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Kjære dere,
p.  Carlo Le Hong Phuc  –  Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no
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Sogneprestens 

hjørne

Vi går inn i den liturgiske tiden i advent og vi forbere-
der oss på "Herre Jesus Kristi komme" (1 Tess 5:23). 
Ønsket om å gå ut for å møte ham, for å forberede oss 
på Herrens komme, får oss til å betrakte det greske 
utrykket parousia, som latin gjengir som adventus, 
hvorfra vårt ord "advent" kommer. Faktisk kan adventus 
oversettes med "nærvær", "ankomst" eller "komme". 
Dette ordet ble ikke oppfunnet av de tidlige kristne. I 
antikken ble det vanligvis brukt til å utpeke det første 
offisielle besøket til noen viktige - kongen, keiseren eller 
en av hans embetsmenn som kom for å ta besittelse av 
en provins. Det kan også brukes til gudenes komme, 
komme fra uklarhet for å vise seg i styrke, eller for å bli 
feiret av deres tilbedere. Kristne adopterte begrepet for 
å uttrykke sitt forhold til Kristus: Jesus er kongen som 
har gått inn i denne fattige “provinsen”, vår verden, for 
å besøke alle menn og kvinner. Han er en konge, hvis 
invitasjon til å delta i høytiden for hans advent, utvides 
til alle som tror på ham, alle som er sikre på hans 
tilstede værelse blant oss.

Når de brukte ordet adventus, sa de kristne ganske 
enkelt at Gud er her: Vår Herre har ikke trukket seg 

bort fra verden, han har 
ikke latt oss alene. Selv 
om vi ikke kan se ham el-
ler berøre ham, som vi 
kan med sanselige ting, 
er han virkelig her, og 
kommer for å besøke oss 
på mange måter: i lesin-
gen av Den hellige skrift; i sakramentene, særlig den 
Hellige nattverd, i det liturgiske året, i de helliges liv, i 
de mange hendelser, i hverdagen vår, uansett hvor van-
lige, i skapelsens skjønnhet. Gud elsker oss, han kjenner 
navnet vårt, alt om oss  interesserer ham, og han er alltid 
ved vår side. Vissheten om hans tilstedeværelse som ad-
ventliturgien diskret  antyder, men som er konstant 
gjennom disse ukene, bringer for oss et nytt bilde av 
verden. Denne vissheten som troen gir, gjør at vi kan se 
på alt i et nytt lys. Og alt, mens det forblir nøyaktig det 
samme, blir annerledes, fordi det er et uttrykk for Guds 
kjærlighet.

Betydningen av uttrykket "advent" er derfor ganske 
enkelt "besøk". I dette tilfellet er det et besøk fra Gud. 
Gud kommer inn i mitt liv og han ønsker å snakke med 
meg. I våre daglige liv opplever vi alle å ha liten tid for 
Herren og også liten tid til oss selv. Vi ender opp med å 
bli opptatt av "å gjøre". Er det ikke sant at det ofte er 
nettopp aktiviteter som opptar oss, samfunnet og dets 
mange interesser som monopoliserer vår oppmerksom-
het? Stemmer det ikke at vi bruker mye tid på under-
holdning og fornøyelse? 

Advent inviterer oss til å stoppe opp og være stille, 
for å ta del i Guds nærvær. Vi må være overbevist om at 
Gud alltid er nær oss. Vi lever som om han var langt 
borte, i himlene høyt over oss, og vi glemmer at han 
også kontinuerlig er ved vår side. Advent er tiden for å 
tenke over hvordan Gud har beskyttet, veiledet og hjul-
pet oss gjennom hele livet, å prise ham for alt han har 
gjort og fortsetter å gjøre for oss. Ved å være våken og 
oppmerksom på kjærlige detaljer fra Gud, vil hjertet 
vårt strømme ut takksigelse. Det takknemlige minnet 
om de gode tingene Gud har gjort for oss, hjelper oss 
også i mørke tider med vanskeligheter, problemer, syk-
dom og lidelse. "Gleden ved å evangelisere," skrev 
 paven, "oppstår alltid fra takknemlig erindring: det er 
en nåde som vi hele tiden trenger å be om." (Evangelii 
Gaudium nr 1.3)
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En annen grunnleggende betydning av advent er å 
vente; men det er en ventetid da vår Herre selv kommer 
for å bli håp. Erfaringen viser at vi går gjennom livet og 
venter og håper. Når vi er barn, ønsker vi å vokse opp; 
som unge menn og kvinner venter vi i håp om en stor 
kjærlighet til å oppfylle oss. Når vi er voksne håper vi på 
profesjonell oppfyllelse, et suksessnivå for å forme 
 resten av livene våre. Når vi blir gamle, håper vi på vel-
fortjent hvile. Ikke desto mindre når disse ønskene blir 
oppfylt, og også når de mislykkes, innser vi at det vi hå-
pet på ikke var alt. Vi trenger et håp som går utover det 
vi kan forestille oss, og som vil overraske oss. Og selv 
om vi har store eller små forhåpninger som holder oss 
gående fra dag til dag, uten det største håpet av alle, født 
av den kjærlighet som Den Hellige Ånd har plassert i 
våre hjerter, alt annet utilstrekkelig.

Adventstiden oppmuntrer oss til å spørre oss selv: 
Hva håper vi på? Hva består vårt håp i? Eller for å gå 
 dypere: hvilken betydning har mitt nåværende liv, i dag 
og nå? "Hvis tiden ikke blir fylt av en gave som er gitt 
med mening," sa pave Benedikt XVI, "forventes risi-
koen å bli uutholdelig; hvis man forventer noe, men i et 
gitt øyeblikk er det ingenting. Med andre ord, hvis 

nåtiden forblir tom, fremstår hvert øyeblikk som går, 
 ekstremt langt og venting blir en for tung byrde, fordi 
fremtiden er helt usikker. På den annen side, når tiden 
har mening og i hvert øyeblikk oppfatter noe spesifikt 
og verdifullt, er det en forventningsglede som gjør 
 nåtiden mer dyrebar” (Pave Benedikt, preken, Vesper 1. 
Søndag i advent, 28.november 2009).

Vårt nåværende øyeblikk har betydning fordi 
Messias blir født i Betlehem. Vi venter på ham med for-
nyet spenning. Når han kommer blant oss, tilbyr Kristus 
oss gaven i sin kjærlighet og frelse. For kristne er håpet 
fylt med sikkerhet: Vår Herre er til stede hele livet, i vårt 
arbeid, i våre daglige bekymringer. Han følger oss hele 
tiden. En dag, ikke så langt unna, vil alt finne oppfyl-
lelse i Guds rike, et rike for rettferdighet og fred. 
“Adventstid gjenoppretter denne horisonten, et håp 
som ikke skuffer, for den er basert på Guds ord. Et håp 
som ikke skuffer, bare fordi Herren aldri skuffer!” (Pave 
Frans, Angelus, 1. desember 2013).

Carlo Le Hong Phuc
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Her på Nesodden er det flere hundre katolikker fra 
mange nasjonaliteter. Vi er så heldige å få ha messe her 
to ganger i måneden. Hver første og tredje søndag i 
måneden. Vi låner den fine Skoklefall kirke - og her er 
det også lokale for kirkekaffe. Kirken er en fin tømret 
kirke fra 1935 med en flott altertavle.

På kirkekaffen få vi smake på mange gode spesiali-
teter fra de enkelte land: Polen, Romania, Filippinene, 
Sverige, Tyskland og Norge osv. Her er det alltid livlige 
samtaler om smått og stort og vi koser oss med gode 
 kaker. Her kommer også folk fra distriktet rundt om-
kring – Drøbak og Vinterbro for eksempel. 

De siste årene var det pater Carlo som har besøkt 
oss regelmessig. Nå har vi fått en ny prest. P. Andreas 

Rupprecht S.M. feiret sin første messe hos oss søndag 
15. september – det var hyggelig. Vi fikk snakke per-
sonlig med ham under kirkekaffe etter messen.

Så er vi så heldige å ha egen organist: Eva Witold 
som hjelper oss slik at sangen holder rett tone. Siden vi 
ikke er så mange – så bidrar hver og en med sine ting – 
noen leser dagens tekster (på bildet er det Kristina 
Elizabeth Bjørnland) og forbønner – noen ringer inn til 
messe – noen heiser flaggene – og atter andre hjelper til 

Johan Fosse, Nesodden – Helga.Mannle@katolsk.no  

St. Hallvard "utkant"–  
vårt messested på Nesodden
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med kirkekaffe – som nevnt tidligere blir det mye gode snacks til kirkekaffen. Og 
så er det de små barna til Gosia som hjelper til med kollekten – så mange bidrar til 
en fin feiring av messen her på Nesodden.

Vi har også god kontakt med de andre menighetene på Nesodden – Den Norske 
Kirke, Pinsemenigheten og Misjonskirken. Hvert år holdes det en økumenisk messe 
på idylliske To Gård her på Nesodden der alle menighetene deltar.

Vi ønsker selvfølgelig at flere av våre katolikker i Nesodden og omegn finner 
veien til feiring av våre messer på Nesodden. Alle er velkomne!
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Intervju med Pater Carlo i 
 anledning hans  jubileum:  
20 år prestevigsel

En strålende vakker og solfylt høstdag 
tar pater Carlo imot Hallvards vakas 
kortreiste utsendte på sitt kontor. Vi 
kjenner ham jo allerede som vår sogne-
prest gjennom fem år, men ikke mange 
kjenner til hans vei fra hjemlandet Viet 
Nam til det første møtet med Norge en 
kald og overskyet dag - 29. november 
1984 - da han landet på Sola flyplass 
ved Stavanger. Hans søster hadde alle-
rede bodd der i to år, og hun sto klar 
med en varm jakke og gode sko til den 
unge gutten som ikke visste hvilket 
klima han ville møte i Norge.

Hjemlandet led under krig og hjembyen Nha Trang 
var ikke lenger et trygt sted å være. Det ble bestemt at 
Carlo skulle flykte våren 1984, men det måtte planleg-
ges nøye. Foreldrene betalte tilsvarende seks til åtte tu-
sen kroner for transport sammen med 35 andre flykt-
ninger i en båt over havet til Filippinene. Men det var 
ikke bare å legge ut på havet med en gang. Først var det 
en kortere båtetappe som måtte tilbakelegges. Det var 
en vanlig fiskebåt, i hvert fall tilsynelatende. Politiet 
passet godt på for å hindre flukt. Men i lasterommet var 
det doble vegger og derimellom sto Carlo og noen 
 andre og kunne se politimennene med gevær gjennom 
de smale sprekkene. Han var naturligvis redd, men de 
gav seg god tid. Det tok et par timer før de endelig gikk 
sin vei, og et lite host kunne ha røpet dem og satt dem i 
fare. 

Så gikk ferden til den neste båten som skulle legge 
ut på det åpne havet og de farene det medførte. Nå var 
alle bokstavelig i samme båt, og der framme var en 
drøm om et liv i frihet. Det var ikke mer å spise og 
drikke enn det som skulle til for å opprettholde livet - et 
glass vann og litt ris tilsatt salt var rasjonen i døgnet. 

- Ingen skip vi så viste tegn til å ville hjelpe. Vi kato-
likker holdt motet oppe ved å be morgen- og kvelds-
bønn. Ombord var det også buddhister og de som ikke 

hadde noen tro, men den fjerde dagen da stormen satte 
inn begynte alle å be. Vi var livredde og jeg husker godt 
den lyden av knirkende treverk, fortelle pater Carlo. 

Neste dag ble vannrasjonen redusert til et halvt glass 
i døgnet, alle unødvendige ting ble kastet overbord for 
å spare vekt, og de tøystykkene som kunne brukes som 
seil ble heist opp. Alt var usikkert og folk ble urolige. En 
fiskebåt fra Taiwan der ute på havet var ikke stor nok til 
å kunne ta noen ombord, men hjalp med litt mat og 
drikke - og litt brennstoff til den videre ferden inn i det 
uvisse. Tidlig neste dag - den sjette - så båtføreren tang 
i vannet og visste da at det var håp om å nå land. Etter 
noen flere timer til havs nådde de Lubang, en av de 
mindre øyene i landet. 

De var kommet til fast land, men der på stedet var 
ikke noe annet enn et lite skur som nattely, og det var 
ikke stort nok til å romme alle. Mødre med små barn 
fikk rom under tak, mens Carlo og de andre sov ute 
uten annet enn kokosblader å dekke seg med. Men Gud 
hadde beskyttet dem på den farlige ferden, og de hadde 
unngått å møte pirater på veien. 

Neste trinn var å bli registrert som flyktninger og få 
plass i en FN-leir. Kostholdet var fremdeles dårlig, men 
nå var det i hvert fall hermetikk å få i tillegg til risen. 
Boforholdene var heller ikke bedre. Ennå var det bare 

"Troen på Guds godhet  
sitter dypt i mitt hjerte"

Aasmund Robert Vik – aasmundrobert@gmail.com 
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kokosblader å dekke seg med om natten, og en 
kunne ikke vite hva neste dag ville by på. 

- Jeg ble sendt videre til en stor flyktningleir 
Palawan. Her fikk jeg for første gang et tilbud 
om fellesskap med jevnaldrende i et "Minor 
House".

- Og hvordan gikk så veien videre til Norge?
- Norge var ikke førstevalget, heller det siste. 

USA var mer attraktivt og i Canada hadde jeg 
allerede en fetter, og kunne blitt adoptert av en 
familie der. Jeg ble advart mot å reise til Norge, 
for der fikk jeg vite at det var mørkt og kaldt 
som i en fryseboks. Jeg var i Palawan i seks må-
neder. Jeg ba mye. Bønnen gav meg ro, og det 
var noe som likevel dro meg mot Norge. Jeg ble 
sendt til Manila for helsekontroll og andre for-
maliteter og etter 10 dager begynte reisen med fly mot 
Norge. Da vi mellomlandet i København merket jeg jo 
at klimaet ikke var hva jeg var vant til, og i Stavanger sto 
min søster klar med varme klær og sko. 

- Hvordan var det å komme som ung til en så frem-
med kultur som den norske? 

- Det største savnet var foreldrene mine. Og det var 
et kultursjokk. I syv år bodde jeg sammen med min 
 søster og hennes familie. Å lære norsk var vanskelig, 
men jeg fikk god hjelp og støtte fra både lærere og med-
elever på skolen.

- Og du fant veien til St. Svithun kirke?
- Ja, jeg gikk til vietnamesisk messe en gang i måne-

den, og til de norske, selv om jeg ikke forsto språket så 
godt. Det vietnamesiske miljøet var til stor hjelp når jeg 
trengte det.

- Og kallet til å bli prest - hvordan modnet det?
- Kirken var til stor hjelp for meg som ung i 

Stavanger, og når jeg tenker tilbake på den farefulle 
flukten er jeg overbevist om at Gud holdt sin hånd over 
meg. Jeg vokste opp med et fransiskanerkloster noen 
hundre meter fra der vi bodde i Nha Trang. Brødrene 
drev et sykehus der min far arbeidet som lege for spe-
dalske pasienter. Vi hadde stadig besøk av prester og 
søstre i vårt hjem, som var mine gode forbilder. Jeg 
opplevde troens modenhet. Jeg har alltid vært glad i 
Den hellige messe og gikk så ofte jeg kunne, også i hver-
dagsmesser. Jeg kom til Oslo i 1991 og gikk først et år 
på universitetets teologiske fakultet og fikk grunnfag 
der, og så til Campion House utenfor London, et forma-
sjonssted som ble drevet av jesuittene, for å bli sikker på 
veien videre. Det ble videre studier i Allen Hall, et sted 
etterhvert mange prestestudenter fra Norge kjenner. Jeg 
er takknemlig overfor alle som var med og formet meg 
gjennom disse årene, gjennom kompetanse og 
eksempel. 

Ordinasjonsdagen var 19. august 1999, og første 
oppgave var som kapellan i den vietnamesiske sjele-
sorgen, og bistand i NUK og på St. Sunniva skole. 
Videre er det blitt seks år som prest i Tønsberg og like 
mange år som rektor ved presteseminaret i OKB. 
Deretter fulgte to år i Roma. Mens Pater Carlo var i 
Roma kom det en dag telefon fra Norge. Det var biskop 
Bernt som sa at Carlo var ønsket til St. Hallvard.

- Jeg ba om å få tenke på det. Jeg hadde jo håpet å 
komme tilbake til seminaret. I begynnelsen var jeg litt 
skremt ved tanken, men jeg aksepterte biskopens ønske. 
Jeg ble møtt med tillit og godhet i menigheten av "folk 
med god vilje" - jeg stoler på Guds påsyn, plan og le-
delse. Troen på Guds godhet sitter dypt i mitt hjerte. Jeg 
svarte ja, og har aldri angret. 

- Da St. Hallvard menighet var opprettet på byens 
østkant, uttalte biskop Fallize at med få unntak var 
 menigheten mest til bry ...

- Det var den gang. Som sagt møter jeg mye god vilje 
i menigheten. Jeg liker å møte mennesker, og mener det 
er viktig å lytte og selv vise åpenhet. Og jeg har stor 
 ærbødighet for den frivillige innsatsen, og det er mange 
som har hatt sin gang her i menigheten i flere tiår, eller 
et helt liv.

Takk, pater Carlo! Vi skal fortsette å vise god vilje og 
bære fellesskapet videre.
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I skrivende stund har synoden om Amazonas-området 
i Vatikanet begynt. Nesten 300 deltakere, de fleste av 
dem biskoper fra Latin-Amerika (ofte med europeisk 
bakgrunn), har kommet til Roma for å be, høre, lære, 
reflektere og vurdere. I sentrum for drøftelsene står 
urfolkene som er truet av de store multinasjonale kon-
sernene som vil utvinne Amazonas-områdets ressurser 
over og under jorden. Leveområdene til urfolkene er 
truet, og framtiden er usikker. Hvordan kan kirken 
hjelpe i denne konflikten? Dette er ett av de store 

spørsmålene. Evangelisering ved å ta vare på urfolkenes 
tradisjoner og riter er også ett av de sentrale temaene.

Siden store deler av Europa har en del problemer 
som er felles med Amazonas-området, for eksempel 
mangel på prester og preste- og ordenskall, følger også 
mange europeiske katolikker med spenning med på hva 
som skjer i Roma under synoden. Den avsluttes 27. 
okto ber, etter å ha vart i tre uker. Deretter vil pave 
Frans, den første paven fra Latin-Amerika, komme 
med en pastoral veiviser for Amazonas-området. 

Denne synoden kan ha virkninger langt ut over 
Latin-Amerika. Det gjelder å finne nye veier for hele 
Kirken. Pave Frans sier i sin åpningstale at synoden har 
fire dimensjoner: en pastoral, en kulturell, en sosial og 
en økologisk dimensjon. Han tilføyer: «Den pastorale 
dimensjonen er den vesentligste, alt annet går ut fra 
denne.» Det skal letes etter nye måter å evangelisere på, 
særlig for urfolkene i Amazonas som ofte blir glemt, 
foraktet og diskriminert.

Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no  

"Verdens vakreste og mest 
livskraftige hage"
Amazonas-synoden: Nye veier for Kirken og økologien 

I åpningsgudstjenesten var det personer fra urfolk-
ene som brakte blant annet gavene til alteret. En person 
med fjær på hodet ble deretter latterliggjort av en annen 

Synode betyr å gå framover,  
inspirert av den Hellige Ånd

Ånden er synodens hovedaktør.  
Ikke kast ham ut av salen! (Pave Frans)
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deltaker. Paven kommenterte dette: «I går ble jeg dypt 
såret ved en kommentar som egentlig var morsomt 
ment, over en mann som brakte offergavene, hodet 
hans pyntet med fjær. Vær vennlig å forklare meg: Hva 
slags forskjell utgjør det å bære fjær på hodet eller en 
birett som blir brukt av noen av våre dikasterier (pave-
lige ministerier)?

Paven utdyper i sin åpningstale: «‘Synode’ betyr å gå 
fremover, inspirert av den Hellige Ånd. Ånden er syno-
dens hovedaktør. Ikke kast ham ut av salen!» Paven ber 
deltakere om en holdning, der respekt, diskresjon og en 
vennskapelig atmosfære kan utvikles. Og han avslutter 
sin åpningstale med: «Og jeg ber dere, ikke mist deres 
sans for humor!»

Ett av de store problemene i Latin-Amerika er som 
nevnt mangelen på prestekall og prester. I noen av om-
rådene kan sakramentene mottas kun én gang i året. En 
biskop med en håndfull prester for 500 menigheter, 
spredt over 100.000 km2 – dette er en gedigen utford-
ring. De troende lever i en vanskelig situasjon og lider 
under denne. Hvordan kan hjelpen organiseres? 
Letingen etter nye veier er i full gang allerede på de 
 første dagene av synoden. Det foreslås å opprette en 
 internasjonal kirkelig institusjon i Amazonas-området 
som overvåker at urfolkets menneskerettigheter blir 
ivaretatt. Det blir snakket om viri probati (prestevigsel 

for erfarne og trofaste gifte menn) og mer ansvar for 
(ordens-)kvinner, diakoner og diakonisser fra urfolket, 
altså menn og kvinner som innehar diakon-embetet. 
Mange deltakere var også enig i at kvinner burde ha 
stemmerett i synoden (se også bidraget om Ungdoms-
synoden, Hallvardsvaka nr. 3/2018, på vår egen hjemme-
side: http://sthallvard.katolsk.no/?page_ id= 1803&  
lang=nb). 

Noen av problemområdene er kjente fra før, andre 
er kanskje mer særegne for Amazonas. Det gjelder for 
eksempel påsatte branner i regnskogen, menneske- og 
narkotikahandel, hensynsløs utnyttelse av regnskogens 
råvarer for og av de rike industriland. Det bør også ut-
vikles en tilpasset evangelisering, kallspastoral og sjele-
sorg for urfolkets familier.

Lidelsene til urfolkene ansees som resultat 
av en "imperial livsstil"

En løsning på alle disse problemene kan være en 
helhetlig utdanning. Uten utdanning ingen bærekraftig 
utvikling! Målet må være å fremme et godt liv, et godt 
samliv og gode handlinger – langt borte fra bruk-og-
kast-mentaliteten og nær en kultur for å møte og re-
spektere hverandre og å verne om skaperverket. 
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Urfolkets organisasjon i Amazonas-området kommer 
med følgende uttalelse: Det ‘å leve godt’ betyr ikke å 
tenke på luksus og velvære, men å søke forbindelsen 
med sin neste, med jorden. Evangeliseringen bør være 
en del av utdanningen. Det snakkes om ‘gleden ved å 
forkynne evangeliet’. 

Angår disse vanskelighetene hele kirken? Synoden 
konkluderer med at Amazonas-området er et sted der 
mange av de aktuelle globale utfordringer viser seg – ut-
fordringer som gjelder alle. Lidelsene til urfolkene i 
Amazonas ansees som resultat av en ‘imperial livsstil’ 
som ser på livet som en vare, et produkt som kan kjø-
pes. Ulikheter blir derfor understreket. Men urfolkene 
kunne hjelpe oss å forstå at alt henger sammen. 
Samarbeid på globalt nivå er mulig og livsviktig! Vi er 
alle kalt til å forandre vår livsstil. Paven snakker i 
Laudato Si om ‘lykkelig måtehold’. Industrinasjonenes 
økonomiske systemer, som baserer seg på vekst, må er-
stattes av noe mer bærekraftig og nøkternt.

Et annet viktig tema for synoden er kvinnenes rolle 
i kirken. Biskop Johannes Bahlmann av Óbidos, en by 
som ligger midt i Amazonas, skriver i en synode-blogg 
på Vaticannews: «Kvinnene har en viktig rolle i basis-
menighetene i Amazonas. Mange er ledere for en av 
disse menigheter, de deltar i og utformer liturgien, leder 
ordets gudstjenester, og organiserer og gjennomfører 
katekesen. De engasjerer seg for Caritas, i de ulike 

Og så snakkes det mye om vold på denne synoden. 
Vold mot mennesker, særlig kvinner, vold mot naturen 
og vold mot kulturen (urfolket). Volden er en konse-
kvens av narkotika-, våpen og menneskehandel. Særlig 
narkotikahandelen og mafiaen som organiserer hande-
len, har stor politisk innflytelse. En biskop uttaler: Vi 
står ofte maktesløse overfor denne ondskapen. Men det 
finnes små håpets tegn, der kirken har maktet å hjelpe 
berørte personer til å komme tilbake til sitt vanlige liv 
etter å ha blitt misbrukt, fordrevet eller forfulgt.

Så la oss da håpe på og be om at synoden finner 
gode veier for Amazonas-området og for hele kirken!

Alle disse mange, mange kvinner –  
de er vår Kirkes søyler

områder av sjelesorgen, i sosiale spørsmål og prosjekter 
for småbarn og familier. Alle disse mange, mange kvin-
ner – de er vår Kirkes søyler. Gjennom deres liv og virke 
forkynner de Kristus. HAN blir synlig i deres tjeneste. 
Ofte blir deres tjeneste ikke anerkjent eller ikke engang 
sett. Jeg ønsker meg mer oppmerksomhet overfor- og 
anerkjennelse av kirkens kvinner. Det er på tide.». 
Bahlmann gleder seg over at så mange kvinner som al-
dri før deltar i synoden, selv uten stemmerett. Han på-
peker allikevel: Kvinner er underrepresenterte. 
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Overlat til Gud å føre deg!
Styrking av presteteamet: P. Andreas Rupprecht SM

Hallvardsvaka (i det følgende brukes forkortelsen HV) 
har tatt en prat med den nye presten i St. Hallvard  
(p. Andreas, i det følgende forkortet til PA)

HV: P. Andreas, du har blitt oppnevnt som kapellan i St. 
Hallvard i halv stilling av biskop Bernt og begynt din 
tjeneste i september. Du skal betjene særlig Holmlia og 
Nesodden messested, men vi håper jo å se deg ofte i St. 
Hallvard kirke, ikke bare til hverdagsmesser, men også 
på søndager. Du er fortsatt ungdomsprest i OKB i den 
andre halvdelen av din stilling. Du er født og oppvokst 
i Tyskland, og du har valgt å tilslutte deg Maristordenen 
og dermed å bli prest for ca. 30 år siden. 
St. Hallvard menighet ble lenge betjent av fransiska-
nere. Fransiskanerne preget menigheten med sin enkle 
livsstil og kjærlighet til hele skaperverket. Hva kjenne-
tegner maristordenen?
PA: Som navnet antyder har Maristpatrene Maria som 
forbilde. Vi skal være tilstede i Kirken – som Maria var 
da Kirken ble grunnlagt i den første pinsefesten.

HV: Kan du fortelle oss litt om din bakgrunn?
PA: Jeg vokste opp på et lite sted i Emsland, Salzbergen, 
rett ved elven Ems og nær den nederlandske grensen. I 
dette området bor mest katolikker og jeg ble født inn i 
en god katolsk familie, med foreldre, bestefar og tre 
yngre søsken, en søster og to brødre. Min katolske ‘kar-
riere’ utviklet seg helt naturlig: ministrant, lektor, senere 
sakristan og medlem av ungdomsgruppen, alt selvføl-
gelig på frivillig basis. Ministrant har jeg vært siden 
1976 til den dag i dag. (Hallvardsvaka kan bidra med et 
aktuelt bilde som underbygger denne påstanden.) Disse 
aktiviteter ga meg en god innsikt i alt som foregår i kirken.

HV: Hvordan opplevde du kallet til å bli ordensbror og prest?
PA: Min kjepphest på skolen var matematikk, jeg syslet 
med tanken å studere noe i denne retning. Men allerede 
der hadde jeg spørsmålet i bakhodet om dette kunne 
være meningen med mitt liv. Ville jeg bruke livet på tall 
og tabeller? Svaret kom da jeg ble kjent med Maristene 
under siviltjenesten, jeg jobbet som resepsjonist i deres 
internat på Meppen, 5 mil nord for mitt hjemsted. Det 
vekket kallet som kanskje hadde blitt grunnlagt i min 
ungdomstid. På dette tidspunktet var jeg 20 år gammel. 

Siviltjenesten ble derfor fulgt av ett år som novise i 
Dublin – i en internasjonal gruppe: tre fra USA, tre fra 
Irland, én fra Italia og én fra Norge (som sluttet.). Mine 
første ordensløfter avla jeg i Fürstenzell i Sørøst-Tyskland 
08.09.89. Siden ordenskall også er prestekall i Marist-
ordenen, studerte jeg etterpå og ble presteviet i 1996.

HV: Hva var det som førte deg til Norge?
PA: Før jeg kom til Norge var jeg medlem i en liten 
kommunitet i Berlin. Da denne ble oppløst, hadde jeg 
ønsket om å fortsette internasjonalt, å se noe mer av 
Europa. Det å være ordensbror betyr jo at du har med-
brødre overalt i verden. Min gamle sogneprest i 
Salzbergen fortalte meg allerede denne gang: ‘Willst Du 
Dir die Welt beseh’n, musst Du in den Orden geh’n!’ 
(Har du lyst til å oppleve andre land, må du tre inn i et 
ordenssamfunn.) Det ble Norge for meg. Jeg ankom 10. 
januar 2006, da hadde jeg nettopp fylt 40 år.

HV: Du har og har også hatt andre oppgaver i bispe-
dømmet, kan du fortelle litt om dine opplevelser og 
erfaringer med den katolske kirken her i Norge?
PA: Mine første verv i Norge var både ungdoms- og 
skoleprest. Det falt i tid sammen med begynnelsen av 
den store innvandringsbølgen som ga store utford  ringer 
for Den katolske kirken. Det merket jeg selvfølgelig 
også i ungdoms- og skolemiljøet. Det katolske miljøet 

ST. HALLVARD MENIGHET 

Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no  
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ble et spennende mangfold med mye engasjement og 
iver. Jeg husker for eksempel at det dukket opp to jenter 
fra Vadsø på en av leirene på Mariaholm. For en innsats! 

HV: Opplever du kommunitetslivet og prestetjenesten i 
Norge som annerledes enn i Tyskland? I så fall hvordan?
PA: Forskjellene er ikke så store. Vi ordensprester har 
alle våre verv og oppdrag, derfor er det viktig å finne tid 
til regelmessige fellesmåltider. Det var utfordringen i 
Berlin og også her i Norge. De siste tre år var jeg i tillegg 
medlem i det europeiske provinsrådet for Maristene. 
Dette innbar mange reiser til kontinentet, ofte mer enn 
én gang i måneden. Å finne tid til kommunitetslivet var 
dermed ikke enkelt.

Kirken i Norge befinner seg i en diaspora-situasjon 
som gjorde at jeg opplevde gudstjenester i Tyskland 
som kanskje noe mer fleksible enn det er tilfelle her. 
Messen på skolen kunne være ganske annerledes enn 
søndagsmessen i menigheten, men likevel kunne jeg 
føle meg hjemme begge steder. Noe som gjorde et stort 
inntrykk på meg var min gamle sogneprest, presteviet i 
1934 (!) Etter Vatikankonsilet på 1960-tallet prøvde han 
å omsette konsilets bestemmelser modig og ved å prøve 
noe nytt. Jeg husker at han en gang i juletiden ba den 
eukaristiske bønnen stille. Det irriterte meg denne 
gang, men senere har jeg både akseptert og beundret 
dette.

HV: Hvilke oppgaver gleder du deg mest til å utføre her 
i St. Hallvard? Du har jo allerede noen ukers erfaringer 
her hos oss.
PA: For meg er det viktig å bli kjent med menneskene 
på Holmlia og Nesodden. Det er der jeg skal ha min 
hovedoppgave. Maristene er gjennom sin grunnlegger 
pater Colin kalt til å tjene katolikker i ‘utkanten’. 
Grunnen for det var at p. Colin følte at mange 

sogne prester var for mye opptatt av økonomi istedenfor 
sjelesorg, etter hans erfaring gjaldt det ikke for dem 
som bodde spredt og langt unna kirken. Sånt sett passer 
denne oppgaven bra for meg som Maristpater.

HV: Vi går nå mot advents- og juletiden. Finnes det 
tyske tradisjoner eller rutiner i din kommunitet som du 
vil peke på som spesielt gode og viktige, og som vi andre 
også kan lære noe av?
PA: Advent er en travel tid for en ungdomsprest siden 
adventsaksjonen må gjennomføres. På skolen blir det 
mange timer i skriftestolen for å høre skriftemål. Til 
forskjell fra prester i menigheten ble juletiden ganske 
stille for meg, noe jeg kunne nyte. Derfor ville jeg også 
anbefale oss katolikker: Ikke bland advents- og juleti-
den. Ikke begynn å feire jul allerede i begynnelsen av 
desember eller enda tidligere. Og ta deg tid til bønn og 
refleksjon, både i advent og i julen. I Tyskland hadde jeg 
i flere år en adventskalender – ikke fylt med sjokolade 
men med gode tekster, én for hver dag. Jeg vet ikke om 
det finnes noe lignende her i Norge, men hvis det gjør 
det, så ville jeg anbefale å bruke en slik kalender.

Ellers er mitt motto helt generelt: Overlat til Gud å 
føre deg!
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Et stille og trygt rom
Vår nye sakristan: Søster Antonia

Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no  

Sr. Antonia er Elisabethsøster som også de siste sakristaner i St. 
Hallvard har vært, blant dem sr. Klara (som nylig har avlagt evige 
løfter) og sr. Natanaela. Nå altså Sr. Antonia. Hun har begynt sitt 
virke allerede i juni i år. Det er dermed på høy tid å presentere 
denne blide og tjenestevillige søster som nå rår over sakristiet og 
kirken.

Sr. Antonia er født i 1977 i Vietnam. Etter å ha vært Søster av det 
Hellige Kors i sitt hjemland, bestemte hun seg å følge kallet til 
Europa, til Norge. Hun forteller: ‘Vi er mange søstre i Vietnam. Da 
jeg hørte at det trengtes søstre i Europa, følte jeg at jeg gjerne ville 
hjelpe der. Europa har ikke lenger så mange kall, det er kun få yngre 
kvinner som velger å tre inn i et orden.’ Så reiste hun fra Vietnam, 
og trådte inn hos Elisabethsøstrene. Hun bor på Nordstrand.

I Vietnam har sr. Antonia allerede blitt fortrolig med arbeidet i 
et sakristi. I flere år har hun hatt oppgaven å passe sakristiet og 
 kirken, sørge for blomstene og de liturgiske klær. ‘Det er så mye 
 enklere å pynte kirken i Vietnam’, sier hun, ‘det er bare å gå 
ut å plukke de blomstene man trenger. Det finnes blomster 
ute i naturen året rundt.’ Ellers var jobben ikke så veldig 
forskjellig fra den i St. Hallvard: Arrangere blomster i 
 kirken, vaske og stryke de liturgiske plaggene som duker og 
presteklær, forberede alteret før messen, rydde etter 
 messen, kjøpe lys, hostier og røkelse mm.

Men en stor forskjell finnes: Ikke tro at sr. Antonia ble 
betalt for denne jobben i Vietnam. Alt foregikk på frivillig 
basis. Hun forteller: ‘Det er mange frivillige som hjelper til 
i Vietnam. På mandager kommer folk for å vaske gulvet og 
lokalene. Det er både kvinner og menn, eldre og yngre. 
Også på søndager og de andre dager, spesielt høytidene, er 
det folk som hjelper til. Vi har en lang og god tradisjon for 
denne type innsats.’

Hvordan trives hun nå i St. Hallvard? Svaret kommer 
kjapt: ‘Jeg er et vanlig og enkelt menneske. Jeg tar de opp-
gaver som gis til meg. Det å være sakristan er en fin jobb 
for en søster. Her i St. Hallvard er sakristiet og kirken stille 
og trygge rom hvor jeg kan sysle med mine ting. Ja, jeg 
 trives som sakristan. Og med prestene og staben her i 
 huset. Siden det er min første jobb i Europa og siden jeg 
ennå ikke kan språket så godt, er jeg takknemlig for å ha 
dette trygge stedet. Jeg føler at jeg blir tatt godt vare på.’ Og 
hun tilføyer: ‘Alle er vi kristne, vi ber sammen og prøver å 
hjelpe hverandre og menigheten. Slik skal det være!’
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«Løft dere, dere eldgamle porter! 
Spring opp, evige dører!» 

Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no  

Hver søndag samles troende mennesker fra mer enn 140 ulike 
nasjoner, språk og kulturer i vår menighet. Vi bor spredt over et 
stort område, som strekker seg mot sør og øst for St. Hallvard 
kirke, og som omfatter flere av Oslos bydeler, men også områder 
i kommuner som Nesodden, Enebakk, Ski og Ås. Uansett hvor 
vi kommer fra og hvor vi bor, er det noe vi alle har felles og som 
er avgjørende i våre liv: Det er å la seg bære og oppmuntre av vår 
tro, og å la våre liv preges og gjennomsyres av den. Kanskje er 
advents- og juletiden særlig egnet til bevisst å leve i troen på 
denne måten.

I adventstiden blir mange mennesker her i landet, også de 
som har vendt ryggen til kirken, grepet av en lengsel som er van-
skelig å fatte eller beskrive. Det er nok ikke kun nostalgiske min-
ner fra barndommen. Det er lengselen etter at noe eller Noen vil 
tre inn i vår verden, i våre liv, i våre hjerter. At Noen vil komme 
for å være med oss i våre gode dager og hjelpe, styrke og trøste 
oss når vi opplever nød og trengsel. Som kristne bekjenner vi at 
denne ‘Noen’ allerede har kommet. Jesu Kristi komme har for-
andret verden. Advents- og juletiden med de mange lysene og all 
sin pynt minner oss om nettopp det. Gud har kommet til denne 
verden for 2000 år siden og vi venter nå forventningsfullt på 
hans gjenkomst. La oss 
håpe at vi – til tross for 
mange forberedelser og 
gjøremål – kan rette vår 
oppmerksomhet mot 
denne ubegripelige 
hendelsen: Vår store 
Gud, det absolutte 
Mysterium, har kom-
met til vår verden i det 
guddommelige barnet 
Jesus og forvandlet hele 
jordkloden. Vi synger i 
denne tiden: ‘Løft dere, 
dere eldgamle porter, 
for herlighetens konge 
kommer!’ La oss altså 
åpne dørene til våre 
hjerter vidt, slik at 
Kristus kan komme til 
oss og fylle oss med sin 
uendelige kjærlighet.
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Når du oppdager at du ikke mangler noe, 
er hele verden din (Lao Tse).

Det som utgjør et godt liv

Å glede seg over det lille
p. Anselm Grün OP, Oversettelse: Helga Haass-Männle  – Helga.Mannle@katolsk.no  

Dominikanerpateren Anselm Grün er en viden 
kjent munk, forfatter og samfunnsdebattant. 
Han bor i kloster Münsterschwarzach i Tyskland. 
Hans skriftlige verk omfatter hundrevis av bøker 
og artikler. Vi har fått tillatelse til å oversette og 
trykke bidraget nedenfor som passer godt inn 
i advents- og juletiden. Takk til p. Anselm og 
Herder-Verlag for tillatelsen (se nederst).

Et grådig menneske kan ikke glede seg, heller ikke nyte 
livet. Et slikt menneske har glemt hvordan å glede seg. 
En slikt person er opptatt av å fylle et indre tomrom, 
men uten å lykkes, uten å finne fred. Siden det mennes-
ket aldri er fornøyd med det han eller hun har, lever 
vedkommende i fremtiden og drømmer om noe som 
virkelig vil gjøre den lykkelig. Men så snart det målet er 
nådd, føler han eller hun seg ikke lykkelig. Å overvinne 
grådigheten er en vei til visdom. Og en vei til lykke.

Visdommen i det små
Mange stoiske filosofer forkynte for sine medmennes-
ker: Det å trenge lite er den sanne visdommen. Den 
som trenger lite kan fullt og helt nyte det hun eller han 
har. Den som bestandig må ha mer eller hele tiden 

trenger store opplevelser, kan på grunn av grådighet 
ikke være i det han eller hun akkurat gjør. Og derfor vil 
livet bare svinne hen. Den store kinesiske lærer Lao Tse 
sier derimot: Når du oppdager at du ikke mangler noe, 
er hele verden din. Og den tyske dikteren Jean Paul 
påstår: Man kan oppleve de saligste stundene med ikke 
noe annet enn blå himmel og grønn jord om våren.

Sannelig: Når jeg er tilfreds med det som Gud har 
gitt meg - mitt legeme og min sjel, de menneskene jeg 
lever med, de tingene som jeg eier – så eier jeg hele ver-
den. Er jeg innforstått med verden, så er jeg også ett 
med den. Jeg føler tilhørighet til verden. Men jeg eier 
den også. Når jeg for eksempel går oppmerksom gjen-
nom skogen og kjenner trærnes duft, så er jeg ett med 
hele verden og derfor med Gud som skapte universet. I 
dette øyeblikket har jeg følelsen at alt er mitt. Alt er der 
for min skyld, gitt meg av Gud som har skapt meg og 
fyller meg med sin ånd.
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Å la kjærligheten strømme inn i ‘nuet‘
I hvert menneske finnes det en grunnleggende frykt for 
å gå glipp av noe, for å ikke å få nok. Denne frykten 
fører til grådighet som bare vokser. Grådigheten blir 
nemlig større ved å sammenlikne. Jeg ser at en annen 
kjører rundt i en fin bil og jeg tenker: En slik bil må også 
jeg ha for å kunne være lykkelig. Eller vi sammenligner 
oss med noen som tjener mer enn vi eller har en større 
bolig. Vi tror at også vi trenger det. Hvis vi ser på dette 
behovet med nøkternhet uten å bedømme det, så 
erkjenner vi: Vi er redd for å gå glipp av noe. I siste kon-
sekvens er det alltid frykten for å ikke få tilstrekkelig 
kjærlighet.

Vi relaterer det som vi mener mangler, til manglende 
kjærlighet som vi har erfart i våre liv. Men manglende 
kjærlighet kan ikke erstattes av penger eller annet 
 behovstilfredsstillelse. Mangel på kjærlighet skal heller 
føre oss til kjærlighetens indre kilde som strømmer i 
oss. Da kan vi la denne kjærligheten strømme til alt 
som vi opplever i øyeblikket: til det stykket brød som vi 
nettopp oppmerksomt tygger på, til blomsten i hagen 
vår, til rommet jeg befinner meg i. Da sammenligner jeg 
ikke min bolig med min nabos store bolig. Jeg kan da 
glede meg over stillheten i mitt rom og nyte at det er fylt 
av Guds og min families kjærlighet. Kun den kan nyte 
som er tilstede i øyeblikket. Den som bare tenker på 
fremtiden, kan ikke nyte nåtiden. Derfor er det viktig til 
å lære seg kunsten å vare tilstede i øyeblikket, i ‘nuet’. Å 
være var det jeg ser, hører, lukter, berører, smaker. Da 
kan jeg nyte: landskapets skjønnhet, skjønnhet i musik-
ken, mysteriet i ordene som når mitt øre.

Å velge gleden
Jeg kan se med glede på alt jeg har: mitt legeme, min 
helse, mine venner, min familie, min bolig, mine blom-
ster. Det å glede seg over sitt liv er en stor kunst og sam-
tidig en dyp og lykkelig erfaring. Det er ikke å være 
forelsket i seg selv. Denne gleden er et takknemlig-
hetens uttrykk for alt som Gud gir meg i hvert øyeblikk. 
Jeg kjenner mennesker som ikke lenger kan glede seg. 
Lidelsen er så dypt innprentet i sjelen at de ikke evner å 
føle glede. Jeg vil ikke dømme den som ikke kan glede 
seg. Men det forundrer meg desto mer at spesielt men-
nesker som har mistet mye, kan fryde seg over en sam-
tale, er lykkelig over omsorgen de får. Og noen ganger 
gleder de seg til tross for alle sine lidelser.

I lesningen på tredje søndagen i advent oppfordrer 
Paulus oss til å glede oss: ‘Gled dere i Herren alltid!’ (Fil 
4,4, Gaudete‘). Paulus skriver denne setningen, mens 
han sitter i fengsel. Han er altså selv i nød. Han vet ikke 
om han noensinne vil kunne forlate fengslet. Allikevel 
finner han tilstrekkelig grunn til glede: Herren er hos 
ham, nær ham. Vi er ikke Paulus. Men kanskje kan hans 
erfaringer oppmuntre oss å glede oss over det som byr 
seg i øyeblikket: Det å være i live, det å være oppmerk-
som på alt som foregår, det å føle seg lys levende og 
kjærligheten som vi føler i oss. Da er denne erfaringen 
som Paulus beskriver som ‘Glede i Herren’, en glede 
som eksisterer i oss, i vårt innerste rom av stillhet, der 
Kristus selv bor i oss.

Oversatt fra tysk med tillatelse fra Herder-forlag 
Freiburg, kilde: Einfach leben – Ein Brief von Anselm 
Grün • www.einfachlebenbrief.de
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Kan du tenke deg å være kateket,  assistent, 
vikar, vaffelsteker? Eventuelt kokk på 

 overnattinger og leirer? Kanskje kjenner 
du noen som er egnet for  jobben?  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale! 

VI SØKER! 

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

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

• 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!!

Et godt sted å være, et godt sted å lære –  
men kan troen læres?
For at vi skal kunne tilby en katekese som oppfyller alle 
punktene ovenfor, er det både nødvendig og helt kritisk 
at vi har et tett samarbeid mellom menighet og hjem. Vi 
kan lære barna grunnleggende fundamenter ved troen, 
men barna kan aldri læres opp til å tro. Troen må 
komme innenfra, og jo tidligere vi starter «opplærin-
gen», desto større sjanse har vi til å lykkes.

Fellesskap og tilhørighet
For mange barn er dessverre katekesen deres eneste 
kontakt med katolikker utenfor familien og Kirken. 
Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden 
til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere 
det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for 
læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet 
og tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd, 
men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som 
oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt 
 sikkert familie og jobb ved siden av, de også.

Støtte og engasjement
Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra der-
som noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra! Føler 
ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra! Barn 
utforsker og lærer gjennom bruk av sansene, og hvem 
er det som ikke liker duften av nystekte vafler? Tenk at 
noe så enkelt som en nystekt vaffel kan være med og 
styrke barnas positive opplevelser og minner fra kate-
kesen. Forrige skoleår startet vi opp med vaffelsteking 
for katekesebarna på Tøyen skole, til stor glede for både 
store og små, men dette er ikke mulig uten foreldrehjelp 
– og vi tar gjerne imot hjelp fra menigheten ellers også! 
Vil du være med å bygge opp neste generasjon?  

Lang tradisjon
St. Hallvard menighet har lang tradisjon i å tilby kate-
kese, dvs. trosopplæring, til barn og unge. Alle barn fra 
og med 1. klasse er hjertelig velkommen til å delta i 
katekesen her i menigheten! Vi sendte ut invitasjons-
brev til katekesen i begynnelsen av august, men all 
informasjon i forbindelse med katekesen har også ligget 
tilgjengelig og oppdatert på nettsiden siden utgangen 
av juni. Navne- 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 

Huyen Nguyen – huyen.nguyen@katolsk.no   
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(Vi har stengt påmelding for førstekommunion og  konfirmasjon våren 2020, men tar ellers alltid imot nye barn!)

1.-8. klasse
2019

• 30. november - 1. desember 
(ADVENTSOVERNATTING for 4.-7. klasse)

• 14. desember (ikke 4.-7. klasse)

2020
• 11. januar
• 8. februar

• 6.-8. mars (KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 
8. klasse)

• 14. mars (ikke 8. klasse)
• 18. april (ikke 3. klasse)
• 25.-26. april  

(KATEKESEHELG på Mariaholm for 3. klasse)
• 9. mai
• 13. juni (katekeseavslutning for 1.-7. klasse)

Katekese- og konfirmantundervisning 
skoleåret 2019/2020 

Vi håper katekesemessene kan fortsette å være full av liv, og full av sang! Det 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. 

Lørdag 14. september var det katekeseoppstart for 1.-8. 
klasse, og når denne utgaven av Hallvardsvaka kommer 
ut i posten er allerede tre katekeselørdager 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!

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

(Luk. 18, 15-16)
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Tidligere hadde 1. klasse katekese første søndag i måne-
den, etter familiemessen, men dette kolliderte ofte med 
andre ting i menigheten som Barnas dag, Hellige tre 
kongers fest, osv. Barna fikk dermed aldri ordentlig 
anledning til å bli godt kjent med hverandre. I fjor flyt-
tet vi katekesen for 1. klasse til lørdager, samtidig som 
2.-8. klasse, og vi har merket stor oppslutning. På nåvæ-
rende tidspunkt har vi 27 barn påmeldt i 1. klasse, og 
fordi vi er så velsignet med mange frivillige, kompetente 
kateketer, har vi fordelt barna på klasse 1A og 1B, slik at 
de skal få mulighet til å bli ordentlig kjent med hveran-
dre og kateketer, og trygg i katekesen.

1.-8. klasse har katekese hovedsakelig andre lørdag i 
måneden, med unntak ved skoleferie. 1.-5. klasse har 
katekese på Tøyen skole, mens 6.-8. klasse har undervis-
ning i St. Hallvard. Katekesen varer kl. 10-14, og alle 
foreldre og søsken oppfordres til å delta i katekesemessen 
kl. 13. Katekesemessen er en viktig del av katekesetilbudet, 
og vi oppfordrer foreldre og søsken til å delta. I katekese-
messen bruker vi prosjektor slik at barna lettere kan 
følge med og ta aktivt del i liturgien.

NB! HUSK! 
 På grunn av Adventsovernatting  

30. november - 1. desember har 4.-7. klasse 
fri fra vanlig desemberkatekese.   

 På katekesen 14. 
desember  erstatter 
vi katekese messen 
med mini-
konsert, julespill 
og  juleverksted 
for 1.-3. klasse. 8. 
klasse følger eget 
opplegg 

 På katekesen 14. mars erstatter vi katekese-
messen med korsvei, hvor barna i 1.-7. 
klasse er ansvarlig for de ulike stasjonene. 

9. klasse
2019

• 15.-17. november  
(KONFIRMANTHELG på Mariaholm)

• 15. desember 

2020
• 12. januar
• 9. februar
• 8. mars
• 15. mars (KUN FORELDREMØTE)
• 19. april
• 10. mai 
• Onsdag 27. mai (GENERALPRØVE)

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 deltar 
som lektorer og kirkeverter i messen, før de fortsetter 
med undervisning og fellesaktiviteter i lille menighets-
sal i 2. etasje.
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Dette bildet ble tatt under katekeseoppstart, og dette er ikke en gang alle kateketene vi har! Kjempegøy at vi er så mange, men litt av en utfordring å finne en dato 
som passer for flertallet! Vi har 36 kateketer og kateketassistenter på nåværende tidspunkt og vi tar alltid imot flere. Jo flere vi er, desto mindre arbeid blir det på 
hver enkelt, og desto mer energi har vi til å gjøre det ekstra hyggelig for barna ☺

FØRSTEKOMMUNION i St. Hallvard kirke: lørdag 23. 
mai 2020 kl. 11 og kl. 13.
KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 2. pinsedag man-
dag 1. juni 2020 kl. 10.30 og 13, med monsignor Francis 
Xavier Huynh Tan Hai. 
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.
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ST. HALLVARD MENIGHET - ENERHAUGNYTT

Tirsdag 24. desember 
  Julaften
15.00 Familiemesse - norsk
17.00 Messe - ukrainsk
20.30 Julevigilie på polsk
22.00 Midnattsmesse - norsk

Onsdag 25. desember
  Juledag
09.30 Julemesse norsk
11.00 Høymesse norsk - Julemesse
13.00 Julemesse på polsk 
13.30 Julemesse på Nesodden 
16.00 Julemesse på engelsk
18.00 Julemesse på Holmlia  
19.00 Julemesse på polsk

Torsdag 26. desember
  andre juledag 
11.00 Messe på norsk
13.00 Messe på polsk

Fredag 27. desember
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk

Lørdag 28. desember
11.00 Messe på norsk
18:00 Messe på norsk
19:00 Messe på polsk

Søndag 29. desember
09.30 Fromesse
09.30 Messe på ukrainsk (i lille sal)
11.00 Høymesse på norsk
13.00 Høymesse på polsk
16.00 Messe på engelsk          
18.00 Messe på Holmlia                                                                                                                                
19.00 Messe på polsk

Mandag 30. desember
18.00 Messe på norsk

Tirsdag 31. desember
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk

Onsdag 1. januar 2020
  Nyttårsdag
11.00 Høymesse på norsk
13.00 Høymesse på polsk

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.

Menighetskontoret er 
stengt fra mandag  
23. desember og i 

romjulen.  
Vanlig åpningstid 
(09:00 – 15:00) fra 

torsdag 2. januar 2020.

Hellige Tre Kongers fest i St. Hallvard

Święto Trzech Króli w Kościele Św. Hallvard

Søndag 5. januar er det familiemesse kl.11 etterfulgt av familiefest med gang rundt juletreet og 
julesanger. De tre hellige, vise menn (eller konger) er selvskrevne gjester og kommer til å ha med seg 
gaver til menighetens barn.

W niedzielę 5 stycznia o godz 11.00 zapraszamy na mszę a po niej na rodzinne spotkanie przy 
choince z kolędami. Ci trzej święci mędrcy bedą rozdawać dary dzieciom z naszego kościoła. 
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Januar
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1  1 2  3 4 5 Familie-
messe

 

2 6 HaBaKo 7 8 Kirkekor 9 Legfransis-
kanerne

10 11 Katekese 
1.-8. klasse 

12 Konf.
katekese  
9. klasse

Kirkekaffe / 
"Kawa i  ciasto" 
 etter polsk 
messe kl. 13

Latvisk 
 danse gruppe

3 13 HaBaKo 14 15 Kirkekor 16 St. Joseph-
mennene

17 18 Katecheza 19

Latvisk 
 danse gruppe

4 20 HaBaKo 21 22 Kirkekor 23 St. Joseph-
mennene

24 25 26 Ukrainsk 
katekese og 
kirkekaffe

Latvisk 
 danse gruppe

5 27 HaBaKo 28 29 Kirkekor 30 St. Joseph-
mennene

31

Latvisk 
 danse gruppe

Telefon 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Desember
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48     30 1 Familie-
messe

Adventsovernatting i  
St. Hallvard for 4.-7. klasse

49 2 HaBaKo 3 Rorate-
messe

4 Kirkekor 5 St. Joseph-
mennene

6 7 Katecheza 8

Latvisk 
 danse gruppe

 

50 9 HaBaKo 10 Rorate-
messe

11 Kirkekor 12 Legfransis-
kanerne 
har møte

13 14 Katekese 
1.-3. og  
8. klasse 

15 Konf.
katekese  
9. klasse

Latvisk 
 danse gruppe

51 16 Habako 17 Rorate-
messe på 
polsk

18 Kirkekor 19 St. Joseph-
mennene

20 21 Ukrainsk 
St. Nikolas 
dag

22

Latvisk 
 danse gruppe

52 23 24 25 26  27 28 29

Eritreisk retrett

1
30 31

Grunnkurs i 
troen

Grunnkurs i 
troen kl. 18.45

Familie messe  
kl. 15.00

Julefest

Hellige Tre 
Kongers 
fest

Kristi 
 fødselsfest

Den hellige 
Stefan

St. Joseph-
mennene

St. Joseph-
mennene

Nyttårsaften

Grunnkurs i 
troen kl. 18.45

Grunnkurs i 
troen

Nyttårsdag

Kirkekaffe / 
"Kawa i  ciasto" 
 etter polsk 
messe kl. 13



Februar
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5      1  2 Familie-
messe

 

6 3 HaBaKo 4 5 Kirkekor 6 Legfransis-
kanerne

7 8 Katekese 
1.-8. klasse 

9 Konf.
katekese  
9. klasse

Kirkekaffe / 
"Kawa i  ciasto" 
 etter polsk 
messe kl. 13

Latvisk 
 danse gruppe

7 10 11 12 Kirkekor 13 St. Joseph-
mennene

14 15 16

Latvisk 
 danse gruppe

8 17 HaBaKo 18 19 Kirkekor 20 St. Joseph-
mennene

21 22 23 Ukrainsk 
katekese og 
kirkekaffe

Latvisk 
 danse gruppe

9 24 HaBaKo 25 26 27 St. Joseph-
mennene

28 29 Katecheza

Latvisk 
 danse gruppe

Mars
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

9    1 Familie-
messe

10 2 HaBaKo 3 4 Kirkekor 5 Legfransis-
kanerne

6 7 8

Latvisk 
 danse gruppe 8. klasse på Mariaholm

11 9 HaBaKo 10 11 Kirkekor 12 St. Joseph-
mennene

13 14 Katekese 
1.-7. klasse 

15

Latvisk 
 danse gruppe

12 16 HaBaKo 17 18 Kirkekor 19 St. Joseph-
mennene

20 21 22 Ukrainsk 
katekese og 
kirkekaffe

Latvisk 
 danse gruppe

13 23 HaBaKo 24 25 Kirkekor 26 St. Joseph-
mennene

27 28 Katecheza 29

Latvisk 
 danse gruppe

14 30 HaBaKo 31
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Ekteskaps kurs
på norsk

Ekteskaps kurs
på norsk

Ekteskaps kurs
på norsk

Ekteskaps kurs
på norsk

Telefon 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Kirkekaffe / 
"Kawa i  ciasto" 
 etter polsk 
messe kl. 13

        Konf.
katekese 9. klasse

St. Joseph-
mennene

St. Joseph-
mennene

Askeonsdag

Grunnkurs i 
troen kl. 18.45

Grunnkurs i 
troen

Grunnkurs i 
troen

Grunnkurs i 
troen

Kirkekor

Foreldremøte-
konfirma sjon
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Julefest 2020
Mat • julesang • juletregang 
Fredag 10. januar 2020
Kl. 18:00 messe
Kl. 18:30 fest i   menighetssalen
Påmelding: 
• e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
• telefon: 23 30 32 00
Frist: 2. januar 2020, pris: 300,- per person 
Betaling: husk å skrive «julefest 2020», 
Bankkonto: 30002249134, vipps: 12124 
Ta gjerne med gevinst til utlodningen. Velkommen!

St. Elisabethsøstrene inviterer til 
JULEBASAR

den 30. november 2019 fra kl. 10.00 – 14.00 hos oss på Nordstrand.
Det blir lotteri, kaffe og vaffelsalg, hjemmelaget syltetøy, epleknask,  

julebakst og mye mer.
Samme dag inviterer vi alle barn til 

JULEVERKSTED
kl. 14.15 inviterer vi til mini-konsert i vårt kapell på St. Elisabethhjemmet
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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 – noe som er helt forståelig.  

Når?
Hver søndag under høymessen kl. 11, med unntak av 
første søndag i måneden når det er Familiemesse.

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 søndags - 

 skolelæreren 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 (førstekommu-
nionsalder), men alle barn er velkommen, og yngre 
barn kan også bli med sammen med en forelder.

Søndagsskolen – Ordets Liturgi for Barn

St. Hallvard trenger flere søndagsskolelærere!
Har du lyst til å bidra?
Som søndagsskolelærer bidrar du til økt trivsel hos 
barna under messen, og er med å skape trygghet for 
barna i Kirken. Det er et ferdig opplegg til hver søndag 
som man kan ta utgangspunkt i så man trenger ikke å 
være utdannet lærer eller bruke massevis av tid på 
planlegging. 

Jo flere vi er, desto mindre arbeid og færre søndager 
blir det på hver person. Høres dette ut som noe for 
deg? Da er du den vi søker etter!

Kontakt Hanneke: hanneke@live.no  (932 61 767) 
eller Huyen: huyen.nguyen@katolsk.no  (489 57 391) 

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Vil du ha annonse i menighetsbladet?
St. Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo, samt kommunene Ski, Ås, 

Frogn, Nesodden og Oppegård og delvis Enebakk.  
Menigheten har nå 16.000 medlemmer.

Menighetsbladet Hallvardsvaka når ut til alle disse.  

Med en annonse i bladet støtter du menighetens arbeid.

Ta kontakt med menighetskontoret!
Telefon: 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
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5.-6. oktober hadde barnekoret og ministrantene sin 
første overnatting, hvor det kom 17 barn. Slettes ikke 
verst, og dette var godt synlig på familiemessen i okto-
ber. «Det er bare 24 timer, dere overlever» sa Huyen til 
sine to barne- og ungdomsassistenter, Nhat og An, før 
helgen. Guttene ante ikke hva de hadde i vente, men 
Huyen hadde rett. De overlevde, og barna likeså. Men 
oi, for en aktiv gjeng disse barna er! Selv om den yngste 
deltageren var 2. klassing, og eldste allerede har begynt 
på ungdomsskolen, var det ingenting som tilsa at hele 
aldersspekteret ikke skulle komme overens. Heldigvis! 
For de eldre barna var til god og etterlengtet hjelp for 
Nhat og An. 

I år starter vi opp med øvelser og overnattinger for 
ministrantene, slik at barna kan lære mer om hva det å 
ministrere innebærer, hva de ulike tingene som brukes 
i messen heter, hvordan de best mulig kan hjelpe en 
prest under messen, og mye mye mer! Barna skal ikke 
bare bli flinke ministranter, både praktisk og teoretisk, 
men de skal også få oppleve glede og vennskap gjen-
nom sin tjeneste. 

For barnekoret ønsker vi å gi barna en sosial og 
trygg møteplass i Kirken, utenom øving og messe, slik 
at de kan bli enda bedre kjent med hverandre. 

Vi veksler mellom å ha overnatting i forbindelse 
med familiemessene (fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12), 
og vanlig øvelse med mat og sosialt etter katekesen 
(kl. 14.30-16.30), slik at:
Januar
• Øvelse lørdag 11/1
Februar
• Overnatting lørdag 1/2 til søndag 2/2
Mars
• Øvelse lørdag 14/3 

Datoer for april-juni kunngjøres etter nyttår.

«Det er bare 24 timer, dere overlever»

Vil du bli ministrant, men vet ikke helt hva det går ut på? 
Eller er du allerede ministrant, men ønsker å bli bedre?
Kanskje synger du i HaBaKo, men savner å gjøre noe mer sosialt utenom øvingene?

HaBaKo har sosialt program og øving parallelt program med ministrantene, og selv om øvelsene og 
overnattingene primært er rettet mot barnekoret og ministranter, er alle andre barn også hjertelig 

velkommen.

Vil du være med å hjelpe presten under feiringen av messen? Alle som har mottatt førstekommunion 
kan bli ministrant, og det er alltid plass til flere. Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med mini-
strantansvarlig An Viet Nguyen, mobil: 472 57 887, e-post: anviet_nguyen@hotmail.com

Har du lyst til å være ministrant (altergutt/-pike) i St. Hallvard kirke? 
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Hvem skulle tro at en tegneseriefilm om det gamle testamentet ville være 
så fengende. 

Barna leveres lørdag kl.12 i St. Hallvard og hentes rett 
etter familiemessen på søndag.

Overnattingene for barnekor og ministranter 
foregår hovedsakelig slik:
Lørdag:
12.00-13.00: Praktisk øvelse i kirken/sakristiet/ 
 Lillesalen
13.00-15.30: Lunsj og sosialt (noen ganger ute)
15.30-17.00: Teoretisk øvelse i kirken/sakristiet/ 
 Lillesalen
17.00-18.00: Middag
18.00-20.00: Sosialt og fritid
20.00-20.30: Kveldsbønn
20.30- Fritt program, film, soving, spill, osv. 
 

Søndag:
08.30-09.00: Morgenbønn
09.00-10.00: Frokost og klargjøring til messe
10.15-10.45: Korøving med HaBaKo
10.45-11.00: Skifte til messe
11.00-12.00: Familiemesse
12.00- På gjensyn

Ta med:
• sovepose (eller dyne og pute, og eventuelt   
 liggeunderlag) 
• toalettsaker
• sovetøy og tøy til å bruke i messen
• kortstokk og/eller brettspill hvis du ønsker
• lommepenger, max 50 kr. 
• og sist, men ikke minst: GODT HUMØR!

Påmelding til An via mail: anviet_nguyen@hotmail.com eller sms: 472 57 887.
Påmeldingsinfo:

• navn på barn som skal delta
• eventuelle allergier

• spesifiser om barnet/barna er med i HaBaKo eller ministrerer
• om foreldre kan tenke seg å hjelpe til med matlaging og overnatting blir vi veldig glad for det!

Frist for påmelding er søndag 26. januar.

Velkommen til ny overnatting 1.-2. februar!

På nåværende tidspunkt er guttene godt uthvilt etter 
helgen, og vi håper barna er klar for ny overnatting! For 
det viktigste er vel ikke at de voksne skal slappe av un-
der en slik helg, men at barna får ha det i gøy – i felles-
skap med andre likesinnede. Nhat og An er usikker på 
hvor mye ministrering og sangteori de klarte å lære 
barna under helgen, men at fellesskapet er styrket etter 
overnattingen er det ingen tvil om. 
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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. 

Like før sommerferien måtte vi dessverre si takk og farvel til vår kjære sr. Faustyna for som har ledet barne koret 
de siste årene. Nå har vi heldigvis klart å finne en ny, midlertidig korleder i påvente av en endelig, fast løsning.  

16. september tok Khoa Danh Le over for sr. Faustyna fra høsten. Han er født i 1996, og var stipendiat på 
Rønningen folkehøgskole 2016–2017. For tiden studerer han musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Khoa har 
vært med som leder på mange leirer i NUK- og menighetssammenheng og jobber også som barne- og ungdoms-
arbeider i St. Olav. Vi er sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb med barnekoret! Barna har allerede  rukket 
å bli godt kjent med Khoa (uttales Ko-A) som også lærer dem å synge på hebraisk (!) – og de har lært han å synge 
Hill deg, Maria ☺

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. Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med? 
Kom da vel! 

Familiekoret i St. Hallvard kirke “HaBaKo”

Du er hjertelig 
velkommen!

Ta kontakt ved spørsmål:
Khoa på mobil: 417 30 421

Gjenstående datoer for 2019/2020 (med forbehold):  
• 25. november
• søndag 1. desember (familiemesse)
• 2. desember
• 9. desember
• 16. desember
• julaften 24. desember (familiemesse)
• søndag 5. januar (familiemesse)
• 6. januar

• 13. januar
• 20. januar
• 27. januar
• søndag 2. februar 

 (familiemesse)
• 3. februar
• 10. februar
• 24. februar

• søndag 1. mars (familiemesse)
• 2. mars
• 9. mars
• 16. mars
• 23. mars
• 30. mars
• søndag 5. april (familiemesse)
• 20. april
• 27. april
• søndag 3. mai (familiemesse)
• 4. mai
• 11. mai
• 18. mai
• 25. mai
• søndag 7. juni (familiemesse)
• 8. juni
• 15. juni
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Hei ungdommer! 
Gjennom konfirmasjonen bekref-
ter dere troen som foreldrene 
deres valgte for dere ved dåpen. 
Ikke vær en del av dem som «kon-
firmeres ut av kirken». Vær heller 
kul - bli en del av SHUL! 

Det er greit at menighetenes ungdommer er i 
«SHUL», men ikke i skjul!

Vi møtes hovedsakelig på fredager, bortsett fra 1. 
fredag i måneden og ved skolefri.

Planen er i grove trekk:
Kl. 17.00: oppmøte og matlaging – for de som kan 

komme tidlig
Kl. 18.00:  messe
Kl. 18.30:  mat og aktiviteter
Kl. 21.00:  kvelden avsluttes

SHUL – St. Hallvard UngdomsLag, 
en møteplass av og for ungdommer

Når dette nummeret går i trykken har ikke styret hatt 
møte for å sette opp plan for vårsemesteret enda. 
Datoene under er derfor med forbehold. 
Sjekk Facebook og Instagram for å holde dere oppdatert!

PS til foreldre: ungdommene er i trygge hender. 
Det er voksne tilstede, selv om foreldre ikke har adgang 
☺

Under ser dere noe av det SHUL har gjort på i høst. Det 
er noen datoer som gjenstår. Kom!

SHUL – St. Hallvard UngdomsLag

shul.sthallvard

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Våren 2020 (med forbehold om endring) 
• Fredag 17. januar
• Fredag 24. januar
• Fredag 31. januar
• Fredag 28. februar
• Fredag 13. mars
• Fredag 20. mars

• Fredag 27. mars
• Fredag 17. april
• Fredag 24. april
• Fredag 8. mai
• Fredag 29. mai
• Fredag 12. juni

Gjenstående datoer høsten 2019: 
• 22. november
• 29. november
• 13. desember



Side 32Nr 2 -2015 Side 32Nr 3 -2019

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Familietreff 26. oktober 
Lørdag 26. oktober var det familietreff i St. Hallvard. 
Det var mange, faktisk veldig MANGE. Til tross for eri-
treisk bryllup samme dag, var det faktisk 14 familier 
samlet, og over 50 store og små totalt! 11 skolebarn, 11 
barnehagebarn og 0-2 gruppen måtte dessverre avlyses, 
slik at de få yngste heller fikk følge eldre søsken i 3-5 
årsgruppen i stedet. P. Carlo, sr. Faustyna og sr. Mikaela 
deltok også til stor glede for store og små!

Barnehagebarna var med p. Carlo på vandring i kir-
ken, denne gangen utformet som skattejakt! Dessverre 
hadde katekesekoordinator Huyen gjemt noen av lede-
trådene litt for godt, mens andre ble funnet med en 
gang, så p. Carlo måtte følge barna litt rundt omkring 
og overalt. Men – det viktigste er jo at barna har det 
gøy!) Etter hvert som barna fant frem til de ulike ste-
dene, ble de fortalt hva de ulike tingene er, hva som er 
så spesielt, og hva de brukes til.

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 håper å få til 
flere familietreff i løpet av året slik at foreldre og barne-
familier får mulighet til å bli bedre kjent.  

Familietreffet startet med at p. Carlo ønsket velkommen og takket alle for 
 oppmøte

I kirken var det sang og kort historie om Jomfru Maria med flanellograf.

Etter at vi hadde vært i kirken flyttet vi oss over til menighetssalen, hvor sr. 
Faustyna ledet sang og dans. Deretter var det tid for aldersdelte grupper. 

Skolebarna snakket om Skaperverket og forvalteransvaret vi mennesker har 
fått av Gud. De lærte sangen «Han har den hele vide verden i sin hånd» og 
lagde enkel bildekunst som skal minne dem om nettopp dette. Kunsten skal 
også minne dem om at Gud har gitt oss ansvaret og at vi dermed holder 
jordens fremtid i våre hender. Det gøyeste var dog likevel å få klatre opp på 
taket og se ned på den omvendte kuppelen. 

I sakristiet fikk blant annet barna som hadde lyst mulighet til å prøve 
ministrantdraktene til «de store barna», og der ventet også skatten: 
såpebobler og gullmynter (laget av sjokolade). 

Det hele ble avrundet med felles måltid, noe som alltid er en suksess
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Konfirmanthelg for 9. klasse: «Just do it!» (the right thing…)
Helgen 15.-17. november reiser 9. klassingene på kon-
firmanthelg på Mariaholm. Dette bladet går dessverre i 
trykken en stund før den tid, så dere får smøre dere 
med tålmodighet og lese om konfirmanthelgen i neste 
nummer av Hallvardsvaka i stedet.

Denne gangen er det vår nye kapellan p. Andreas 
som skal være leirprest, og sammen med lederne og 
 kateketene Marta Erdal, Lars Baumbusch og Angelika 
Wimmer er vi sikker på at denne turen ikke kan bli 
 annet enn super!  

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Vi gleder oss allerede til neste års utdeling!p. Myron deler ut bibler til barna

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 engasjerende og levende fortalt.

Utdeling av bibler til menighetens 
fireåringer søndag 3. november
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. 

 Vi gratulerer alle barna med ny bibel, og håper barnebibelen vil bringe mye glede 
for barna og deres familier i tiden fremover. Kanskje den til og med blir favorittboken 
å lese i før leggetid?

Vi gleder oss til gjensyn på Mariaholm med denne gjengen, og ser frem til å bli kjent med nye fjes.



Side 34Nr 2 -2015 Side 34Nr 3 -2019

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Vi gjentar suksessen med adventsovernatting i St. 
Hallvard menighet! 45 barn påmeldt i fjor. 18.401 
kr innsamlet på en snau time, til Adventsaksjonen 
2018: Jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo. 
Klarer vi å gjøre det bedre i år?

Helgen 30. november-1. desember ønsker vi 4.-
7. klasse velkommen til en ny og spennende opple-
velse 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 overraskelse i 
menighetssalen?

På søndag deltar vi i messen, noen kan mini-
strere, 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 i 
Colombia, med tema «yrkesopplæring av ungdom 
for inntekt og fred».

Overnatting foregår i menighetssalen, og vi håper 
at du blir med å starte adventstiden i St. Hallvard 
med oss! 
Tid: lørdag 30. november kl. 13.00 - søndag 1. 
desember kl. 13.30
Pris: Gratis for barn i katekesen. Ellers: 100 kr
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 24. 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 
 middag til barna?

NB! Overnattingen erstatter vanlig lørdagskate-
kese for 4.-7. klasse i desember. 4.-7. klasse har der-
for fri fra katekesen lørdag 14. desember!

Adventsovernatting  
30. november-1. desember
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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? 
Familiehelgen drives hovedsakelig som dugnad 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 

«Inspirerende!» «Skikkelig gøy!» «Mangfoldig fellesskap!»

Familiehelg på Mariaholm 5.-7. juni 2020
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Den 15. august feirer den katolske kirke Jomfru Marias 
opptagelse i himmelen. Det har blitt en tradisjon at vi 
går gjennom Oslos gater i prosesjon til Jomfru Marias 
ære. Dette året var det lørdag 17. august og de tre Oslos 
menighetene, St. Hallvard, St. Olav og St. Johannes, 
 feiret seremonien sammen. Mariaprosesjonen gikk fra 
St. Hallvard kirke gjennom Oslo gater til St. Olav dom-
kirke. Selv om det regnet hele tiden, var deltagelsen ikke 
mindre enn tidligere år og mange trofaste medlemmene 
var til stede. Underveis ba vi rosenkrans og sang på 
forskjellige språk: norsk, polsk, tamilsk, engelsk, itali-
ensk og spansk. Den fine seremonien ble avsluttet med 
høytidelig messe i St. Olav kirke. 

Menigheten takker alle dem som hjalp til med orga-
nisering og alle de troende som deltok i Mariaprosesjonen. 

Redaksjonen

Mariaprosesjonen 17. august
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ST. HALLVARD MENIGHET 

De rene av hjertet skal kunne se Gud
Peggy Bruce † RIP (01.04.1929-08.09.2019)

Peggy Bruce var en av St. Hallvard menighets sentrale 
skikkelser i mange tiår. Sammen med mannen  hennes, 
Hans Bruce, kjøpte hun leilighet i en av høy blokkene 
ved siden av St. Hallvard for å kunne være i nærheten 
av kirken og menigheten. Peggy har tjent St. Hallvard 
menighet både som menighetsrådsleder, som frivillig 
på kontoret og kirkevert i mange år. Hun døde stille 
og fredelig i sin leilighet søndag 8. september om for-
middagen mens hun ba morgenbønnen. Rekviem-
messen ble feiret 17. september med p. Rory som 
hovedcelebrant. P. Rory, som jobbet sammen med 
Peggy i NKUF i sin tid, holdt en personlig preken som 
Hallvardsvaka har fått lov til å gjengi:
Peggy var ikke sjømann som sin far, som var kaptein i 
utenriksfart, fra Bergen, hvor han senere var lærer på sjø-
mannsskolen. Nei, ikke sjømann, men hun var en trygg 
og fast verdiforankring i en tid da vindkast og stormer rev 
de fleste båter løs fra sine fortøyninger.

Hun var heller ikke bonde; hun vokste opp i byen – 
Bergen og da hun giftet seg med Hans Bruce bodde de i 
Oslo. Nei ikke bonde, men hun hadde et overskudd av 
sunt bondevett, - jordnær livsvisdom.

Hun var heller ikke portrettmaler, men hun hadde en 
visjon av menneskelighet å dele med oss andre, som åpnet 
våre øyne for å se hverandre, lot oss se det gode i hverandre.

Disse egenskaper hadde hun med til sitt arbeid på 
ungdomskontoret, til stor nytte og glede for den tids ung-
domsledere og en ofte famlende ungdomsprest. Som den 
nå aldrende, men fortsatt famlende prest setter jeg stor 
pris på familiens ønske om at jeg forretter Peggys 
rekviemmesse.

Som Fransiskaner fulgte Peggy det råd som Frans skal 
ha gitt sine brødre: Dra ut og forkynn evangeliet, - om 
nødvendig også med ord. Peggy forkynte Jesu budskap 
med sitt vesen, sitt engasjement, med hele sitt liv. Mine 
ord i dag er et forsøk på å preke over det evangelium som 
Matteus har skrevet og Peggy har levd.

Alle vi som kjente henne skylder henne en stor takk. 
Vi i 80-årenes ungdomsarbeid takker spesielt for hennes 
innsats som dyktig kontorleder og sekretær for UNKF, 
som NUK den gang het, og i blant som ‘reservemor’, - så 
diskret, men alltid der, og bare så lenge og i den grad det 
var behov.

Dere valgte saligprisningene som evangelietekst i dag. 
Det var et godt valg der vi hører Jesus legger frem en pro-
gramerklæring ved starten av hans offentlige liv.

Jeg vil gjerne foreslå et par 
tanker om hver av de åtte egen-
skaper som Jesus priser salig og overlate det til dere indi-
viduelt å vurdere hvilken av dem passer best til Peggy slik 
dere kjente henne. Egenskaper som dere kanskje ønsker å 
pleie hos dere selv.

Jesus begynner med de som kjenner seg fattige, som 
ikke klamrer seg til ting, er fri for havesyke. Kanskje det 
som fikk Peggy til å bli legfransiskaner?

Og de som sørger, de som elsker andre og vedkjenner 
savn når de blir borte. Men også de som elsker verdier 
som de savner i det levde liv.

De tålsomme skal arve jorden sier Jesus. De tålmodige 
beholder respekt for andre til tross for misforståelser.

Og de som hungrer etter rettferdighet skal mettes. De 
som gjør en innsats for rettferdighet på det personlige 
plan, men også sosialt og politisk. 

De barmhjertige skal bli vist barmhjertighet. Hvordan 
står man for klare verdier uten å dømme andre?

Og de rene av hjertet skal kunne se Gud. Gjelder dette 
bare i himmelen, eller allerede på jorden, - eller kanskje 
glimtvis i hverandre og i utviklingen i personlige forhold?

De som skaper fred skal kalles Guds barn – de som 
gjør noe for å forebygge konflikt, gjør noe for å megle og 
forsone.

Jesus avslutter med dem som blir forfulgt, som blir 
ved å forfekte upopulære meninger, eller stå frem med sin 
tro på Jesus og hans gledes budskap.

For meg personlig er det den sjette saligprisning som 
sier noe helt spesielt om Peggy, - de rene av hjertet. 
Havesyke, pengebegjær, maktlyst, status, luksus hadde 
ikke noen grep på henne. Denne hjertets renhet ga henne 
en enorm frihet i møte med andre.

I ungdomsarbeidet så jeg hvordan hun kunne møte alle, 
- fra forskjellig bakgrunn og på forskjellige nivåer i menne-
skelig utvikling og flere med tenåringers umodenhets 
 reaksjoner. De siste noe uforutsigbare, for å si det mildt.

Peggys frihet, åpenhet og kjærlige omsorg skapte 
trygghet hos de utrygge og bekreftet hver enkeltes 
verdighet.

Med årene og voksende takknemlighet innså jeg at 
Peggy med sitt vesen, sitt engasjement i Frans av Assisis 
ånd levendegjorde og forkynte den forståelse av Jesu bud-
skap som jeg selv strevde med å etterleve og som også jeg 
forsøkte å forkynne, - med ord.

Amen

Redaksjonen
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Det er alltid plass for flere …
Frivilligfest 10. oktober

En gang om året er det menighetens frivillige som er i 
sentrum for menighetens oppmerksomhet. Igjen har 
stab og menighetsråd arrangert fest for å takke for inn-
satsen i året som har gått. St. Hallvard er en stor menig-
het med stor aktivitet og det gjenspeiler seg i antall 
frivillige som bidrar til å holde hjulene i gang. Det er 
mange oppgaver som skal fylles for å drive en menig-
het, og heldigvis har vi en god stamme av frivillige som 
kan hjelpe til. Noen har vært med og gjort en innsats i 
flere tiår allerede, andre i kortere tid, men her er alle 
like viktige. Noen må slutte av forskjellige årsaker, mens 
andre kommer til.    

Det var over 80 frivillige samlet til fest i menighets-
salen, og det var noe uvanlig å bli vartet opp av prestene 
og resten av staben. Det bekreftet følelsen av å være 
godt ivaretatt som frivillig i St. Hallvard. Den velsmak-
ende asiatiske maten var et kapitel for seg - det er en av 
gledene i menigheten, både til fest og til kirkekaffe, å 
smake kokekunst fra andre tradisjoner.

Til en fest hører det gjerne underholdning, og dette 
var en sjelden anledning til å se St. Elisabethsøstrene i 
samlet flokk på gulvet i "Bli med" - dansen, som mange 
barnehagebarn kjenner. Og søster Faustyna på gitar 
fikk med seg pater Piotr og flere fra den polske gruppen 
i sanger fra hjemlandet.

Frivillighet er et sentralt begrep i Norge og det er et 
faktum at 61% av befolkningen over 16 år er frivillige i 
en eller annen sammenheng. Det er den høyeste andel 
som er målt på verdensbasis, men i rettferdighetens 
navn må det sies at vi deler førsteplassen med Sverige. 
St. Hallvard menighet er velsignet med en god andel av 
disse, men det er alltid plass for flere - både til å utføre 
de oppgavene som trengs i menigheten, og ved bordet 
på festen for de frivillige.

Aasmund Robert Vik – aasmundrobert@gmail.com 

ST. HALLVARD MENIGHET 
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Sr. Klara, vår tidligere sakristan, har avlagt evige 
løfter 5. oktober 2019 i St. Olav domkirke.
Denne datoen vil gå inn i annalene til St. Elisabeth-
søstrene. Det var en viktig og vakker dag for kongrega-
sjonen. Det var første gang på mange tiår at en etnisk 
norsk Elisabethsøster avla sine evige løfter i sitt hjem-
land. Ved å avlegge sine evige løfter (evig profess) bevit-
ner en søster sin absolutte hengivelse til Gud for hele 
sitt liv.

Sr. Maria Klara er født i 1986. Rett etter fødselen i 
Flekkefjord flyttet familien til Assisi i Italia. Begge for-
eldrene konverterte til den katolske Kirken før noen av 
barna var født. Dermed vokste sr. Klara opp i en katolsk 
familie og tilbrakte sine første årene i et katolsk land. 
1992 kom familien tilbake til Norge, til Arendal. Her 
mottok sr. Klara både førstekommunion og konfirma-
sjon. 2009 ble hun kjent med St. Elisabethsøstrene. De 
tilbød en retrett med tema ‘Kalt til kjærlighet’. Dette ga 
stor gjenklang hos sr. Klara. Hun trådte inn hos søs-
trene i 2010. Hun forteller: «Jeg var vant med ordens-
søstre allerede fra tidlige år, med søstre i barnehagen i 
Assisi og senere søstre i St. Franciscus Xaverius menig-
het i Arendal. Men først da jeg begynte å studere tenkte 
jeg på å bli ordenssøster selv. Da hadde jeg tatt det per-
sonlige valget om å be, gå i messen, engasjere meg i 
NUKs barneleir Sør og påskeleirene, i redaksjonen til 
det katolske tidsskriftet Arken og dra til verdensung-
domsdagene WYD.» I 2012 begynte sr. Klara sitt novi-
siat og i 2014 avla hun sine første løfter.

Det var i den tiden som junioratsøster at søster 
Klara jobbet på sakristiet i St. Hallvard i tre år. Hun var 
også kateket for barn i 2. og 3. klasse og hjalp med for-
beredelsen til førstekommunion. Hennes utdanning i 
ordenen foregikk både i Den norske provins og i andre 

land hvor Elisabethsøstrene har sitt virke, Italia, Polen, 
Tsjekkia, Ungarn og Herzegovina. Nå har hun altså av-
lagt sine evige løfter. Sr. Klara er i skrivende stund del 
av kommuniteten i Tønsberg. Vi fra St. Hallvard gratu-
lerer så meget og ønsker henne Guds velsignelse, nær-
vær og veiledning gjennom hennes liv i ordenen.

Vår kjære Vlasta Sehndal har fylt 100 år 12. oktober i år. Vi gratulerer så meget 
og ønsker henne Guds rike velsignelse, fred og alt godt! Vlasta har bodd i menig-
heten, nærmere bestemt på Galgeberg, i mer enn halve sitt liv, ja i nesten 60 år. 
Som trofast kirkegjenger og deltaker i Kontaktklubben fikk vi mange fine stunder 
sammen med henne. Vlasta, vi takker deg for ditt nærvær, din trofasthet og ditt 
gode forbilde som engasjert og åpenhjertet katolikk!

Redaksjonen

Det er Jeg som har valgt dere (Joh 15,16)

Vlasta 100 år

ST. HALLVARD MENIGHET 

Redaksjonen
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Det har allerede blitt en tradisjon å markere Rosenkrans-
måneden oktober med en prosesjon rundt Enerhaugen. 
Denne gang ble det valgt søndag 13. oktober. Nabovarsel 
hadde blitt sendt ut og polititillatelse innhentet. Flere 
vakter i gule vester sikret som vanlig at prosesjonen 
kunne toge rundt Enerhaugen uten å bli forstyrret av 
biltrafikk. Naboene var invitert til påfølgende kirke-
kaffe. Prosesjonen var berammet etter høymessen på 
norsk kl. 11 og messe på polsk kl. 13, slik at alle som 
deltok i disse messer hadde anledning til å være med. 
De ble bedt rosenkransen og det ble sunget Maria-
salmer mens prosesjonen gikk rundt Enerhaugen to 
ganger. Som ‘lønn for strevet’ var kaffe og kakene gratis 
under kirkekaffe i menighetssalen. Mange var med på 
dette arrangementet.

Mariaprosesjon søndag 13. oktober 2019

ST. HALLVARD MENIGHET 

Redaksjonen
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Onsdag 16. oktober dro 13 stykker fra Kontaktklubben 
i tre biler til Jessheim og St. Gudmund kirke. Gulvet i 
menighetssalen skulle utbedres den uken, så da kunne 
det passe å dra på tur. Pater Andreas har vært sogne-
prest der tidligere, og han fortalte om menighetens 
 historie fra den ble opprettet i 2007 og hvordan kirke-
bygget ble til og tatt i bruk til jul 2015, men først offisielt 
innviet året etter, 4. juni av biskop Eidsvig. 

Det er en stor og vakker hvit kirke som møtte oss, 
med et moderne interiør, der eldre detaljer er vakkert 
tilpasset. Vi vet at en katolsk 
menighet er et internasjonalt 
fellesskap, og det gjenspeiler 
seg også i innredningen. 
Korsveien er datert 1865, 
innkjøpt i Amsterdam, men 
stammer fra en nedlagt kirke 
i Paris. Mariastatuen er en 
gave fra biskopen, fra slutten 
av 1500-tallet og av spansk 
opprinnelse. Alteret og tilhø-
rende lesepulter, døpefont og 
tabernakel er utformet av en 
polsk kunstner og utført i 
marmor fra Carrara. En inte-
ressant detalj er at tabernaklet 
er i samme stil som det i nye 
St. Olavs kirke i Trondheim. 
Fra Trondheim og St. 
Elisabeth hospital kommer 
glassmaleriene på nordveg-
gen, laget i Wien og vakkert 
tilpasset de moderne vindu-
ene i kirken. På sørveggen er 
to store glassmalerier fra 
Nederland, gitt av St. Pauls 
kirke i Bergen. Orgelet kom-
mer fra en kirke i Bayern, og 
det er som om det var bygget 
til denne kirken. Interiøret er 
hvitt, men med mye treverk 
som gir kirken en varm 
følelse.

Pater Myron forrettet messe for oss i dette store, va-
kre rommet. Pater Andreas viste oss rundt i bygget, som 
er beregnet på å gi plass for alle aktiviteter en menighet 
har. I underetasjen er det en stor menighetssal og et 
stort kjøkken som bærer preg av at flere menighetsmed-
lemmer driver i serveringsbransjen.  

Et par av dem driver Vy Orkidé Café i sentrum av 
Jessheim, stedet for dagens lunsj. Det var en lang liste 
norske og asiatiske retter å velge mellom, velsmakende 
og tilberedt av eksperter. På veien hjem var vi bortom 

ST. HALLVARD MENIGHET 

Kontaktklubben på utflukt 
til St. Gudmund

Christian Hveding og Aasmund Robert Vik – aasmundrobert@gmail.com 
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Holmsletta, der brakkene som utgjorde det aller første 
kirkerommet hadde stått. Der var ingen spor igjen, men 
stedet er likevel en del av St. Gudmunds historie.

Kontaktklubben takker Helga og prestene, som 
 bidro til en hyggelig tur.

ST. HALLVARD MENIGHET 
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ST. HALLVARD MENIGHET - Z ŻYCIA PARAFII

p. Piotr Gwizdz  – piotr.gwizdz@katolsk.no 

Pielgrzymka polskiej wspólnoty do 
Ojca Pio w San Giovanni Rotondo

W dniach od 14 do 18 października 2019 roku odbyła 
się objazdowa pielgrzymka po włoskich sanktuariach. 
Organizatorem i przewodnikiem był nasz ks. Piotr 
Gwiżdż odpowiedzialny za duszpasterstwo polskie przy 
parafii St. Hallvard w Oslo.

Pierwszym miejscem które dane nam było zobaczyć 
to Wenecja. Przeszliśmy pieszo całe miasto wąskimi 
uliczkami i licznymi mostami podziwiając gondole i 
piękne kamieniczki. Dotarliśmy na plac Św. Marka i 
stojąc przed katedrą wysłuchaliśmy kilka informacji o 
tych miejscach, które przekazał nam ks. Piotr. Kolejka 
nie była duża więc udało się nam również wejść do 
Katedry Św. Marka!

Następnym miejscem była Padwa. W sanktuarium 
Św. Antoniego ks. Piotr odprawił nam Mszę Św. a 
następnie oddaliśmy cześć relikwiom języka i strun 
głosowych Św. Antoniego, które zachowały się mimo 
rozkładu całego Jego ciała i są teraz one przechowy-
wane w pięknych relikwiarzach w kaplicy za głównym 
ołtarzem. Pomodliliśmy się również przy grobie Św. 
Antoniego i udaliśmy się w dalszą podróż do Loreto.

W Bazylice, która skrywa Dom Matki Bożej z 
Nazaretu i w którym odbyło się Zwiastowanie N.M.P. 
uczestniczyliśmy w Mszy Św. a następnie Ojciec 
Franciszkanin oprowadził nas po kościele i zapoznał z 
historią tego miejsca. Ważnym miejscem jest tam 
kaplica polska!

Dalsza podróż odbyła się w przepiękne góry do 
Manoppello w którym znajduje się Sanktuarium 
Boskiego Oblicza. Tutaj warto zachęcić czytelnika by 
więcej poczytać o tym szczególnym miejscu. Dla 
zachęty dodam tylko że te same rysy twarzy można 
znaleźć na całunie turyńskim a do tego miejsca 
pielgrzymował nie tak dawno Ojciec Św. Benedykt XVI.

Kolejne miejsce to Lanciano – miejsce Cudu 
Eucharystycznego. W pięknym relikwiarzu znajduje się 
Ciało a dokładnie kawałek mięśnia sercowego w które 
przemieniła się hostia oraz grudki krwi w które 
przemieniło się wino gdy sprawujący Eucharystię 
mnich zwątpił w prawdziwą obecność Pana Jezusa 
podczas Mszy Św.

Celem naszej pielgrzymki było San Giovanni 
Rotondo. To tutaj spoczywają doczesne szczątki Św. 
Ojca Pio, które można zobaczyć w szklanym sarkofagu. 
Miejsce to jest szczególne, pełne zadumy i refleksji.  
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ST. HALLVARD MENIGHET - Z ŻYCIA PARAFII

W najstarszej części klasztornej jest konfesjonał w 
którym dniami i nocami spowiadał ludzi o. Pio oraz na 
chórze krzyż przed którym o. Pio otrzymał stygmaty 
gdy odprawiał dziękczynienie po Mszy Św. Mogliśmy 
też zobaczyć celę w której mieszkał Święty i w niej też 
był bity i kuszony przez diabła. Na terenie sanktuarium 
jest też monumentalna droga krzyżowa, którą odpra-
wiliśmy wraz z ks. Piotrem. Uwagę przykuwa monu-
mentalna budowla obok kościoła, jest to dom ulgi w 
cierpieniu, który został wybudowany za czasów o. Pio a 
później rozbudowany do obecnych rozmiarów. Miejsce 
to zachęca do dłuższego pobytu ale my udaliśmy się w 
dalsze pielgrzymowanie.

Dotarliśmy w góry Gargano, miejsce objawienia Św. 
Michała Archanioła. Jest to szczególne sanktuarium do 
którego pielgrzymowali m. in. Św. Franciszek i Ś. o. Pio. 
Posługują tu polscy księża Michalici i siostry Michalitki. 
Warto zapoznać się z tym miejscem, które wybrał sobie 
Św. Michał do walki ze złym duchem dlatego tutaj 
odbywają się też często modlitwy o uwolnienie i 
egzorcyzmy.

Wszystko co piękne szybko się kończy! Droga 
powrotna do domu rozpoczęła się wczesnym rankiem 
u Św. o. Pio, skąd pojechaliśmy na lotnisko w Neapolu 
bo właśnie z tego miejsca mieliśmy samolot do Oslo.
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Skal menigheten deles?
For ti år siden i 2009 ble det diskutert om de to store 
Oslo-menigheter burde deles. Et forslag var å gjøre 
det uten å dele bydelene. En av mulighetene er skis-
sert nedenfor. Da ville St. Hallvard menighet mistet 
nesten 75% av sine medlemmer mens St. Olav stod 

Hallvardsvaka for 10 år siden – Hallvardsvaka 2009

Helga Haass-Männle –  helga.mannle@katolsk.no 
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igjen med nesten 90% av sine opprinnelige medlem-
mer. En ny menighet i Groruddalen (nåværende St. 
Johannes) ville fått nesten 6.000 medlemmer mens 
Oslo Syd (prosjekterte St. Martin på Mortensrud) 
ville startet opp med 3.200 medlemmer.

Heldigvis for økonomien og staben i St. Hallvard 
menighet ble ikke denne løsningen valgt. Da St. 
Johannes ble opprettet, var tallene annerledes, grunnet 
den sterke veksten i medlemsantall. Det kom nok ca. 
75% av medlemmer fra St. Hallvard, men på den tiden 
hadde St. Hallvard vokst til over 20.000 medlemmer. 
Vi "mistet" ca. 6.000 medlemmer, St. Olav ca. 2.000, og 
St. Johannes startet opp med ca. 8.000 medlemmer.

Derimot venter vi fortsatt på at en St. Martin 
 menighet i området Oslo Syd skal bygges/opprettes. 
Det eneste som kan sies med sikkerhet er at denne 
menigheten vil starte opp med mer enn 3.200 med-
lemmer, kanskje minst dobbelt så mange. Da ville 
St. Hallvards medlemmer igjen reduseres, fra i dag ca. 
16.000 til noe kanskje rundt 10.000.

ST. HALLVARD MENIGHET - ENERHAUGNYTT

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.

Roratemesse feires følgende dager:

tirsdag 3. desember norsk                                                                                                    
tirsdag 10. desember norsk                                                                                                                
tirsdag 17. desember polsk                    
                                                                                        
Ordet Rorate er latin og betyr ‘La det regne’, mer 
nøyaktig ‘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 forberedelsen. Den 
begynner i  mørket og slutter ved daggry – lyset 
(= Frelseren) er ikke mer langt unna!
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Prester og stab i St. Hallvard menighet
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Dette er en svanemerket trykksak. Det innebærer at hele produksjonen følger 
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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"
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St. Hallvard kirke
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