingene ble tatt godt imot 
av kateketen deres Marta Bivand Erdal. Deretter var det sang og bibel-
fortelling i lillesalen som stod for tur. Kateketene, og søskenparet, 
Jennie og Ivan Vu bidro med piano- og gitarspill, Marta ledet sangen, 
mens menighetsrådsformann og søndagsskolelærer Darko Wakounig 
fortalte historien om Sakkeus ved hjelp av flanellograf. 

Barna så ut til å kose seg veldig, siden de nærmest satt trollbundet 
under hele fortellingen, men de koste seg nok enda mer da de fikk hver 
sin overraskelse i menighetssalen etter forestillingen; nemlig is!

Vi håper barna hadde det fint og håper å se alle igjen på familiemes-
sen 3. desember, og særlig på familiemessen 7. januar. Da skal det nemlig være Hellige Tre Kongers fest, som i  likhet 
med Barnas Dag er et arrangement i regi av søndagsskolelærerne.

Barnas dag

Under preken viste p. Carlo frem bilder på prosjektor, og 
både store og små satt som tente lys!
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Det hører dessverre til sjeldenhetene at St. Hallvard 
kirke og menighetssal overfylles av ungdommer, men 
det hender! Torsdag 19. oktober var en slik dag. 

Som et resultat av et stadig tettere samarbeid mel-
lom Oslo-menighetene St. Olav, St. Johannes og St. 
Hallvard, ble det foreslått på et møte før sommeren 
(mellom alle katekesekoordinatorer, barne- og ung-
domsarbeidere og sogneprester) at menighetene skal ha 
en felles kick-off messe i begynnelsen av skoleåret når 
de starter på konfirmantundervisningen. Og hadde det 
ikke vært stilig om det var selveste biskopen som feiret 
ungdomsmesse slik at ungdommene får anledning til å 
bli kjent med han før selve konfirmasjonsdagen? Som 
sagt så gjort. 

Datoen ble skrevet inn i kalenderen til biskop Bernt 
Eidsvig, og torsdag 19. oktober troppet han opp og fei-
ret messe sammen med sogneadministrator i St. 
Johannes p. Valdemaras Lisovskis, vår nyordinerte p. 
Myron og sogneprest p. Carlo. Sogneprest i St. Olav p. 
Pål Bråtbak var dessverre forhindret fra å komme. St. 
Hallvard menighet stod for kirke og lokal, Distrikt Oslo, 
som er paraplyorganisasjonen for alle ungdomslagene i 
bispedømmet, stod for aktiviteter og sosialt program, 
YFL (Youth for Family and Life) stod for sangene under 
messen, og ellers stilte selvfølgelig alle Oslo-menig-
hetene opp med konfirmanter. Det var fullt hus (eller 
burde vi heller si kirke) til tross for bare 52 "skal" på 

Facebook, og lokallagsledere fra TUK (Tamiliske Unge 
Katolikker), SOUL (St. Olav Ungdomslag), YFL og ST. 
JO (St. Johannes Ungdomslag) var også synlige under 
kvelden. 

Etter messen ble konfirmanttreffet åpnet med en 
tale fra den nye lederen for Distrikt Oslo, Martin 
Nguyen, som snakket om hvor viktig det er å være en 
del av et fellesskap før, under og etter konfirmasjonsti-
den. Kvelden fortsatte med med mat, hvor pølser stod 
på menyen, før de ulike lokallagslederne holdt forskjel-
lige aktiviteter. 

Tusen takk til Distrikt Oslo for å ha påtatt seg dette 
arrangementet på kort varsel!
 #distriktoslotilnyehøyder

Konfirmanttreff 19. oktober
KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Ivan Vu
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Lørdag 28. oktober var det familietreff i St. Hallvard. Det kom mange, 
omtrent alle påmeldte og noen andre. Faktisk var vi hele 12 familier, og 
hadde det ikke vært for uforventet frafall i siste liten hadde vi vært 15 fami-
lier! Av disse var det hovedsakelig barn i alderen 3-5 år og 6 år+, så i år 
måtte vi dessverre avlyse minigruppen på 0-2 år. P. Carlo og 3 postulanter 
fra Elisabethtsøstrene deltok også til stor glede for store og små!

I kirken var det sang, kort historie om da Jesus ba alle små barn om 
komme til ham med flanellograf, før vi flyttet oss over til menighetssalen 
med presentasjonsrunde og enda mer sang og dans. Deretter var det tid 
for aldersdelte grupper.

Nysgjerrige og utforskende 3-5 åringer fikk dra på kirkevandring med 
p. Carlo og katekesekoordinator Huyen, mens skolebarna var i lillesalen 
med Marta og hadde et eget opplegg om halloween, Allehelgensdag og 
helgener. Barnehagebarna fikk teste ut mikrofonen ved alteret (helt til p. 
Myron kom og ødela moroa), de stod på prekestolen og sang (bæ bæ lille 
lam), lekte gjemsel og klatret i skriftestolene, og fikk til og med smake på 
hostier og komme inn og titte i prestenes garderobe (mest kjent som 
sakristiet). 

Det hele ble avrundet med felles måltid, noe som alltid er en suksess. 
Takk til alle kjente og nye familier som kom! Vi håper familietreffet 

har bidratt til å gi barna en følelse av at kirken er et fint og trygt sted å 
være, og ønsker alle velkommen til neste  familietreff lørdag i fastetiden 
hvor korsveien vil være et sentralt tema. Mer informasjon kommer.

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Kamila Børresen m.fl.

Familietreff 28. oktober

p. Carlo tok barna med på vandring i kirken og viste dem 
hva de ulike tingene er og hva de brukes til. Her ser vi 
barna ved døpefonten.

De barna som ville fikk også prøve ministrantdrakter, og 
stolte foreldre knipset bilder av de søte små. Her ser vi 
lille Benjamin på 3 år.
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Helgen 17. – 19. november reiser 9. klassingene på konfirmanthelg på Mariaholm. Dette bladet går dessverre i tryk-
ken en stund før den tid, så dere får smøre dere med tålmodighet og lese om konfirmanthelgen i neste nummer av 
Hallvardsvaka i stedet.
Vår trofaste p. Carlo og lederne, Team Asian Invasion, er også med denne gangen, sammen med kateketene Antonio 
Cao, Steffen Heim og Piothy Dinh. Da vi dro på tur i august hadde vi bare 34 ungdommer. Nå har vi over 50!  

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

I år var det p. Myron som delte 
ut bibler til barna. Vi gleder oss 
allerede til neste års utdeling!

 Vi gleder oss til 
gjensyn på 

Mariaholm med 
denne gjengen, og 

ser frem til å bli 
kjent med nye fjes.

Barnebibelen er flott illustrert med en 
liten historie for hver av årets 365 
dager og egner seg særlig for barn fra 
fireårsalderen og oppover. Fordi den 
inneholder barnevennlige og 
pedagogiske illustrasjoner egner den 
seg derfor også som pekebok for de 
aller minste. Historiene er engasje-
rende og levende fortalt.

Utdeling av bibler til menighetens 
fireåringer søndag 5. november

"Konfirmanthelg for 9. klasse: Bli lys"

Tradisjonen tro delte vi ut gratis barnebibler til alle fireåringer i menigheten første 
søndag i november, men alle fem- og seksåringer som ikke har hatt anledning til å 
motta barnebibelen tidligere fikk også komme frem og få.

Etter at barna hadde mottatt barnebibelen fikk de stille seg rundt alteret og følge 
ministrantene i prosesjon ut av kirken, og inn i kapellet hvor de hadde en samling-/
sangstund med Huyen. Barnebibelen starter med historien om Skapelsen, og hva er 
bedre enn å lære sangen "Hvem har skapt...(alle blomstene...)?"

Vi gratulerer alle 
barna med ny bibel, 
og håper barnebibelen 
vil bringe mye glede 
for barna og deres 
 familier i tiden frem-
over. Kanskje den til 
og med blir favoritt-
boken å lese i før 
legge tid?
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KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Vi gjentar suksessen med adventsovernatting i St. 
Hallvard menighet! I fjor samlet 35 tweens inn 
7.000  kr. Klarer vi å gjøre det bedre i år?

Helgen 2. – 3. desember ønsker vi nok en gang 
4. – 7. klasse velkommen til en ny og spennende 
opplevelse i St. Hallvard kirke.

Dere inviteres med på en sosial helg, hvor vi 
sammen skal gjøre noe for andre ved å gjøre en inn-
sats for årets Adventsaksjon. Vi skal bli bedre kjent, 
ha det gøy sammen, kanskje oppleve og prøve nye 
ting, og starte adventstiden sammen. På kvelden 
blir det felles aftenbønn i kapellet, hvor dere skal få 
bestemme og bidra, før vi avslutter dagen med brett- 
og kort-spill café, quiz og kanskje en overtakelse i 
menighetssalen?

På søndag deltar vi i messen, noen kan minis-
trere, andre får bidra på andre måter. Etter messen 
har vi ansvar for kirkekaffe og salg av ting til inntekt 
for årets Adventsaksjon som støtter Caritas arbeid 
på Sri Lanka, med tema «Jorden – vårt felles hjem»

Overnatting foregår i menighetssalen, og vi hå-
per at du blir med å starte adventstiden i St. Hallvard 
med oss! 
Tid: lørdag 2. desember kl. 13.00 - søndag 3. desem-
ber kl. 13.30
Pris: 100 kr (GRATIS, dersom barnet går i katekesen)
Ta med:
• sovepose (eller dyne og pute, og eventuelt 

liggeunderlag) 
• toalettsaker
• sovetøy og tøy til å bruke i messen
• og sist, men ikke minst: GODT HUMØR!

Påmelding til Huyen enten via mail eller mobil: 
huyen.nguyen@katolsk.no / 489 57 391. Frist søn-
dag 26. november. 

Fordi barna er ansvarlig for kirkekaffe på sønda-
gen er det fint om foreldre kan bidra med kaker. 
Skriv gjerne i påmeldingen om dere har anledning 
til å bistå med hjelp/kaker. Kanskje er det noen for-
eldre som kan tenke seg å hjelpe til med å lage mid-
dag til barna? Om dere kan bidra på lørdagen også 
hadde det vært supert!

NB! Overnattingen erstatter vanlig lørdagskate-
kese for 4.-7. klasse i desember. 4.-7. klasse har der-
for fri fra katekesen lørdag 9. desember!

Adventsovernatting 2. - 3. desember
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Det skjer i St. Hallvard

Menighetskontoret har åpningstid:  
mandag til fredag fra kl. 09:00 til kl. 15:00
Enerhauggt. 4, 0651 Oslo • Tlf: 23 30 32 00 

E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no

KJØP KIRKEKAFFE – STØTT MENIGHETEN!
Hver søndag stiller noen frivillige opp for å lage og 
selge kirkekaffe etter den norske høymessen.  
En søndag i måneden er det også organisert 
kirkekaffe etter den polske messen kl 13:00.
Disse tjenestevillige personene som søndag etter 
søndag sørger for at du og jeg kan få oss en varm, 
god kopp kaffe eller te med noe godt ved siden av, 
vil gjerne ha så stor omsetning som mulig. Det er 
deres måte å bidra til kirkens økonomi på. Ved å 
kjøpe kaffe, kaker, vårruller og nudler bidrar du 
også til å støtte kirkens økonomi.  
Så oppfordringen er: Stikk innom kirkekaffen.  
Ta deg en kopp kaffe eller spis søndagslunsjen der. 
Kanskje kan du også kjøpe med litt kake til 
 søndagskaffen.
Menigheten står stadig overfor utfordringer med 
store økonomiske utlegg. Nært forestående er en 
sårt tiltrengt reparasjon av kirkens tak.

GRUNNKURS I TROEN
Startet opp 6. september med forelesninger hver 
annen uke. Siste kursdag i høstsemesteret er 13. 
desember. Oppstart i vårsemesteret 10. januar. 
Påmelding til menighetskontoret Oslo-St.Hallvard@
katolsk.no eller telefon 23 30 32 00.

EKTESKAPSKURS PÅ NORSK
Datoene for vårens ekteskapskurs på norsk var ikke 
klare da bladet gikk i trykken. Følg med på nett-
siden og på facebook.. Påmelding til til menighets-
kontoret Oslo-St.Hallvard@katolsk.no eller telefon 
23 30 32 00  eller ta kontakt med en av prestene.

EKTESKAPSKURS PÅ ENGELSK
Etter nærmere avtale med en av prestene.

MARIAFORENINGEN
Er en felles forening for St. Hallvard og St. Olav 
 menigheter. De holder sine møter i St. Olav første 
tirsdag i måneden. Messe kl 18:00.

KONTAKTKLUBBEN
Er for deg som har anledning til å komme til kirken 
onsdag formiddag. Da samles vi til lunsj etter 
messen kl 11:00. Vi har gjerne med en gave til 
utlodningen. 
Noen ganger har vi besøk av St. Elisabeth-søstre 
som synger og danser for oss, eller vi har annen 
form for underholdning og av og til inviterer 
Fransiskushjelpen oss på busstur. Kom og vær 
sammen med oss.

ÅPENT HUS
Vi treffes på forkontoret til menighetskontoret  
etter hverdagsmessen kl 18:00 1. og 3. torsdag i 
måneden. 

ST. JOSEPHS MENN
Samles i lille menighetssal hver torsdag.  
Dette er en gruppe for polske menn.

ERITREISK UNGDOM
Samles i Speiderkjelleren 
onsdag kl 16:00 til korøvelse
lørdag kl 18:00
søndag kl 12:00

ENGELSK KOR (synger i den engelske messen 
kl. 17:00 søndager). Øver torsdag kl 19:30 i 
Samtalerommet etter den engelske messen 
kl. 19:00

ENGELSK BIBELGRUPPE  v/p. Godwin
Samles i Samtalerommet mandager kl 18:00

MENIGHET  Enerhauggata 4, 0651 OSLO
1890 1966

ST. HALLVARD MENIGHET - ENERHAUGNYTT
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Januar
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1 1 Nyttårsdag 2 3 Kirkekoret

Latvisk 
dansegr.

4 St. Joseph-
mennene

5 6 7 Familie-
messe
Hellige  
Tre Kongers 
fest

2 8 HaBaKo 9 10 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 
Grunnkurs 
i troen

11 St. Joseph-
mennene
Legfransis-
kanerne

12 Menig-
hetens 
julefest

13 Katekese 
2.-8. klasse 

14 Konf.
katekese  
9. klasse. 

"Kawa i 
ciasto"  etter 
polsk messe 
kl. 13

3 15 HaBaKo 16 17 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 

18 St. Joseph-
mennene

19 20 Katecheza 21

4 22 HaBaKo 23 24 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 
Grunnkurs 
i troen

25 St. Joseph-
mennene

26 27 28 Ukrainsk 
katekese og 
kirkekaffe

5 29 HaBaKo 30 31 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr.

    

Desember
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
48    1 2 3 Familie-

messe.
Katekese 
1. kl

Adventsovernatting i  
St. Hallvard

49 4 HaBaKo 5 Rorate-
messe 
Grunnkurs 
i troen

6 Kirkekor
Latvisk 
dansegr.

7 Åpent hus
St. Joseph-
mennene

8 9 Katekese 
2., 3 og 8. 
klasse 

10 Konf.
katekese  
9. klasse.
Kirkekaffe / 

"Kawa i 
ciasto" 
 etter polsk 
messe kl. 13

Maria-
foreningen

50 11 HaBaKo 12 Rorate messe 13 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr.
Grunnkurs 
i troen

14 Fransiskus-
hjelpens 
julemiddag. 
Legfransis-
kanerne 
har møte
St. Joseph-
mennene

15 16 Katecheza 17 Advents-
retrett  
m. sr. Anne 
Lise

51 18 Habako- 
julekonsert

19 Rorate messe  
på polsk

20 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr.

21 St. Joseph-
mennene

22 23 24 Familie-
messe

52 25 Kristi 
 fødselsfest

26 Den hellige 
Stefan

27 28 29 30 31 Nyttårs-
aften

Telefon 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
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Februar
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
5    1 Åpent hus

St. Joseph-
mennene

2 3 Katecheza 4 Familie-
messe.
Katekese 
1. kl

6 5 HaBaKo 6 7 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 
Grunnkurs 
i troen

8 Legfransis-
kanerne

St. Joseph-
mennene

9 10 Katekese 
2.-8. klasse 

11 Konf.
katekese  
9. klasse. 

"Kawa i 
ciasto"  etter 
polsk messe 
kl. 13

7 12 HaBaKo 13 14 Askeonsdag

Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 

15 St. Joseph-
mennene

16 17 18

8 19 20 21 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 
Grunnkurs 
i troen

22 Åpent hus
St. Joseph-
mennene

23 24 25 Ukrainsk 
katekese og 
kirkekaffe

9 26 HaBaKo 27 28 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 

  

Mars
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
5    1 St. Joseph-

mennene
2 3 4 Familie-

messe.
Katekese 
1. kl

6 5 HaBaKo 6 7 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 
Grunnkurs 
i troen

8 Legfransis-
kanerne 
har møte

9 10 Katekese 
2.-8. klasse 

11 Konf.
katekese  
9. klasse. 

"Kawa i 
ciasto"  etter 
polsk messe 
kl. 13

7 12 HaBaKo 13 14 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 

15 Åpent hus 16 17 Katecheza 18 Konfirmant-
prøve

8. kl. på Mariaholm

8 19 HaBaKo 20 21 Kirkekoret
Latvisk 
dansegr. 
Grunnkurs 
i troen

22 23 24 25 Palme-
søndag

9 26 27 28 29 Skjær-
torsdag

30 Langfredag 31 Påskeaften  

Telefon 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
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Høybråten Tannklinikk AS
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo

Timebestilling: 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no

Velkommen til oss!

Skriftemål: Skriftestolene i kirken er betjent mellom fromesse og høymesse på 
søndager, hverdager 17:15 og lørdager17:30-18. Ellers etter avtale.

St. Hallvard kirke
Søndag: 
09:30 Fromesse   
11:00 Høymesse (familiemesse 1. søn. i mnd)  
13:00 Messe på polsk  
14:30 Messe på ukrainsk 
16:00 Messe på engelsk
17:00 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk
Det feires messe på eritreisk, når eritreisk prest er 
tilgjengelig. Følg med i Søndagsbladet.

Mandag til fredag: 
18:00 Messe

Onsdag: 
11:00 Hverdagsmesse, kontaktklubb
19:00 Messe på engelsk

Torsdag: 
19:00 Messe på ukrainsk

Fredag: 
19:00 Messe og tilbedelse på polsk

Lørdag: 
11:00 Hverdagsmesse  
18:00 Første søndagsmesse på norsk  
19:00 Første søndagsmesse på polsk

MANDAG TIL freDAG: 
17:15 Sakramentstilbedelse

Holmlia Kirke
Messe søndager kl 18.00 
NB! Nytt tidspunkt fra 3. september

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

St. Elisabethsøstrene, Nordstrand:
Mandag-lørdag messe kl  07:15     
Søndag  høymesse kl  09:00

Messetider 
St. Hallvard Menighet
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"Vi blir som én familie i Kirken"

Helligetrekongersfest 

Årets Adventsaksjon nærmer seg med stormskritt! 
Årets tema er "Trygg mat for en sikker framtid på Sri 
Lanka "

"Caritas jobber i dette prosjektet med å mobilisere 
lokalsamfunn og forme selvhjelpsgrupper. Disse grup-
pene styrkes innen ledelse, økonomistyring, gruppe-
dynamikk og motiverer dem til å starte sine egne 
 økologiske grønnsakshager – «hjemmehager». Det 
inklu derer også 52 000 skolebarn som skal få nærings-
rik mat så de kan fullføre utdanningen sin og få seg en 
jobb. 
Spesifikt vil man gjennom prosjektet bidra til å:
■ Støtte 26 000 fattige bondefamilier med å øke sin 

matproduksjon ved å administrere lokale ressurser 

uten å måtte stole på eksterne, eller matdistribusjons-
systemer som de har liten kontroll og/ eller tilgang til.

■ Etablere kjøkkenhager og markedsplasser som gir 
bøndene tilgang på kreditt og utviklet uproduktive 
grønnsakshager og rismarker.

■ Gjøre bøndene mer oppmerksomme på de negative 
virkningene av kjemikalier i jordbruket og fordelene 
ved økologiske landbruksteknikker, og dermed redu-
sere sykdommer som nyresvikt, kreft og andre livs-
stilsykdommer, samt sikre trygg og ernæringsrik mat.

■ Arrangere workshops hvor man identifiserer mulig-
heter og hindringer for å oppnå bedre matsikkerhet 
og ernæring på husholdningsnivå."

(hentet fra Adventsaksjonen sin Facebookside)

7. januar er datoen for den første store begi-
venheten for barna i 2018. Alle barn med 
familie er spesielt invitert til familiemesse 
kl.11 og påfølgende kirkekaffe denne dagen. 
Vi er så heldige at vi faktisk får besøk av de hel-
lige tre konger! Barna husker kanskje kongene 
fra juleevangeliet? Det var nemlig de som kom 
til den nyfødte Jesus, knelte for ham og ga ham 
gull, røkelse og myrra i gave. 

Men vet dere hva; Kongene skal også ha 
med seg noe til barna når de kommer på besøk 
til St. Hallvard! Kanskje ikke akkurat gull, røkelse og 
myrra, men det blir noe enda bedre – noe godt. 

Det blir i tillegg gang rundt juletre med felles sang 
og alle store og små er invitert.

Velkommen til Helligetrekongersfest 2018 i St. 
Hallvard kirke søndag 7. januar etter familiemessen!

Messetider 
St. Hallvard Menighet

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Kristoffer Kopperud, Mathias Bruno LedumCaritas Norge og KUT 

I fjor ble det samlet inn  654 000 kr totalt. Det er over 250 000 kr mer enn året 
før, og i tillegg en all time rekord. Klarer vi å samarbeide om å slå rekorden i år? 
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KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Familiehelg på Mariaholm 25. - 27. mai 2018
Vær med å bygge opp det katolske familiefellesskapet i 
menigheten!

Året er snart omme, noe som betyr at det ikke er så 
altfor lenge til neste gang St. Hallvard arrangerer 
familie helg på Mariaholm for alle katolske familier. Vi 
møtes i naturskjønne omgivelser for å bli kjent, ha det 
gøy og for å få åndelig påfyll. Det blir program for hele 
familien samlet, men også for barn og voksne hver for 
seg. Mer detaljert program og informasjon om pris og 
påmelding kommer i neste nummer av Hallvardsvaka, 
men legg gjerne av helgen allerede nå!

Har du lyst til å være med i planleggingskomitéen? 
Det er ikke noe vanskelig og vi møtes max 2-3 ganger i 
forkant av helgen. Eller kanskje har du innspill til tema 
og utforming av 
program, eller 
hjelpe til som kokk? 
F a m i l i e  h e l g e n 
 drives hoved-
sakelig som dug-
nad og vi trenger 
all hjelp vi kan få! 
Litt hjelp fra flere 
er bedre enn at 

den samme håndfullen med mennesker må  bidra 
masse hver gang.

Katecheza w jęz. polskim
Zapraszamy wszystkie dzieci  od 1. do 7. klasy szkoły 
podstawowej oraz 5-latki (ostatni rok przedszkola) 
na katechezę w języku polskim w naszej parafii.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (dotyczy to 
wszystkich grup) w sobotę w salkach znajdujących 
się w naszej parafii.
Rodzice są zaproszeni do obecności na katechezach 
swoich dzieci!!!
Przygotowanie do I Komunii Świętej trwa 2 lata i 
rozpoczyna się w 2. klasie szkoły podstawowej.
Daty katechez w roku szkolnym 2017/2018  
(w każdą 3. sobotę miesiąca, wyjątki podkreślone):
• 18. listopada
• 16. grudnia
• 20. stycznia
• 03. lutego
• 17. marca
• 21. kwietnia
• 19. maja
• 02. czerwca

Wszystkie dzieci, zarówno norweskie jak i polskie, 
obowiązuje jednakowa i jednorazowa opłata, która 
jest przeznaczona na pokrycie niektórych kosztów 
związanych z katechezą. Wynosi ona 500 koron za 
dziecko (rabat dla rodzeństwa 250 koron). 
Pieniążki za katechezę można wpłacać na konto 
bankowe parafii 3000.22.49339. W tytule przelewu 
trzeba wpisać “polsk katekese” oraz podać imię i 
nazwisko dziecka (dzieci).
Dzieci automatycznie zapisywane są do katolickiej 
organizacji NUK. Osoby prowadzące zajęcia są 
wolontariuszami i nie pobierają z tego tytułu 
żadnego wynagrodzenia.
Wypełnione formularze prosimy o przesłanie na 
adres mailowy Agnieszki Adamskiej  
aga.adamska15@gmail.com
W razie pytań można też dzwonić kom. 405 64 143 
(codziennie, najlepiej w godzinach 17.00- 21.00).
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P. Myron Kuspys  primissmesse  
i St. Hallvard
2. september ble vår diakon gjennom et halvt års tid 
presteviet i St. Olav domkirke ved  biskop Petro Kryk 
og inkardinert i Det apostoliske eksarkat for katolske 
ukrainere av bysantinsk ritus i Tyskland og Skandinavia. 
Søndag 10. september feiret han sin primiss i vår 
menighet med etterfølgende kirkekaffe. P. Myron 
Kuspys har tillatelse fra biskop Bernt Eidsvig til å feire 
messen etter romerskkatolsk ritus, men han vil være 

prest for den ukrainske gruppen som fast feirer messe i 
St. Hallvard torsdag kl 19:00 og søndager kl 14:30.

Nedenfor kan vi se bilder fra p. Myrons første messe 
i St. Hallvard.
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Hva er Den ukrainsk-katolske kirke?

Prestevielsen som feires førstkommende lørdag kl. 15 i 
St. Olav domkirke, kan virke fremmedartet på vestlige 
katolikker. Her hjemme er vi vant til å høre messen på 
en blanding av vårt eget språk og latin. Den ukrainske 
liturgien feires tradisjonelt på kirkeslavisk, dog i økende 
grad på ukrainsk eller andre folkespråk. Vi er dessuten 
vant til å tenke på Roma som Kirkens historiske og kul-
turelle sentrum. For de ukrainske katolikkene er det 
først og fremst Bysants (dagens Istanbul) og Kiev. Vi 
korser oss fra venstre til høyre – de fra høyre til venstre 
(og det tre eller flere ganger!).

 Og når vi tenker på de "østlige" kirkene, tenker vi 
kanskje på den nesten tusen år gamle kirkesplittelsen 
mellom øst og vest, og på det faktum at vi ikke ennå 
 hører sammen. Men for oss vesteuropeiske katolikker 
er det lett å glemme at Kirken er noe mer enn bare 
 romersk. Omtrent 16 millioner av våre katolske søsken 
tilhører én av de 22 såkalte katolske "særkirkene," også 
kalt de orientalske (østlige) katolske kirkene. De har det 
til felles med oss at de deler vår anerkjennelse av den 
romerske pavens læremyndighet. Følgelig står deres 

 biskoper i åndelig fellesskap med ham. Men de har sin 
egen historie, sine egne kirkerettslige ordninger, sin 
distinkte liturgiske tradisjon og spiritualitet.

Den største østlige kirken
Den ukrainske gresk-katolske Kirke, som kirken offisi-
elt heter, er i medlemsantall den største av de østlige 
kirkene i fellesskap med Roma. Den har omtrent 4,6 
millioner medlemmer på verdensbasis. Av Ukrainas 
befolkning tilhører mellom 10 og 15 prosent denne kir-
ken (nærmere 70 prosent er ortodokse). I Norge bor 
mellom to og tre tusen ukrainere, og noen få hundre av 
dem er gresk-katolske. Det er denne lille menigheten 
som på lørdag får sin første prest "på heltid”.

 Kirkens sporer sine aner tilbake til 800- og 900-tallet. 
Særlig viktig var fyrst Vladimir den Store av Kiev (re-
gjerte i Kiev 980 – 1015), som utbredte kristendommen 
i sitt rike og adopterte den bysantinske liturgi. Hans 
sønn Jaroslav (1019 – 54) regjerte over Kiev-riket i dets 
storhetstid, og bidro samtidig til å styrke den kristne 
kirke der.

Lørdag 2. september vies diakon Myron Kuspys, tilknyttet St. Eystein presteseminar i Oslo, til prest 
etter Den ukrainsk-greske katolske kirkes liturgi. Hva er egentlig opprinnelsen til denne kirken, og 
hvilken forbindelse har den til Den katolske Kirke for øvrig?

ST. HALLVARD MENIGHET 

Eirik Steenhoff  

Ikonostas i den gresk-katolske katedralen i Uzjhorod, hovedstaden i Zakarpattja-regionen, Ukraina. Foto: Wikimedia Commons
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Olav den helliges forlovede
Her kan vi bemerke at de ukrainsk-russiske herskerne 
hadde nære forbindelser til Skandinavia og Norge i 
middelalderen. Jaroslav ble gift med Ingegjerd Olofs-
dottor, datter av svenske kong Olof Skötkonung. Hun var 
først forlovet med norske kong Olav Haraldsson – Olav 
den hellige – før Olav og Olof havnet i strid og forlovel-
sen ble avlyst. Da Olav i 1028 ble drevet i landflyktighet 
av danske kong Knut, var det til Jaroslav og Ingegjerd 
han reiste. Og Olavs forgjenger og navnebror, krist-
ningskongen Olav Tryggvason, hadde tilbragt store 
deler av barndommen i Kiev – mens Kievs egen krist-
ningskonge, Vladimir, regjerte over riket.

 Jaroslav døde bare måneder før skismaet mellom 
Øst- og Vestkirken i juli 1054. Siden den ukrainske 
kirke hadde vært knyttet til patriarkatet i Konstanti-
nopel/ Bysants, var også den blant kirkene som skilte 
seg fra Vestkirken. Men senere politiske omstendighe-
ter førte den ukrainske kirken nærmere den vestlige ka-
tolske. Fra 1300-tallet hørte de ukrainske områdene un-
der det romersk-katolske Litauen.

 En lang historie kort: I 1596 besluttet den orto-
dokse Brest-synoden at kirkeprovinsen i Kiev skulle 
forenes med Vestkirken under den romerske pavens au-
toritet, en beslutning som førte til voldsom konflikt på 
begge sider av spørsmålet. Men synodens bestemmelse 
fikk varig virkning. Idag er, som tidligere nevnt, Den 
ukrainske gresk-katolske kirke den største østlige kirke 
som står i fellesskap med paven i Roma.

Gifte prester
Den ukrainske kirken har sin egen kirkerett og liturgi. 
Dens kirkerettslige tradisjon er bysantinsk, med det 
vesentlige unntak at ukrainerne anerkjenner pavens 
primat. At kirkeretten er forskjellig fra den romerske, 
merkes på alt fra organiseringen av bispedømmene til 
bestemmelser som gjelder presteskapet og legfolket. 
For eksempel: De ukrainske katolikkene i Norge tilhø-
rer det såkalte apostoliske eksarkatet i Tyskland og 
Skandinavia. Et "eksarkat" svarer til et romersk "aposto-
lisk vikariat," det vil si ett nivå under vårt "bispedømme," 
som i den greske kirkeretten kalles for et "eparki." Et 
eksarkat/vikariat er en provins i Kirken som styres av 
en apostolisk eksark/vikar (oftest en biskop) på vegne 
av paven. Det er en ordning som gjelder de fleste min-
dre provinser i Kirken. Den katolske kirkeprovinsen i 
Oslo var et apostolisk vikariat frem til 1953, da det ble 
opphøyet til bispedømme.

 Ingen av de 22 katolske særkirkenes kirkerett har 
sølibatskrav for sine sekulærprester. Det er altså mulig 
å være gift som ukrainsk-katolsk prest. Mer spesifikt: 
Det er mulig for gifte menn å bli ordinert i den 
ukrainske kirken, men det er ikke mulig å gifte seg 
dersom man allerede er presteviet.

Felles nattverdsbord
Kirkens liturgiske form kommer, i likhet med kirkerett-
stradisjonen, fra Bysants. De fleste søndager i året feires 
det som kalles Den guddommelige liturgi, tilskrevet 
kirkefaderen St. Johannes Chrysostomos. Den ukrain-
ske liturgiens språk er opprinnelig ikke gresk, men 
kirke slavisk. Likevel foregår stadig mer av liturgien på 
folkespråkene, særlig ukrainsk. Den guddommelige 
liturgi er omfattende, og kan vare i mange timer.

 Viktig i ukrainsk-katolske kirkebygg er ikonostasen, 
skilleveggen av ikoner som skiller legfolkets område fra 
det aller helligste der sakramentet innvies, et rom bare 
prestene har tilgang til. Vi må her føye til at de ukrain-
ske katolikkene i Norge ikke har sine egne kirkebygg 
med ikonostaser, men bruker de katolske kirkerom-
mene ellers. 

Selv om den ukrainsk-katolske liturgiens form er 
annerledes fra den latinske, kan alle katolikker motta 
nattverd i en ukrainsk-katolsk gudstjeneste. Nettopp 
vårt felles nattverdsbord er det synligste og i grunnen 
aller viktigste tegn på at vi tilhører den ene og samme 
Kirke. Det er med andre ord intet til hinder for å delta 
under prestevielsen i St. Olav lørdag! Det blir en i norsk 
sammenheng unik begivenhet når diakon Myron 
Kuspys da ordineres av den apostoliske eksarken av 
Tyskland og Skandinavia, Petro Kryk.

 

ST. HALLVARD MENIGHET

"Fyrst Vladimir den Stores dåp", en freske fremstilt av Viktor Vasnetsov.  
Foto: Wikimedia Commo 
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Åpenhet for Guds vilje
– et intervju med p. Piotr, vår nye kapellan

ST. HALLVARD MENIGHET 

I september fikk vi en ny kapellan i menigheten vår, og vi har tatt en prat med p. Piotr for å bli litt 
mer kjent med ham.

Kan du fortelle oss litt om din bakgrunn?
Jeg er født i Limanowa i Polen. Der vokst jeg opp i en 
aktiv katolsk familie, hvor Gud og Kirken hadde en sen-
tral plass i hverdagslivet. Min far var engasjert i den 
lokale menigheten og var organisator ved menighets-
arrangementer.

Jeg har to brødre og tre søstre. En av mine brødre er 
også prest, og gjør nå tjeneste i Frankfurt.

Jeg var aktiv i kirken fra tidlige barneår; først som 
ministrant, og jeg ble også tidlig lektor i menigheten. 
Det var fem kilometer til kirken fra der vi bodde, og 
ofte gikk vi. Spesielt husker jeg turene til kirken i ad-
ventstiden. Da gikk vi til roratemesse hver morgen. 
Messen begynte klokka seks, og vi måtte stå opp klokka 
4:30 for å rekke det. Det var ikke bare jeg som gikk, 
men også far og mine søsken. Det var naturlig og viktig 
for oss, også på dager med dyp snø og mange 
kuldegrader.

Hvordan opplevde du kallet til å bli prest?
Det levende og aktive religiøse livet i min familie la nok 
et viktig grunnlag for mitt prestekall. Jeg kan ikke si at 
jeg hadde en helt spesiell og brå kallsopplevelse, det var 
nok hos meg mer noe som vokste naturlig fram over litt 
tid. Etter ungdomsskolen var det naturlig å spørre seg 
selv: Hva nå?

I min menighet ble det organisert turer til preste-
seminaret, og jeg var med på flere slike turer sammen 
med de lokale prestene. Jeg kjente også en som under-
viste på seminaret. Disse besøkene åpnet mine øyne og 
jeg kjente kallet til en tjeneste i Kirken vokse fram. Det 
endte med studier i seks år, fra 1999 til 2005.

Den 21. mai 2005 ble jeg presteviet i Tarnów av 
 biskop Wiktor Skworc.

Hva var det som førte deg til Norge?
Etter ca. åtte års prestetjeneste i Polen, kjente jeg i 
økende grad et kall til en tjeneste der jeg kunne være til 
hjelp og støtte for polakker som hadde reist utenlands, 
eller eventuelt en tjeneste innen misjon. Dette tok jeg 
opp med min biskop, og han var åpen for og positiv til 
en slik tjeneste for meg. Etter to uker ringte han og 

spurte om jeg hadde 
vært i Norge. Nei, det 
hadde jeg aldri, og vis-
ste lite om landet. Men 
biskop Bernt hadde 
vært i Polen på den 
tiden, og han hadde 
hatt samtaler med min 
biskop. 

Min biskop ønsket 
ikke å beordre meg til 
Norge, men han foreslo 
at jeg skulle ta en prøvetid der. Om jeg så, etter et år 
 eller to ville vende tilbake, skulle jeg få lov til det. 

Den 1. september 2013 kom jeg til Norge, og be-
gynte min tjeneste i St. Olav menighet. Jeg jobbet med 
den polske gruppen i menigheten der og i Lillestrøm i 
et år. 

Du har også erfaringer fra andre menigheter i Norge. 
Kan du fortelle litt om det?
Etter det første hektiske året i Norge, hadde jeg fremde-
les hatt ganske lite kontakt med nordmenn og norsk 
språk og kultur. Dette ønsket jeg å gjøre noe med, og 
etter samtaler med biskop Bernt ble jeg sendt til St. 
Ansgar menighet i Kristiansand. Her var det andre for-
hold og nye utfordringer. Det er mange vietnamesere i 
denne menigheten. De kunne naturlig nok ikke polsk 
og jeg kan ikke vietnamesisk, og da måtte vi kommuni-
sere på norsk. Jeg gikk på norskkurs, og fikk også tid til 
å oppleve mer av landet og kulturen. Jeg samarbeidet 
tett med p. Frode, som er svært kunnskapsrik, og jeg 
lærte mye av ham. Denne tiden var virkelig en Guds 
gave til meg, og jeg opplevde viktigheten av å være åpen 
for Guds vilje med mitt liv og min tjeneste.

Etter et par år kjente jeg i sterkere grad på mitt opp-
rinnelige ønske om å kunne få gjøre mer for polakker 
som oppholder seg i utlandet. 

Biskop Bernt er en god biskop, som vet å lytte til 
sine prester, og jeg fikk nå gjøre tjeneste i St. Olav me-
nighet i Tønsberg, samtidig som jeg fikk ansvaret for 
polsk sjelesorg i Porsgrunn, Larvik og Sandefjord.

Frode Grenmar  –  skyttenbroa@hotmail.no
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ST. HALLVARD MENIGHET

Og fra i høst vil altså min prestetjeneste være her i 
St. Hallvard menighet. Jeg ser virkelig fram til denne 
tjenesten. Her føler jeg at det er behov for meg, og det 
føles riktig og viktig for meg å komme hit.

Opplever du prestetjenesten i Norge som veldig 
annerledes enn i Polen? Og i så fall hvordan?
Mye er naturligvis ganske likt, men i Polen er det en 
viktig del av mange presters oppgaver å være lærer. Og 
da mener jeg ikke bare katekese, men undervisning på 
skolene. I religion selvsagt, men også i andre fag. For 
mange vil dette ta mye tid og krefter, og dermed gå ut 
over å tjene som prest i menighetene. Samtidig er det en 
nødvendig del av hverdagen, siden prestenes lønn i stor 
grad er knyttet opp mot undervisningen i skolene. I 
Norge er det bra, for her opplever jeg at prestetjenesten 
er mer “ren” i forhold til å kunne være dedikert til 
Kirken og menigheten der man gjør tjeneste.

Du har arbeidet mye med polsk sjelesorg. Er det 
spesielle problemer som møter polske katolikker i 
Norge?
Polen er et veldig katolsk land, med sterke katolske tra-
disjoner. Vi ser naturligvis tegn til sekularisering der 
også, men i Norge møter polakker dette i langt større 
grad. Mange kommer til Norge med fokus på å tjene 
penger, på å skape seg et bedre materielt liv. Da kan 
penger og status lett bli så viktig at åndelige verdier, 
Gud og Kirken blir skjøvet til side. Jeg ser ikke dette 
problemet så tydelig blant eldre polakker, men spesielt 

de unge står i fare for å falle utenfor, for å miste kontak-
ten med Kirken, og da står også selve troen i fare.

Foreldre kan oppleve at barna kommer hjem fra 
skolen og sier at “Gud finnes ikke,” eller at “Gud er død,” 
og vennene fra skolen er ofte helt fremmede for å gå i 
kirken på søndager, og for å delta aktivt i en menighet.

Det er viktig at foreldrene gir sin tro videre til barna. 
De kan ikke satse på at skolen her skal gjøre denne 
jobben.

For en del polakker er det også et problem at de har 
lite kontakt med prester som snakker deres språk. 
Skriftemålet er svært viktig, hver måned! Det er på en 
måte et inngangssakrament til de andre sakramentene, 
og barna lærer om viktigheten av det fra de går til første-
kommunion. Under skriftemålet renser vi hjertet og 
 åpner det for Guds vilje med våre liv. Mange oppsøker 
prestene ikke bare for rene skriftemål, men også for å 
søke råd og veiledning i mange av livets situasjoner.

Vi polske prester har mye å gjøre!

Vi går nå mot advents- og juletiden. Er det polske 
tradisjoner som du vil peke på som spesielt gode og 
viktige, og som vi andre også kan lære noe av?
I Polen er det sterke juletradisjoner knyttet opp mot 
både Kirken og familien. Mange polakker reiser hjem 
for å feire jul i Polen.

Det er vanlig med roratemesser hver dag i 
adventstiden.

Vi synger Maria-hymner, og før jul brukes Litaniet 
til Jesu hellig navn mye.

Før julemiddagen samles familien rundt bordet 
hjemme, og et tynt usyret brød, opłatek, brytes som 
tegn på Guds velsignelse. Det er en mange hundre år 
gammel tradisjon. Julekvelden avsluttes med midnatts - 
messen.

1. og 2. juledag går vi selvsagt til messe, og særlig for 
barna er det viktig å oppsøke julekrybben i kirke   - 
rommet.

Ser du på din oppgave som først og fremst å være prest 
for den polske gruppen i menigheten, eller ønsker du i 
så stor grad som mulig å være en prest for hele 
menigheten, med alle våre nasjonale grupper?
Dette er litt vanskelig, for selvsagt er jeg en prest for 
hele menigheten, og det er viktig for meg å feire messen 
også på norsk. Samtidig har en så stor del av menighe-
ten vår polsk bakgrunn, og det blir et stort problem at 
tiden rett og slett ikke strekker til...

Vi ber om menighetens forbønn for p. Piotr og hans 
tjeneste hos oss, og ønsker ham lykke til.



Side 34Nr 2 -2015 Side 34Nr 3 -2017

Navn: Xavier Fourny
Alder: 37
Født i Épernay i Frankrike, nærmere bestemt i Champagne-
distriktet, en tjuemils vei nordøst for Paris. 

Hvordan oppsto interessen for orgel?
Min mor ville gjerne lært musikk, men av ulike årsaker 
fikk hun ikke oppfylt sitt ønske og hun oppmuntret meg 
til å prøve. Først lærte jeg meg jazz og popmelodier på 
et lite elektronisk orgel, men snart ble interessen vekket 
for klassisk og religiøs musikk og fortsatte på det sporet. 
Da jeg var ti år opplevde jeg en konsert på stort orgel, 
og den kvelden var det klart for meg: Det er et slikt 
instrument jeg vil lære å mestre. 

Jeg hadde en kirke med orgel å gå til og en snill lærer 
som gav meg lov til å øve der. Det var mye som skjedde 
i kirken, så jeg måtte bruke de stundene det var ledig 
tid. Neste trinn på veien var Musikkonservatoriet i 
Reims fra 2003 og helt til 2013. Der fikk jeg lære dron-
ningen blant instrumenter å kjenne, hadde grundig 
musikkteori og fikk også praktisert kordireksjon. 

Samtidig underviste jeg elever fra fem år til åtti, utfra 
ønsket om å gi en sjanse til alle som ønsket å lære mu-
sikk og gleden ved den. Musikk passer for enhver 
alder! 
Og når kom du så til Norge?
Det kan tidfestes ganske nøyaktig til 3. april 2017!
Hva var det som vekket interessen for Norge?
Jeg var interessert i å lære språket og fant en mobilapp 
som heter HelloTalk, som kan sette en i kontakt med 
folk som har det språket du ønsker å lære som morsmål. 
Det var begynnelsen. Slik kom jeg i kontakt med 
Mariann, som i dag er blitt min samboer.
Hvordan var det å komme fra et land der katolikker er 
i majoritet til et annet der vi er i minoritet?
Det var ikke noe problem! Det var verre å møte den 
norske kulturen. Det var vanskelig i begynnelsen. 
Det latinske gemytt møtte den mer avmålte nordiske 
væremåte?
Ja, kommer du inn i en mindre butikk i Frankrike er 
praten straks i gang, mens her sies det stort sett ikke 
mer enn nødvendig … men det går bedre med 

ST. HALLVARD MENIGHET 

Sara Brødsjø forlot St. Hallvard i vår etter mange år som menighetens trofaste organist. Sr. Faustyna 
var i lange perioder hennes like trofaste vikar. Heldigvis vil vi fortsatt kunne se dem hos oss av og til, 
men fra 1. august ble det ansatt ny organist i St. Hallvard, Xavier Fourny. Nedenfor blir han presentert 
for menigheten av Aasmund R. Vik

Aasmund R. Vik – aasmundrobert@gmail.com       

Ny organist i St. Hallvard 
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tilpasningen nå. Noe av det jeg har funnet ut er at det er 
mindre vanlig å blande «roller» og funksjoner i Norge 
enn det er i Frankrike.
Og så fant du en annonse om ledig jobb i St. Hallvard? 
Det var Mariann som fant den, og hun visste at jeg er 
katolikk og ønsket meg en mulighet til å praktisere på 
orgel. Jeg ble straks interessert, sendte inn en søknad og 
nå er jeg her. Jeg har halv stilling i menigheten og ellers 
har jeg fremdeles elever – i Frankrike. Hodetelefoner og 
Skype gjør det fullt mulig! 
Hvordan var det første møtet med et for deg nytt kor?
Jeg synes det var et godt møte og at vi har funnet en god 
tone sammen i løpet av de to månedene jeg har vært her. 
Og den største forskjellen mellom å jobbe med kor i 
Frankrike og Norge?
Her jobber vi mer konsentrert. I Frankrike kan det lett 
bli mye snakk som går ut over effektiviteten.
Onsdagen er en lang dag - og du er også her noen 
lørdager i tillegg til søndagens høymesse.
På onsdag er det stabsmøte først, så messe for Kontakt-
klubben. Deretter setter jeg meg ned på ettermiddagen 
og konsentrerer meg om planen for søndagsmessen. 
Går gjennom tekstene og leter etter salmer som tekst -
messig kan passe til og utfylle dem. Og så kommer 
koret etter kveldsmessen og vi går gjennom alle 

messeleddene og salmene til søndag – som vi igjen går 
raskt gjennom på søndag morgen. Det hender jeg må 
spørre om tempoet er riktig og andre ting jeg er usikker 
på, og jeg får gode og ærlige tilbakemeldinger.
Du har funnet mange salmer som er typisk norske 

– blir det noen av fransk opprinnelse? 
Mange franske salmer synes jeg høres ut som dårlig kir-
kepop, og finnes heller ikke i oversettelse, derfor nei. 
Men derimot kjenner jeg godt messen av Gouze fra 
Frankrike og så har vi alle sangene fra Taizé, som også 
mange kjenner.  
Det er flere kjente franske komponister som har 
skrevet for orgel …
Ja, spesielt Charles-Marie Widor, Olivier Messiaen og 
César Franck.
Hva er din erfaring etter den korte tiden i St. Hallvard? 
Veldig god! Jeg føler at jeg er blitt tatt vel imot og ser 
med optimisme på tiden framover. Koret er blitt som en 
andre familie for meg og gode venner, når min andre 
familie er så langt borte. Jeg trenger mye øvelse i å 
snakke og forstå norsk, og det er mange dialekter i dette 
landet. Bergensk har jeg hjemme …

Hjertelig velkommen til oss, Xavier! St. Hallvard har 
mye god musikk i vente.

Vil du ha annonse i menighetsbladet?

St. Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo,  
samt kommunene Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård,  

og delvis Enebakk.  
Menigheten har nå 16.000 medlemmer.

Menighetsbladet Hallvardsvaka når ut til alle disse.  
Med en annonse i bladet støtter du menighetens arbeid.

Ta kontakt med menighetskontoret!
Telefon: 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no



"For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som 
mister sitt liv for min skyld, skal berge det" 

(Luk 9,24) 

02.09.2017 var en velsignet dag for St. Elisabethsøstrene 
generelt, og for Den Norske Provins spesielt. Med sine 
evige løfter, har søster Maria Rita høytidelig sagt  "Ja" til 
å leve sitt liv etter de Evange liske råd. Denne begiven-
heten var offentlig og fant sted i St. Olav domkirke. 
Hoved celebrant, Biskop Bernt Eidsvig og mange prester 
og diakoner feiret messen. Foran sine medsøstre og 
andre tilstedeværende, har sr. Rita tillitsfullt overgitt seg 
til Guds forsyn. Med dette "Ja" sier hun "Ja" til sin vei til 
hellighet. Hun sier ja til å vitne om sin absolutte hengi-
velse til Gud, for hele sin levetid og i vårt orden samfunns 
tjeneste. Ved evig profess, uttrykker hun sin frie vilje til 
å leve et liv i kyskhet, fattigdom og lydighet. Etter flere 
års forberedelser, kunne vi nå se, i søster M. Ritas ansikt, 
at gleden og takknemligheten hennes var stor. Først og 
fremst takker hun for kallets nåde, som hun har fått, for 
livet som hennes foreldre har gitt henne, for de gode 
menneskene hun har møtt på livets vei, for støttende og 
hjelpende hender fra folk, som har gått sammen med 
henne. Hun takker også det norske samfunn, som har 
møtt henne med vennlighet. 

Løfteavleggelsen ble tatt imot av provinsialsuperior, 
søster M. Katarina Hodyr. Den vigslede ringen, hun får 
denne dagen, er pakttegnet på trofasthet mellom Gud 
og søster M. Rita. Denne stunden rørte alle som var 
samlet i kirken. Fra nå av tilhører hun Gud, helt og fullt. 

- Hvem kunne vel forutse at hun skulle dra 
til Norge - til et fremmed land, med ukjente 
mennesker og et nytt språk? - Søster Rita, 
enebarn i familien sin, hadde alt hun trengte 
i hjemlandet; - foreldre, omsorg, kjærlighet, 
venner…? I troens lys kan man se at det er 
virkelig et kall. For hun er klar over, at Gud 
tvinger aldri sine kjære, og hun ser tydelig at 
Han velsigner med sin rike nåde dem, som 
følger Ham, så derfor sier hun også med et 
stort smil: "Takk til Kirken i Nord", som er 
for meg en stor, vennlig familie, og gjør at 
jeg erfarer varme og kjærligheten i dette 
kalde land. Hun sier også, at blant våre søs-
tre føler hun seg, som om hun har fått 

mange søsken i sin åndelige familie. En glad sjel eier 
hun, og et varmt hjerte har  hun blitt gitt.- Denne begi-
venhet vil være uforglemmelig for  mange, og Kirken 
gleder seg over at en sjel blir ofret helt og fullt til Gud. 
Vi takker alle som har støttet og hjulpet søster Rita, slik 
at vi kunne oppleve denne gledens dag. Måtte Gud vel-
signe oss og måtte vår Hellige Mor Maria gå i forbønn 
og ledsage oss, inntil vi samles hos Ham i himmelen.

St. Elisabethsøstrene – provins@StElisabeth.katolsk.no       
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I 9 måneder har vi forberedt oss til ære 
for Den Jesu Hellige Hjerte og fellesfort-
sett for 175 årsdagen for vår kongrega-
sjons grunnleggelse, 10. årsdagen for 
Den salige Maria Louise saligkåring og 
også 200 årsdagen for salige Maria 
Louise og Moder Franziskas bursdager. 
I forventningsfull stemning rettet vi 
våre gode tanker og takknemlige hjerter 
til Gud for at han har velsignet vår kon-
gregasjon fra begynnelsen av. Slik at vi 
kunne feire en verdig feiring i hele vår 
kongregasjon, særlig i Moderhuset i 
Neisse.

26. september 2017 kom vi endelig 
til Neisse hvor festdagene skulle feires. 
Søstrene i Neisse tok imot oss med en 
søsterlig velkomst. Og vi la merke til at 
alt var forberedt til feiringen. Det var 
fint at vi benyttet denne dagen til å be-
søke forskjellige kirker rundt omkring 
Moderhuset. Et hellig område, synes jeg. 
Det var faktisk slik at  hvor vi gikk så var det bare hel-
lighet. Det fantes så mange kirker og vi kunne møte folk 
som gikk til kirken på en vanlig dag. Vi så tydelig at 
Kirken er i sentrum i dette landet. Vi var i en vakker 
kirke viet til De hellige Jakob og Agnes. Der ligger våre 
stifterinner: Den salige Maria Louises og Moder 
Franziskas. Det var rørende å besøke denne kirken og 
delta i messen på kvelden. Akkurat på dette stedet var 
våre stifterinnes ånd. Vi var heldige som kunne delta i 
første messen i denne kirken. Etter messen gikk vi med 
glede på den vei som våre kjære mødre var vant til å gå 
til Moderhuset. Vi tilbrakte kvelden i fellesskap. Vi var 
ti stykker, fem noviser fra andre provinser og oss fem 
fra Norge. Vi startet møtet med presentasjon, dans og 
sang. Alle var vennlige. Det som om vi hadde kjent 
hverandre fra før. En fantastisk kveld hadde vi med våre 
medsøstrer. Jeg følte meg virkelig hjemme i Moderhuset.

27. september begynte feiringen på ordentlig. De 
fleste deltagende søstre kom fra alle kanter og samlet 
seg i Moderhuset for jubileumsfeiring. Dagens feiring  
startet med messe i kapellet, men den høytidelige  mes-
sen ble feiret av biskop Andrzej Czaja i Peter og Paulus 
kirke. I takknemlighets ånd forentes vi med alle i vår 
kongregasjon ved å synge "Te Deum" for 175 årsdagen 
av vår kongregasjons anliggende og for vårt eget kall. 
Jubileumsåret er et punkt, hvor vi vender vårt blikk til-
bake til fortiden i stor takknemlighet, ser på nåtiden 

med glede og på fremtiden med levende håp. Midt på 
denne skjønne dagen fikk vi anledning til å besøke våre 
stifterinnes graver og alle våre kjære søstre som ble be-
gravd på denne kirkegården. Det var en stor glede for 
oss å kunne gå på den lange veien mot våre stifterinnes 
graver. Å stå foran deres grav med en stor takk til alle 
våre kjære som har banet veien for oss. De har sikkert 
bedt mye for oss. Det kallet som jeg har fått er frukten 
av deres bønner. Det vekket i meg en inderlig takk til 
Gud for at han har ledet meg til å bli en elisabethsøster. 
Dagen brakte meg mange tanker om min kallreise.

Feiringen varte til 30. september. I denne nådens tid 
hadde alle provinser, regioner, kommuniteter presen-
tert sin virksomhet i hele verden. Gjennom alle presen-
tasjonene ble vi mer kjent med livet i vår kongregasjon 
og vår kongregasjons karisma som fungerer på forskjel-
lige måter i verden av i dag. Også kunne vi forstå mer 
om apostolisk og karitativ virksomhet i vår kongrega-
sjon fra land til land. Overalt hvor søstrer virker i sin 
tjeneste, kan vi se deres ofringer, modighet og særlig 
den usedvanlige tilliten til Guds forsyn. Det var et syn-
lig vitnesbyrd om en sterk tro i alle søstre i misjonslan-
dene. Takket være deres dype tro og hengivenhet til 
Gud vil vi fordype vår tro og be stadig til Gud "Herre gi 
oss større tro" (luk,17,5). Slik at vi kan dele troen og 
kjærligheten med neste. Samtidig møter vi hverandre i 
troen og kallet og viser hverandre velvilje og deler med 
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hverandre de åndelig gaver som Gud har gitt oss når vi 
går mennesket i møte.

Jubileets glede viste oss at Gud har velsignet vår 
virksomhet. Det er et tegn på en god framtid. Vi som 
den yngre generasjonen ser fram til våre stifterinner og 
mange eldre generasjoner som har erfart et hellig liv i 
Kristus. Et skjønt forbilde på et gudviet liv og flotte per-
sonligheter viser nemlig våre grunnleggere oss. Vi kan 
faktisk alltid søke styrke og øse av deres kraft. Fest-
dagene ga oss virkelig mye glede, gode tanker om vårt 
eget kall, mot og styrke. Selv om språket begrenset oss, 
spilte det ingen rolle for oss. Et smil kunne vi gi hveran-
dre. Kjærlighet er felles språk, syntes jeg. Når vi så søs-
trenes ansikter strålte av jubileets glede, følte vi  våre 
stifterinnes ånd var levende i hver enkel av dem. Jeg 
følte meg som en lille søster til mange gode søsken i St. 
Elisabethsfamilie. Det var som hjemme. Det var virke-
lig en god atmosfære i disse festdagene. Der kunne vi se 
tydelig vår kongregasjons karisma gå i oppfyllelse og 
det skjer ikke bare i ord, men i gjerning. Det var et inn-
trykk for meg. Da vi hadde en middag sammen med 
fattige folk og noe fanger fra fengselet. 
Akkurat i denne stunden var de nære 
meg. Det var virkelig fint at vi kunne dele 
vår gledelig begivenhet med dem. 
Gjennom det fikk vi en medfølelse med 
dem. Jeg så dem som en verdig gave Gud 
har sendt til oss i denne feiringen. En stor 
beundring for Neisses provins og legfolk. 
Hvordan søstrene klarte å ordne alt for å 
få en verdig feiring der. Søstrene har sik-
kert lagt mye kjærlighet og krefter i deres 
tjeneste. Vi kunne tydelig se hvordan folk 
viste sin takknemlighet overfor våre søs-
trer. Jeg vil nevne alle konsertene, skue-
spillene, dansene og sang fra folk som 
ville vise sin takknemlighet. Vi var impo-
nert over deres innsats. Det traff meg vel-
dig. Samtidig kunne vi også føle søsterlig 
fellesskap som søstrene viste oss. Ikke 
minst alle frivillige som er medlemmer av 
Apostolat fellesskapet St. Elisabeth og 
mange ungdommer som har hjulpet søs-
trene. Slik at vi hadde en fantastisk feiring 
i Moderhuset. Vi har lært og opplevd mye 
fint i disse dagene. Derfor har vi grunn til 
å takke Gud for det gode vi har fått, erfart, 
og følt. La oss fortsetter å be for hveran-
dre om kraft og styrke så vi kan være 
gode i kallet. 

ST. ELISABETHSØSTRENE
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Den hellige Frans og den første 
julekrybben i Greccio (1223)

LEGFRANSISKANERNE

Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no   Aasmund Robert Vik – aasmundrobert@gmail.com   

For den hellige Frans av Assisi kunne 
ingen av årets festdager sidestilles med 
julehøy tiden.

Bildet av Jesus i sin mors armer fikk 
ham til å stamme av bevegelse. Noen gan-
ger gråt han når han tenkte på den fattig-
dommen Guds Sønn ble født inn i. En dag 
da en av brødrene under et måltid snakket 
om de enkle omstendighetene rundt Jesu 
fødsel, begynte Frans å hikste av gråt, og 
han reiste seg fra bordet og avsluttet mål-
tidet på jordgulvet til minne om fattig-
dommen Kristus ble født i.

En dag julen falt på en fredag, spurte 
en av brødrene ham om de burde spise 
kjøtt, siden fredag normalt er en fastedag. En irritert 
Frans svarte at det var for synd å regne å betrakte dagen 
da "et barn er oss født" som en fredag. - Jeg vil at selv 
veggene skal spise kjøtt på den dagen, og kan de ikke 
det, ja da skal de i det minste gnis inn med fett på 
utsiden!

Med slike tanker gikk han julen 1223 i møte, og han 
besluttet å iscenesette minnet om barnet som ble født i 
Betlehem på en slik måte at folk på en fysisk og konkret 
måte kunne få dette anskueliggjort. Han offentliggjorde 
hva han hadde tenkt å gjøre, og både brødre og andre 
folk fra området kom julekvelden til stedet der han 
hadde gjort i stand til denne markeringen. En prest 
 ledet forsamlingen i messen, 
og Frans assisterte ved å 
synge tekstene, og han 
prekte også om den fattige 
Kongens fødsel.

Teksten under er en 
oversatt og litt bearbeidet 
utgave av kapittelet 
Christmas at Greccio, fra 
fransiskanerpater Murray 
Bodos O.F.M. bok The 
Journey and the Dream, 

som er blitt en moderne fransiskansk klassiker etter at 
den første gang ble utgitt tidlig på 1970-tallet.

Julen i Greccio
Noen å elske, noen å bry seg om. Det var den tanken 
som grep hans hjerte i Greccio den julen han hadde 
bestemt seg for å feire Jesu fødsel på en ny måte. Han 
hadde fått bragt en ekte okse og et esel fram til alteret, 
slik at også de kunne få ta del i denne gjenfødelsen av 
Kristus i brødet og vinen ved julehøytidens eukaristi.

Nå til jul var det Kristus i et spedbarns skikkelse 
som ble gjenfødt i menneskenes hjerter, og det slo 
Frans at Gud kom til verden som et spedbarn, slik at vi 
skulle kunne ha en å bry oss om, en å ta vare på. Julen 
var den kjæreste av alle fester for ham, fordi den be-
tydde at Gud nå var blitt en av oss. Kjød av vårt kjød og 
ben av våre ben, et barn vi kan nærme oss uten frykt. Vi 
kan være oss selv, dumme og uten hemninger, når vi 
forsøker å få ham til å le. Vi kan få være helt og holdent 
oss selv, fordi et barn godtar oss akkurat som vi er, og 
roper av fryd over våre små fakter og opptredener.

En vi kan bry oss om, en vi kan søke å tilfredsstille, 
en vi kan elske.

Gud - som et hjelpeløst lite barn, Gud - i brødets 
skikkelse. Så mye tillit Gud må ha til oss som han har 
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Velkommen til Roratemesse  
kl. 07:00 hver tirsdag i advent
Som i tidligere år blir det også denne advent 
Roratemesse på tirsdager kl. 07.00. Roratemessen er 
en messe som feires mens dagen gryr. Det brukes kun 
levende lys. De som ønsker det er hjertelig velkomne 
til å spise en enkel frokost i menighetssaken etter mes-
sen. Ta gjerne med litt pålegg.

Roratemesse feires følgende dager:
tirsdag    5. desember, norsk     
tirsdag  12. desember, norsk                                                                                                    
tirsdag  19. desember, polsk                                                                                                               
Messen begynner kl 07:00
Ordet Rorate er latin og betyr ‘La det regne’, mer nøy-
aktig ‘La det komme dugg’. Det forekommer blant 
annet i en antifon i den katolske liturgien og er tatt fra 
Jesaias bok (Jes 45,8): Rorate coeli desuper et nubes 
pluant justum: La det regne ovenfra, du himmel, skyer, 
la rettferd (eller den rettferdige) strømme ned. Her 
uttrykkes lengselen etter rettferdighet, etter den 

rettferdige, for oss kristne altså Jesus som skal komme 
fra himmelen ned til jorden. Dette venter vi på i 
advent, dette forbereder vi oss til og feirer i julen. 
Roratemessen er et spesielt fint ledd i denne forbere-
delsen. Den begynner i mørket og slutter ved daggry 

– lyset (= Frelseren) er ikke mer langt unna!

LEGFRANSISKANERNE

skapt! I eukaristien og i Jesu fødsel får vi vokse og mod-
nes fordi Gud setter seg selv blant oss, som en vi skal ta 
vare på. Vi får komme ut av oss selv hvis vi kan se dette, 
at vi nå har ansvar overfor Gud. Det er ikke bare jorden 
og skaperverket vi skal ha omsorg for, men nå også Gud 
selv.

Så sterk var Frans' lengsel etter å elske, at ved denne 
julemessen i Greccio viste spedbarnet fra Bethlehem 
seg for ham som levende og smilende på den kalde 
steinen.

Og han tok det nyfødte barnet i sine armer og holdt 
det mot sitt hjerte, og barnet var mykt og varmt. Frans 
hadde selv ikke noe barn, men barnet han holdt i sine 
armer ble som hans eget. Han hadde ikke noe annet 
barn enn Kristus selv. Hans Herre hadde byttet om på 
rollene for ham og for alle som trenger noen å elske, 
noen å bry seg om og ta vare på.

Bøndene som deltok på messen hadde vært vitne til 
dette Frans' farskap, og de gjorde også barnet til sitt 
eget. De hadde hatt med seg fakler på den sene vand-
ringen opp fra landsbyen denne julenatten, men de 
trengte ikke fakler på veien hjem, for så sterkt lyste det 

brennende i deres hjerter ved opplevelsen av at Gud 
virkelig var blitt kjøtt og blod på alteret. Og Frans var så 
lykkelig på deres vegne. Disse enkle menneskene fra 
Greccio var selv som små barn, og Gud hadde igjen 
blitt åpenbart for de små og enkle.

Noen å elske. Det Var Greccio; det var jul. Han bad 
for alle ensomme mennesker i verden, at de måtte for-
stå hva det faktisk betydde for dem personlig at Gud var 
blitt kjøtt og blod. Gud var blitt som en av oss nå, i alt 
uten synd. Og han lot seg berøre av alle som ville 
komme til ham. En å bry seg om, en å berøre, en å bli 
berørt av. Det var Greccio; at Gud er blitt menneske.

Frans forlot Greccio det året med et nytt hjerte, for 
brødrene ville holde levende denne nye skikken å feire 
jul på den måten. Og alle innbyggerne i Greccio ville 
spre dette til den neste landsbyen, og ordet om det ville 
så spres videre til hele Italia, ja kanskje til hele verden. 
Og kanskje vil alle mennesker en dag se til julekrybben 
og vite at de har en helt spesiell å elske, en guddomme-
lig å bry seg om. Og så vil kjærligheten bli tent i dem på 
nytt.
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Brev frå Roma

ST. EYSTEIN PRESTESEMINAR  

  

 

HVORDAN KAN DERE STØTTE VÅRE SEMINARISTER?
Først og fremst kan du hjelpe ved bønn, f. eks. gjennom Oslo katolske bispedømmes «Bønn for kall».  
Kall er Guds svar på vår bønn, og de som svaret på kallet gir han med deres støtte også nåde til å fullføre. 
Hvis du både ønsker å følge våre prestestudenter nærmere på veien og ta ansvar for den praktiske driften, 
anbefaler vi medlemskap i SEMINARETS VENNER. For 100 kr i måneden bidrar du direkte til 
bispedømmets utdannelse av prester; en investering som gir deg godt skikkede prester i fremtiden! Du vil 
også få nyhetsbrev fra seminaristene, særskilt invitasjon til store begivenheter og en årlig messe og mottagelse 
med biskopen og våre seminarister. Du fyller ut skjema fra foldere som finnes i menigheten, eller bruker 
skjemaene for avtalegiro og spesifisere at din månedlige gave skal gå til St. Eystein presteseminar. 

Takk for at dere bærer våre kall, og viser oss den glede som ligger i å tjene Guds folk!  
Måtte Gud velsigne deres alle!
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Først og fremst kan du hjelpe ved bønn, f. eks. gjennom Oslo katolske bispedømmes «Bønn for kall».  
Kall er Guds svar på vår bønn, og de som svaret på kallet gir han med deres støtte også nåde til å fullføre. 
Hvis du både ønsker å følge våre prestestudenter nærmere på veien og ta ansvar for den praktiske driften, 
anbefaler vi medlemskap i SEMINARETS VENNER. For 100 kr i måneden bidrar du direkte til 
bispedømmets utdannelse av prester; en investering som gir deg godt skikkede prester i fremtiden! Du vil 
også få nyhetsbrev fra seminaristene, særskilt invitasjon til store begivenheter og en årlig messe og mottagelse 
med biskopen og våre seminarister. Du fyller ut skjema fra foldere som finnes i menigheten, eller bruker 
skjemaene for avtalegiro og spesifisere at din månedlige gave skal gå til St. Eystein presteseminar. 

Takk for at dere bærer våre kall, og viser oss den glede som ligger i å tjene Guds folk!  
Måtte Gud velsigne deres alle!

Joachim Teigen. Han er prestestudent i Roma 
for tiden
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Kjære alle i St. Hallvard!
Planen er at denne vesle spalta skal bli ein fast oppdatering frå den Evige Staden. 
Sidan eg sist såg dykk har eg fått eit glimt av kva Roma har å by på, men meste-
parten av tida har me nye studentar faktisk ikkje vore her i byen. Ei lita oppdate-
ring skal eg gje dykk likevel.

Den fyrste månaden blei me drilla i italiensk i ein liten by i Toscana, der me 
alle vart fordela i vertsfamiliar, og blei kjent med kvarandre som årskull. Heldigvis 
for meg kunne ikkje vertsfamilien mitt eit ord engelsk, så alt frå fyrste dag gjekk 
alle måltid føre seg på italiensk. Eg må seie at eg vart særs god til å nikke og seie 
«Si», så god at vertsfamilien min faktisk trudde eg forstod kva dei snakka om!

Etter språkkurset fekk med ei knapp veke i Roma, der høgdepunktet nok må 
ha vore når me nye studentane fekk sitte på tredje rad oppe ved Paven under ein 
av generalaudiensane hans. Gudfeldig nok var også ei gruppe frå St. Paul gymnas 
på generalaudiens sama dag som oss. 

I slutten av september reiste me så på pilegrimstur til Tyrkia, og vitja dei sju kyrkjene nemnd i Johannes’ 
Openberring, og me av slutta turen med ein dag i Istanbul. Mest av alt hugsar eg nok dagen i Efesos, der me fekk gå 
inn i den sama stadion der St. Paulus i si tid heldt ei av forsvarstalene sine. Fleire av breva hans blei også skrive frå 
nettopp denne byen. Og som nokre av dykk kanskje veit var det i denne byen Maria offisielt fekk tittelen Theotokos, 
«Guds Mor». Me vitja til og med huset der ho ifylgje tradi sjonen (i alle fall ein av tradi sjonane) skal ha budd dei 
siste åra av livet sitt, og feira så messe der.

I skrivande stund er me alle attende i Roma, og har nettopp byrja studia på Angelicum, der me skal studere 
 filosofi i to år.

Vit at eg set stor pris på året eg hadde med dykk, og at eg ber for dykk. Og så vonar eg at de alle vil be for Hai, 
Trym og meg sjølv.

Joachim Teigen  –  joateig@gmail.com
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Oktober er som alle sikkert vet også kjent som "rosenkrans-
måned". I den anledning feiret St. Hallvard menighet felles-
språklig Mariaprosesjon fredag 13. oktober og avsluttet med 
dette feiringen av 100-årsjubileumet for Marias åpenbaring 
i Fatima. Omkring 200 mennesker trosset regnværet og kom 
til kirken for å be flerspråklig rosenkrans og deretter feire 
messe. Etter messen var det Mariaprosesjon rundt kvartalet. 
Rosenkransen som barna lagde under Familiehelgen på 
Mariaholm fikk en sentral rolle i denne feiringen. Takk til 
alle som kom! 

Den store rosenkransen på bildet ble laget under årets Familiehelg på 
Mariaholm 13. mai, på 100-årsdagen for Marias åpenbaring i Fatima.

ST. HALLVARD MENIGHET - ENERHAUGNYTT

Mariaprosesjon 13. oktober 
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P. Ronald Hölscher arbeidet nesten 50 år i Norge, det 
meste av tiden i St. Hallvard menighet, der han satte 
dype spor etter seg. «P. Ronald var alltid meget nær 
menneskene. Særlig «de små», de som hadde det van-
skelig, eller følte seg litt utenfor, de som var kommet 
litt på kant med familie eller samfunn. Han hadde en 
utrolig bred kontaktflate. Alle følte seg forstått og 

akseptert om de var katolikker, lutheranere eller mus-
limer, yngre eller eldre, gatebarn eller velstandsfolk. 
For dette fikk han velfortjent Brobyggerprisen.

Menigheten tok avskjed med p. Ronald søndag 29. 
juli (2007) under høymessen. Han holdt en engasjert 
og gripende avskjedspreken. Hjertet i prekenen var 
selvsagt de aller minste, barn og ungdom som strever.

Hallvardsvaka for 10 år siden – 2007 Berit Müller –  mullerberit@gmail.com

– Hallvardsvaka for 25 år siden, 1992 Berit Müller –  mullerberit@gmail.com

Også for 25 år siden hadde menigheten mange med-
lemmer fra andre land og verdensdeler. I julenumme-
ret beskriver en fra Nicaragua hvordan julen feires i 
hans hjemland: «Klokken treogtyve begynner Den 
gode nattens messe i alle landets katolske kirker. 
Messen varer omkring to timer. Fødselen i stallen blir 
fremstilt og gjenfortalt, og julesangene synges av kor 
og menighet. Etter messen samles familier og venner 
til et stort midnattsmåltid. Fra høyttalere utenfor 

kirken høres julemusikk og fyrverkeri går til værs. 
Humanitære organisasjoner har gjennom kulturelle 
tilstelninger samlet inn penger til gaver til de fattige.»

Dessuten ønskes alle Hallvardsvakas lesere en vel-
signet jul på mange språk:
Hoy nos ha nacido un salvador, es Cristo, Nuestro 
Señor

A savior is born for us to day, he is Christ, the Lord.

Chúc mừng Giáng Sinh

Wesołych Świąt!

En frelser er oss født I dag. Han er Kristus, Herren
En velsignet jul ønskes dere alle fra pastoralteamet 
og menighetsrådet i St. Hallvard.

ST. HALLVARD MENIGHET - ENERHAUGNYTT
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Grupa Mężczyzn św. Józefa MSJ 

"Żywy 
Różaniec" 

jest zorganizowaną wspólnotą osób, które 
odmawiają  codziennie jedną tajemnicę 
różańca w tych samych intencjach. 
Organizacja ta odpowiada kształtowi 
samej  modlitwy różańcowej. Każda "Żywa 
Róża", a działają u nas obecnie dwie, składa 
się z 20 osób. Liczba ta odpowiada liczbie 
tajemnic różańcowych. W ten sposób 
każdego dnia w całej Róży rozważany jest 
cały różaniec. Zmiana tajemnic i intencji 
odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę 
miesiąca po mszy św. w sali parafialnej. 
Kontakt: Andrzej Slyk, kom. 925 33 174

to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu 
duchowym czegoś więcej. Poprzez wspólne spotkania 
formacyjne, oparte na Biblii i Katechizmie Kościoła 
Katolickiego, mężczyźni ci pogłębiają swoją wiarę, 
poprawiają jakość swojego życia, polepszają relacje w 
rodzinach, w pracy, w towarzystwie.
 Spotkania odbywają się w następującym schemacie:

• 1-szy i 3-ci czwartek miesiąca o godz. 19:00 
- spotkanie formacyjne dla mężczyzn którzy 
 zdecydowali się na formację w małych grupach 

• 2-gi czwartek miesiąca godz. o 19:00 - spotkanie 
Otwarte MSJ - dla wszystkich mężczyzn, również 
dla tych którzy chcą zapoznać się z grupą - na te 
spotkania zapraszany jest gość: katolicki lider lub 
osoba duchowna, który wygłasza konferencję na 
temat bliski mężczyznom

• 4-ty czwartek miesiąca godz. o 19:00 - męskie 
spotkanie towarzyskie. W spotkaniu Otwartym MSJ 
uczestniczy zazwyczaj ok. 30 mężczyzn,  natomiast 
spotkania formacyjne to grupki po ok. 9 mężczyzn.



Julaften 24. desember 
        4. søndag i advent
09.30 Fromesse
11.00 Høymesse på norsk
13.00 Messe på polsk 
15.00 Familiemesse norsk
16:00 Julevigilie på engelsk                                                                                                                                          
18.30 Julevigilie på ukrainsk
20:30 Julevigilie på polsk
22.00 Midnattsmesse norsk

Juledag 25. desember
09.30 Fromesse - Julemesse
11.00 Høymesse norsk  
  - Julemesse
13.00 Høymesse polsk 
13.30 Juledagsmesse,  
  Nesodden
14:30 Julemesse på ukrainsk                                                                                                                                         
16.00 Julemesse på engelsk 
18.00 Juledagsmesse, Holmlia   
19.00 Julemesse på polsk

2. juledag 26. desember 
13:00 Messe på polsk
18:00 Messe på norsk

Onsdag 27. desember
11:00 Messe på norsk
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på engelsk  
  (p. Godwin)
 
Torsdag 28. desember
18:00 Messe på norsk

Fredag 29. desember
18:00 Messe på norsk
19:00 Messe på polsk

Lørdag 30. desember
11.00 Messe på norsk
18.00 Første søndagsmesse  
  på norsk
19.00 Første søndagsmesse  
  på polsk 

Søndag 31. desember
09.30 Fromesse
11.00 Høymesse på norsk
13.00 Høymesse på polsk
14:30 Messe på ukrainsk
16:00 Messe på engelsk                                                                                                                                          
17.00 Messe på engelsk  
  (p. Godwin)
19.00 Messe på polsk

Mandag 1. januar 2018
      Nyttårsdag
09.30 Fromesse
11.00 Høymesse på norsk
13.00 Høymesse på polsk
15:00 Messe på ukrainsk 
18:00 Messe på norsk

MESSETIDER FOR JUL OG NYTTÅR  
I ST. HALLVARD MENIGHET

Hvis du av helsemessige  grunner må ha glutenfri hostie til  kommunion, ta kontakt med en av prestene dagen i forveien, så ordner de det for deg.
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Døpte
20.05.17 Eva Thi Le Solstad St. Johannes                                                   
29.06.17 Natalia Ida Krakowian St. Hallvard                               
24.07.17 Pia Ngoc Vy St. Johannes                               
19.08.17 Evan Mugizi St. Hallvard
19.08.17 Ellen Mugizi St. Hallvard
26.08.17 Hoan-An Doan St. Hallvard
26.08.17 Kyrre Overland Andersen St. Hallvard 
26.08.17 Milan Gasparovic St. Hallvard
08.09.17 Aleksandra Isabelle Tadle Andresen Skoklefall kirke                  
09.09.17 Hai Huu Le Le St. Hallvard                            
09.09.17 Mina Le St. Hallvard                     
09.09.17 Maria Catharina Helbostad- Burazer St. Johannes                                
09.09.17 Linnea Minh Thu Nguyen St. Hallvard                              
16.09.17 Emmanuella- Sarah Kungwa Sanda St. Hallvard                               
16.09.17 Daniella-Rosette Kito Sanda St. Hallvard                      
23.09.17 Nahom Tesfalem Goitom St. Hallvard                               
23.09.17 Ferdinand Neo Changezi Haug St. Hallvard                                   
30.09.17 Varvara Shubina St. Hallvard, (bysantinsk)                         
30.09.17 Tuva Thien Than Tran St. Johannes                                       
15.10.17 Viktor Leonard Bjørnland Skoklefall                                     

                  

Døde  
31.08.17 Joseph Ezenwoye Ifejilika                                                     
19.09.17 Ingunn Mjelde      
03.10.17 Børge Stanislav Jensen      
10.10.17 Karen Marie Thune-Larsen
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SOGNEPREST: 
p. Carlo Le Hong Phuc  
Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 00 (sentralbord), Mobil: 458 73 584, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

KAPELLAN:  
P. Piotr Gwiżdż, ansvarlig for polsk sjelesorg, Enerhauggaten 4, 0651 Oslo, Piotr.Gwizdz@katolsk.no

ANDRE GEISTLIGE: 

P. Myron Kuspys, myron.kuspy@katolsk.no, 40436427, Enerhauggata 4, 0651 Oslo

P. Godwin Adahada, ansvarlig for sjelesorg blant engelsktalende afrikanere, Akersveien 16B, 0177 Oslo.  
Tel: 23 21 95 72, Godwin.Adahada@katolsk.no

MENIGHETSSEKRETÆR: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no

REGNSKAPSFØRER: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no

ANSVARLIG FOR KATEKESE, BARN OG UNGE: Huyen Nguyen, Mobil: 489 57 391, Huyen.Nguyen@katolsk.no

MEDLEMSARKIVAR: Helga Haass-Männle, helga.mannle@katolsk.no 

VAKTMESTER: Christy Reginold Lawrence, christy.lawrence@katolsk.no 

RENHOLDER: Beata Wasyluk, beatawasyluk@wp.pl

SAKRISTAN: sr. M. Natanaela Hess, natanaela76@gmail.com

ORGANIST: Xavier Fourny, Xavier.Fourny@katolsk.no

LEDER FOR BARNEKORET: Sr. Faustyna Walczak, Faustyna@StElisabeth.katolsk.no

LEDER AV MENIGHETSRÅDET: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com 

NESTLEDER OG PRO-REPRESENTANT: Hung Ngoc Nguyen, hung0047@gmail.com

KONTAKTPERSON FOR ERITREISK GRUPPE: Daniel Asfaw, mobil: 905 58 353, asfaw_daniel@yahoo.no

FRIVILLIGE PÅ KONTORET: Berit Müller, Eileen Tørnes, Aasmund Vik, Tone Westersø og Geir E. Moen.

Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

Prester og stab i St. Hallvard menighet

ST. HALLVARD MENIGHET - Kontakt
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MILJØMERKET

241 577

Trykksak

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

Dette er en svanemerket trykksak. Det innebærer at hele produksjonen følger 
strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak. Produksjonen  oppfyller 
miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og 
 farge stoffer, 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



St. Hallvard menighet
Enerhauggt. 4, 0651 Oslo ❖ Tlf: 23 30 32 00 ❖ E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no ❖ Kontortid: Man-fre kl 09.00-15.00.  

Bankkonto: 3000.22.49134 ❖ Nett:  http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard

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

Du har også muligheten for å vippse.                          "St. Hallvard menighet" eller nummer "12124"

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

Returadresse: 
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo


