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Kjære menighet!
«O jul med din glede og barnlige lyst», slik skal det synges
om ikke så mange uker. Julen
er barnas store høytid, men
vi som er voksne har også
god grunn til å glede oss.
Utenfor vinduet laver snøen
ned, gatelysene skinner i
vinterkvelden og butikkvinduene er fulle av juleglitter
og annen julepynt. Vi er en
hel nasjon som forbereder
oss sammen med resten av
verden til en stor høytid,
festen for Herrens fødsel.
Pe r s o n l i g h a r j e g h ø r t
julesanger blitt sunget
siden september her i St.
Hallvard. Ikke det at staben
har tjuvstartet julen, men St.
Hallvardsguttene, guttekoret,
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har i år øvet seg til og sunget
inn jule-CD i oktober, så på
en måte har jeg i lengre tid
enn vanlig er, blitt forberedt
på julen.
Selv om på langt nær alle
i Norge er praktiserende
kristne, er julefeiring et
fenomen blant de aller fleste.
Om den vanlige lutherske
nordmann ikke så ofte går i
kirken til vanlig, så fylles de
fleste lutherske kirker opptil
flere ganger etter hverandre
på julaften.
Som katolsk kirke i Norge,
opplever vi at våre kirker
fylles flere ganger hver
eneste søndag, hele året, og
ekstra fullt er det i jule- og
påskehøytiden. For oss
er dette selvsagt gledelig,
men ikke minst er det en
utfordring.
Som sogneprest er det mitt
ønske og mål at alle menighetens medlemmer skal føle
seg hjemme i menigheten og
sammen søke til kirken for å
feire messen og delta på ulike
aktiviteter, alt etter interesse.
I teorien er nok dette en flott

tanke, men i praksis er det
dessverre umulig.
Antall menighetsmedlemmer bare øker og øker. Vi
registrerer hver dag flere nye
menighetsmedlemmer. Bare
siden forrige menighetsblad er vi blitt 1 200 flere
husstander i menigheten. I
oktober passerte vi 15 000
menighetsmedlemmer, nå i
desember nærmer vi oss 16
000. Mange av dere som nå
har fått menighetsbladet er
derfor nyregistrerte, og de
fleste av dere er opprinnelig
fra Polen. Nesten halvparten
av menighetens medlemmer
er opprinnelig fra Polen,
resten av menighetens medlemmer kommer fra rundt
140 ulike land og nasjoner.
Å legge til rette for et godt
gudstjenestetilbud for alle er
derfor en stadig utfordring
for prestene og menighetsrådet. Som jeg skrev om i
forrige menighetsblad, har vi
nå kjøpt tomt på Mortensrud
for å kunne bygge kirke der.
Et foreløpig kostnadsoverslag
for en ferdig bygget kirke er

30 millioner kroner, penger
vi pr. dags dato ikke har.
Likevel, vi er på vei. I løpet
av oktober har vi mottatt
omtrent 100 000 kroner i
gaver til den nye St. Martin
kirke på Mortensrud fra noen
av dere menighetsmedlemmer. Mange har også tegnet
avtalegiro for å gi månedlig
et beløp til den nye kirken,
eller til St. Hallvard menighet generelt. Mitt håp er at
mange flere gjør det samme.
Vi er også fortsatt i dialog
med Oslo kommune og Den
norske kirke om å overta en
kirke i Groruddalen. Dette er
et prosjekt som tar tid, og det
vil heller ikke bli gratis. Vi er
faktisk helt avhengig av gaver
fra dere alle for å kunne
betale enten for leie eller aller
helst et kjøp av en kirke. Vi
får ikke ett øre fra Vatikanet.
Det eneste vi får av offentlige
penger, er en liten andel av
kirkeskatten, det vil si ca.
224 kroner pr. registrerte
medlem – pr. år! Jeg vil derfor
igjen minne dere alle om
biskopens oppfordring om at
alle katolikker bør bidra etter
evne til Kirken og normalt
med 1 % av sin inntekt. Stadig
vekk opplever vi at politikere
i dagens regjering truer med
å fjerne «statsstøtten» til religioner og livssynssamfunn
utenfor Statskirken. Om de
skulle få gjennomslag for
dette, vil det medføre en
katastrofe for oss. Pr. i dag
tilsvarer kirkeskattpengene
litt over halvparten av våre
inntekter. Regjeringen fjernet
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denne høsten det såkalte
arealtilskuddet for nye kirker
utenfor Statskirken, de
ønsker ikke lenger å bidra til
at menigheter som oss skal
få mer eller mindre samme
vilkår som Den norske kirke.
Vår kirke på Mortensrud blir
da omtrent 1 million kroner
dyrere for oss.
Nå i disse julegavetider har
jeg derfor et aldri så lite
julegaveønske på vegne av
menigheten – tegn en avtalegiro og gi et passende beløp
hver måned til menigheten.
Du finner en avtale i midten
av bladet. Du trenger ikke
pakke den inn eller knyte
sløyfe rundt den, lever den
til menighetskontoret, til
prestene i forbindelse med
en messe eller legg den i en
konvolutt og send den til
bispedømmet. Bispedømmet
sørger da for at avtalen blir
registrert, pengene trukket
fra din konto og menigheten
får overført beløpet.
Snart senker julens fred seg
over oss. Familier møtes og
gleder seg sammen, andre
feirer julen alene. Som deres
sogneprest er jeg takknemlig
for å være en del av deres
familie i åndelig forstand.
La oss sammen som Guds
barn glede oss over julens
mysterium.
Måtte Guds fred være med
dere alle denne julen.
p. Sigurd Markussen
Sogneprest.
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Frohes Weihnachtsfest.
(tysk)

Heri kwa noeli
(kiswahili)

Feliz Navidad (spansk)

메리 크리스마스
(koreansk)

Gëzuar Krishtlindjet
(albansk)

Fete Nwèl (kreolsk)

( ديجم داليم ديعarabisk)

Sretan Božić (kroatisk)

Շնորհավոր Սուրբ
Ծնունդ:
(armensk)

Priecīgus Ziemassvētkus
(latvisk)

Весела
Коледа (bulgarsk)

Срећан Божић (serbisk)
Veselé Vianoce
(sloavakisk)
Vesel božič (slovensk)
God Jul (svensk)
Maligayang Pasko
(tagalog)

Kristu prantenal walLinksmų Kalėdų (litauisk) tukkal (tamil)

Glædelig jul (dansk)

Среќен Божиќ
(makedonsk)

Ruhus ba’al lidet
(tigrinya)

Merry Christmas!
(engelsk)

Selamat Hari Krismas
(malayisk)

Veselè Vànoce (tjekkisk)

Häid jõule (estisk)

Milied it-Tajjeb
(maltesisk)

Hyvää Joulua (finsk)
Joyeux Noël (fransk)

Zalig kerstfeest
(nederlandsk)

חמש דלומ גח
(hebraisk)

God jul (norsk)

Selamat Hari Natal
(indonesisk)
Buon Natale (Italiensk)

Wesołych Świąt (polsk)
Feliz Natal (portugisisk)

Mutlu Noeller (tyrkisk)
Aldott Karácsonyt
(ungarsk)
Chuc mung giang sinh
(vietnamesisk)
(Listen over ønsket om god jul på ulike språk
er ikke fullstendig, om du savner ditt språk,
send en e-post til sognepresten, så sørger
han for at ditt lands språk blir representert
neste år)

Crăciun fericit (rumensk)
Side 5

Nr 4 - 2011

Menighetsreise til Tallinn i mai 2011
D en

lenge planlagte menig -

hetsreisen til

T allinn

ble

gjennomført i slut ten av
mai.

Vi var i alt 18 personer,
fortrinnsvis fra St. Hallvard
m e n i g h e t , s o m d e lt o k på
reisen og som hadde gleden
av å oppleve landet, byen og
ikke minst P irita kloster og
B irgittasøstrene i tre hele
dager.

Frøydis Gustavsen

Blide søstre

Programmet for disse dagene
var nøye planlagt, og godt var
det, når man oppholder seg i
et land med et for oss, vanskelig språk og med en ukjent
kultur og med en servicegrad
som noen ganger fungerer
veldig bra og andre ganger
ikke i det hele tatt.
Som alltid når vi reiser
sammen er det viktig å ha en
religiøs grunntone i opplegget. Vi velger å reise sammen
fordi vi på den måten kan
være sammen i troen, dele
nye opplevelser med dette
som utgangspunkt, og få
med oss rike opplevelser og
påfyll til vårt eget religiøse
liv. Møtet med Pirita kloster
og Birgittasøstrene ble for
alle en eneste stor, positiv og
gledelig opplevelse. Estland
regnes av mange ikke minst
av landets egne innbyggere,
som del av Norden. Hva er
vel da mer naturlig annet at
vi lærer dette landet å kjenne,
og blir kjent med våre søstre
i øst.
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Gruppen foran de gamle kirkeruinene

Biskop Philip takker for gaven
Estland er et lutfattig land, Det første Pirita kloster ble
selv om fremgangen de siste grunnlagt så tidlig som i
årene har gått litt opp. Det 1407. Det store klosteret
betyr igjen at ved å legge som den gang rommet både
et besøk til Tallinn by med kvinner og menn, hadde en
opphold hos Birgittasøstrene, stor klosterkirke, et nonbidrar vi økonomisk til sårt nekloster på den ene siden
tiltrengt hjelp til underhold av og et munkekloster på den
klosteret, hvilket ble uttryk- andre siden. Krig, brann og
kelig forklart og understreket reformasjon satt en stopi møte med priorinnen, moder per for klosterlivet, som
Riccarda. I dette møte fikk langsomt døde hen. Først da
vi også høre om søstrenes landet ble en fri republikk i
engasjement for sosialt van- 1991, kunne et nytt kloster
skeligstilte mennesker som bygges, og denne gang tett
med jevne mellomrom søker ved siden av ruinene til det
til klosteret, hvorav mange gamle klosteret. Vår gruppe
også finner sin vei til kirken fikk naturligvis en behørig
og troen.
omvisning i de gamle ruinene,

med innføring i hva klosteret
hadde bestått av og hvordan
det hadde fungert.
Birgittasøstrene har i dag
en egen kapellan, fader Velo
Salo, som selv er ester og
som ga oss en innføring i
den katolske kirkes historie
i Estland. Den er nok mange
hakk tøffere enn vår egen
kirkehistorie og er preget
av mange års undertrykking. I dag har Kirken igjen
blomstret noe opp, og mange
mennesker søker i dag nettopp til Den katolske kirke.
I løpet av oppholdet var vi
også på besøk i to av de
tidligere katolske kirkene
i nærheten av Tallinn, St.
Laurentius og Mariakirken.
Vi fikk høre litt om kirkens historie, og vi møtte
den nåværende presten i
Mariakirken sammen med
vår unge kunnskapsrike

guide for turen. Her hadde
vi også en liten andakt med
sang og musikk. En guidet
rundtur i Gamlebyen i Tallinn
hørte naturligvis også med til
opplegget, med besøk i det
gamle dominikanerklosteret
samt besøk i den katolske
domkirken St. Peter og Paul.
Høydepunktet for vårt besøk
ble nok den fine messen
som ble forrettet av biskop
Philippe Jourdan, som har
vært biskop i landet siden
2005,- med etterfølgende
middag hos søstrene, hvor
også biskop Philippe var
invitert. Her fikk biskopen
overrakt en bok på engelsk
om hellig Olav, en helgen som
for ham ikke var ukjent, ikke
minst takket være det faktum
at han selv ble bispeviet nettopp i Olavskirken i Tallinn,
Oleviste. Biskopen sa i sin

preken at han følte en nær tilknytning til Norge, og at han
var meget glad for det vennskap som er etablert mellom
Norge og Birgittasøstrene.
Birgittasøstrene hadde gjort i
stand en nydelig middag for
alle sine norske gjester, og
sammen med biskop Philippe
og moder Riccarda fikk vi en
meget vellykket avslutning
på vårt opphold i Tallinn.
Deltagerne på denne reisen
ga uttrykk for stor glede
over å ha vært med, og flere
ønsker nok å komme tilbake
en dag. Flere av de som var
med ønsker å fortsette sin
støtte til klosteret og søstrene
gjennom Venneforeningen
for Birgittasøstrene. Vi vil
alle be sammen for at vår etablerte kontakt skal bære rike
frukter også i fortsettelsen.
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Jorden, vårt hjem!
Adventsaksjonen 2011
Anna S. Vøllo
Karitativt Utvalg, NUK

Årets adventsaksjon støtter
Caritas´ arbeid for miljøet i
Zambia.
Zambia er et land rikt på
naturressurser. Det har noen
av verdens største kobberforekomster. Landets økonomi
har historisk sett vært avhenging av gruveindustrien. En
skakkjørt økonomi de siste
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tiårene har ført til at mange
internasjonale selskaper etablerer seg i Zambia. Et stort
problem er at bestemmelser
og lovverk for drift og utslipp
innen industrien er svært
mangelfull. Utslipp under
produksjon begrenses ikke,
og selskaper som trekker seg
ut, lar avfallet være igjen.
Drikkevann og jordbruk forgiftes, naturen ødelegges og
luften forurenses.

Caritas:
⹅⹅Jobber opp mot

myndigheter for å
få til et skikkelig,
fungerende lovverk
for gruveindustrien.
⹅⹅ Hjelper mennesker

som er direkte
rammet; som har
måttet flytte på grunn
av forurensning eller
etablering av nye
gruver.

Forholdene ligger godt til
rette for jordbruk, men det
er at problem at dette er
ikke-bærekraftig.
Fatt igdommen er stor i
Zambia, nesten 2/3 lever
under fattigdomsgrensen,
spesielt på bygdene. Mange
av disse lever av jordbruk.

Store deler av Zambia er
dekket av skog. Skog fungerer
som et godt sikkerhetsnett
mot endringer i klima og
økosystem. Men avskogingen
skjer raskt. Grunner er utvidet jordbruk, bebyggelse og
gruvedrift. En av de største
årsakene er bruk av ved til
fyring i hjemmet.

Gjennom adventsaksjonen 2011
vil vi arbeide for å ta vare på jorden:
Guds skaperverk, vårt hjem!

www.adventsaksjonen.no

Caritas:
⹅⹅ Vil hjelpe befolkningen til
å drive organiske, bærekraftig jordbruk. De vil
også gi folk alternativer
til jordbruk, slik at de har
noe å leve av.
⹅⹅ Vil installere nye, energieffektive ovner som bruker
mye mindre brennstoff,
men gir like god effekt.
⹅⹅ J o b b e r m e d s y s t e m a tisk skogplanting for å
ytterligere motarbeide
avskogingen.
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Aktiviteter i menigheten siden
forrige menighetsblad
Til høyre: Onsdag 19. oktober
reiste Kontaktklubben på tur til
St. Mikaels menighet i Moss

20-år St. Joseph Retrettsenter
av Ferdinand Männle

Søndag 9. oktober feiret
St. Josephsøstrenes retrettsenter sin 20-års jubileum.
St. Hallvard menighet ved
Helga Haass-Männle gratulerte retrettsenterets leder
Sr. Anette Moltubakk med
blomster og hilsen fra sogneprest p. Sigurd Markussen. Sr.
Hedwig-Marie Hergenhahn, p.
Rory Mulligan, medvandrer
Kirsten Andaas, Sr. Christa
Schwindeler, Sr. Marit
Brinkmann og p. Erik Ruud er
med på bildet.
Jubileet ble feiret med kaffe
og kake – faktisk med utrolig mange, fantastiske kaker.
Et førtitalls besøkende var
innom retrettsenteret i løpet
av noen ettermiddagstimer.
Det ble gode samtaler mellom
kjente og mindre kjente og
artige opplevelser ved å se
på fotoalbum fra de siste to
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årtier og en lysbildefremvisning. Jubileet ble avrundet
med Vesper.
St. Josephsøstrene opprettet
retrettsenteret på Nesøya
høsten 1991 for å gi mennesker tid og veiledning til
åndelig fordypning. Våren
2007 ble det fly ttet t il
låvebygningens 2. etasje på
Grefsen, Oslo. Medlemmer
av alle trossamfunn ønskes
velkommen til å trekke seg
tilbake og søke et dypere forhold til Gud gjennom stillhet
og bønn. St. Josephsøstrene
og Maristpatrene, som leder
retrettene, gir åndelig veiledning med dyp respekt for
den enkeltes frihet, tro og
Gudsforhold.
St. Josephsøstrene har sine
røtter i Ignatius av Loyolas
spiritualitet (1491–1556).
De arbeider utfra denne
spiritualiteten og legger vekt
på at Gud lar seg erfare i alt
og alle. Noen ganger er det

Under: Konfirmanthelg 21. – 23.
oktober på Mariaholm. Temaet
for helgen var etikk og moral.
Gjennom foredrag, film og
oppgaver gikk vi gjennom de 10
bud og lærte en masse om Den
katolske kirkes etikk og moral.
Se også egen artikkel s. 37.

viktig å trekke seg tilbake fra
hverdagen. I stillhet og bønn
kan man erfare hvordan
den Hellige Ånd beveger og
leder den enkelte, slik at en
personlig vei til Gud kan vise
seg. Under retretten får hver
enkelte deltager tilbud om
en daglig samtale med en
veileder. I samtalene legges
det vekt på hva som skjer når
retrettdeltakeren ber.
Hvis du vil vite mer om retretten eller melde deg, kan du
kontakte:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Telefon: 23 40 09 30 eller 23
40 09 35
E-post: retrett@stjoseph.no
I årets løp, særlig i adventsog fastetiden, arrangeres det
helgeretretter fra torsdag til
søndag. I tillegg finnes det ti
dagers retretter.
Side 11
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SHUL i full blomstring!
Familietreff
Lørdag 29. oktober var det
igjen duket for familietreff i St.
Hallvard menighet! Det hele
startet med et heidundrende
familiekor i menighetssalen.
Rundt 65 barn og voksne fikk
erfare hvor gøy vi har det i
familiekoret i menigheten!
Her slapp ingen unna, alle
måtte være gærne apekatter
og bli med på tigerjakt, og
ikke minst fikk alle være med
å lære fine salmer.
Da vi hadde sunget oss
hese og svette, var det klart
for trosformidling til ulike
aldersgrupper. P. Sigurd tok
med seg 3-6 åringene på
kirkevandring, Marta Bivand

Erdal hadde babysang med til takket være to engasjerte
de minste og Therese Skaar ungdommer fra menigheten,
tok med seg de eldste for å Johan Amalathas og Miriam
øve på å være forsangere. Helskog. Tusen takk for hjelVi avsluttet sekvensen i pen! Dere er uten tvil gode
kirkerommet hvor vi sang forbilder for både barna og
igjennom sangene vi hadde oss voksne. Og til alle dere
lært (ledet av en fantastisk som var tilstede på familieforsangergruppe hvor eldste- treffet: Tusen takk for en flott
mann var 8 år!), p. Sigurd dag!
forklarte litt om rosenkransen
siden vi var i oktober måned, Nå gjenstår det bare å se hvor
så avsluttet vi selvfølgelig mange som ble bitt av “sangmed å synge “Hill deg Maria” basillen” og møter opp på
og be Fader vår før p. Sigurd familietreffene vi har annenlyste velsignelsen. Tilbake i hver uke her i menigheten.
menighetsalen stod det klart De kommende middager og
et deilig måltid. Pastasalat, korøvelser ser du under.
rømme, godt brød og kjeks
og frukt. Hele måltidet ble Velkommen!

Semesterplan for familiekoret:
19. desember
9. januar
23. januar
6. februar
20. februar
5. mars
19. mars
2. april
16. april
30. april
7. mai
21. mai
4. juni
16. juni
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Juleavslutning 17.00-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Middag kl. 16.45-17.30. Øvelse kl. 17.30-18.30
Sommeravslutning
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Selv om det er høst, regn,
kaldt og mørkt, og slett ikke
tid for blomstring, så er det
ekstra godt når noe blomstrer
allikevel. SHUL (St. Hallvard
Ungdoms Lag) er nemlig i
full blomstring. Fra å være
en liten gjeng på 4-5 personer, har vi nå på det meste
vært 27 ungdommer samlet.
Ungdommene møtes til
messe kl. 18.00 og går deretter i menighetssalen hvor de
er sammen og har det gøy!
Annenhver mandag er det
teaterprosjekt, der planen er
å sette opp et skuespill om
St. Hallvard. Målet er å ha en
forestilling vi kan reise rundt
til forskjellige menigheter og

fremføre. Drømmen er å få til
en tur for å besøke Katrine
Lundgren i Praha (hun som
var vikar for Therese Skaar).
I menigheten hennes har de
nemlig egen teatersal! De
andre mandagene har vi ulike
temakvelder, og nå i høst står
adventsaksjonen i fokus.
Vi håper å kunne fortsette å
vokse. At SHUL blir et sted
menighetens ungdommer
syns det er trygt, godt og
gøy å være. Et sted der vi
har troen felles og kan bygge
hverandre opp og støtte
hverandre når man føler
seg litt alene som katolikk i
lokalmiljøet.

SHUL er et møtested for
deg som er 13 år og oppover. Velkommen!

Semesterplan for SHUL
Søndag 4.desember

Adventsgudstjeneste
(Vi samler inn penger, flest mulig MÅ komme)

5.desember

SOSIALKVELD (adventsaksjonen)

Søndag 11.desember

Adventsgudstjeneste
(Vi samler inn penger, flest mulig MÅ komme)

12.desember

TEATERPROSJEKT

Søndag 18.desember

Adventsgudstjeneste
(Vi samler inn penger, flest mulig MÅ komme)

19.desember

Årsmøte (med valg av nytt styre)
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for de fattige og til den egne
personlige fattigdom. I dette
ble den hellige Elisabeth av
Thüringens liv og virke deres
inspirasjon og forbilde, og de
valgte henne til vernehelgen
for ordenssamfunnet. Etter
Kristi ord: ”Alt hva dere har
gjort mot selv den ringeste
av mine brødre, det har dere
gjort mot meg” (Matt 25,40),
ville de i de syke ”pleie de
sårede lemmer på den guddommelig Frelsers legeme”.
Den 27. september 1842
innviet de sitt virke til Jesu
hjerte, og denne dagen feirer
vi nå som Kongregasjonens
grunnleggelsesdag.

Kloster i Oslo:

St. Elisabethhjemmet
St. Elisabethsøstrenes
liv og virke

På St. Elisabethhjemmet på
Nordstrand er vi 9 medlemmer i kommuniteten mellom
20 og 95 år. Dette hjemmet
består av klosterets kapell,
hvor folk utenfra også er
velkomne til å delta i Den
hellige messe, tidebønner
og privat bønn. Her i Oslo
er også provinsens formasjonshus med utdanning til
klosterliv, hvor det for tiden
er en novise og en postulant;
og søstrene driver 25 eldreboliger for pensjonærer med
ulikt livssyn og bakgrunn.
Disse har bl.a. tilgang til
felles spisestue med daglig
middagsservering, fellesstue,
hvor det for tiden er tradisjon
å samles onsdagskvelder til
sosialt samvær, kapell, treningsrom, vaskeri, terrasse,
og felles handleturer.
Som St. Elisabethsøstre lever
vi et kontemplativt – apostolisk liv. Vårt mål er å etterfølge
Kristus. Kraft til tjeneste for
Gud og våre medmennesker
øser vi ved å være nær Jesus
i bønn, ved de evangeliske
råd, ved trofasthet mot våre
grunnleggeres karisma og
Nr 4 - 2011
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spiritualitet og ved livet i
fellesskapet.
Vår kongregasjon har engasjert seg i ulike apostolater,
som for eksempel omsorg
for funksjonshemmede barn,
arbeid på sykehus, kirkelige og pastorale tjenester, i
tjeneste for eldre, ensomme
og fattige, i den kristne oppdragelse av barn og ungdom i
barnehager og katekese.
Nord-Norges første sykehus ble opprettet av St.
Elisabethsøstre. Søstrene
driver ikke lenger sykehus i
Norge, men ser behov andre
steder, som for eksempel hos
katolsk ungdom som søker
kristne forbilder og et rom
hvor de kan be sammen og
stille spørsmål, barn som
ikke lærer om sin tro og
røtter på skolen eller i det

miljøet de lever i til daglig, og
eldre som føler seg ensomme.
Klosterets funksjon er like
mye å holde huset åpent og
i levende drift for at mennesker kan komme og føle
seg hjemme hos Gud og med
hverandre, som å vitne om
Guds aktive nestekjærlighet
eksternt.

Kongregasjonens
utspring og karisma.

Kongregasjonen ble grunnlagt av fire unge kvinner,
Klara Wolff, Maria Louise
Merket, Matilde Merket, og
Franziska Werner som et
privat religiøst fellesskap
for å reise rundt og pleie de
syke i deres egne hjem uten
betaling. På den tiden fikk
de som ikke hadde råd til
sykehus, ingen hjelp. I pleien
av de syke hadde våre grunnleggere en særlig kjærlighet

Maria Merket ble saligkåret
den 30.september 2007 i

Nysa, byen hvor hun ble født,
døpt og levde sitt liv i bønn
og tjeneste for de syke og
mest trengende. Hun møtte
alle vanskeligheter med
tapperhet og overgivelse til
Guds vilje, og minnes som
et eksempel på levende tro,
bønn, lydighet mot Guds
vilje og iver i apostolisk
virksomhet. Hun var ivrig
etter å bygge et fint kapell
i moderhuset i Nysa i en tid
hvor marmor var det rimeligste materialet og det var lett å
kjøpe kunst og helgenstatuer
fra kirker som ble nedlagt,
slik at det er vakkert utsmykket. Hun arbeidet mye for at
det skulle bli feiret messe her
og at søstrene kunne motta
kommunion her i dette lille

klosteret. Hun brukte mye tid
til bønn i sin hverdag. Derfra
øste hun krefter til arbeidet.
Søstrene skrev at hun alltid
hadde et varmt, kjærlig, og
stort hjerte for alle, både
søstrene og alle hun møtte.
Til dette inspirerte hun også
sine medsøstre. Et av hennes
utsagn var: ”La oss ikke miste
motet. Vi må gjøre alt vi bare
kan. Gud vil fullføre verket”.
Vitner fortalte at hun alltid
utstrålte en indre balanse og
fred, at hun var vennlig og
høflig, og alltid hadde tid for
alle som trengte hjelp. Hun
sparte aldri på sine krefter
når det gjaldt å overraske
andre, eller på penger når
det gjaldt å gjøre andre glade.

Hva kan vi bidra med i menigheten?
■■ A l l e b a r n e r ve l komne med sine foreldre til
det årlige juleverksted som
arrangeres i forbindelse
med Åpent hus og julebasar
(i år var det 19. november).
■■ Unge jenter er velkomne til sangkveld hos
oss hver andre fredag i
måneden. I tillegg blir det
arrangert dugnadshelger i
forbindelse med innsamling til søstrenes prosjekter
i Paraguay, før julebasar
eller kallshelg med varierende tema (for nærmere
dato følg med på vår hjemmeside: http://stelisabeth.
katolsk.no/).

■■ Voksne er velkomne
til å høre mer om vårt
apostolatfellesskap (ta
kontakt med Sr. Karolina
- 41252224).
■■ Alle er velkomne til
å delta i Vesper (alle dager
unntatt lørdag) kl. 17.00
og Den hellige messe 7.15
på hverdager og kl. 9.00 på
søndager.
Ta kontakt med oss på tlf.
23 38 44 00 eller provins@
stelisabeth.katolsk.no eller
Munkerudveien 52, 1165
Oslo.

Side 15

Nr 4 - 2011

Appell til alle katolikker i Norge:

Samtidig sørget hun over at
hun og søstrene ikke hadde
bedre mat til dem som kom
for å be om det. Hun var
alltid i sin beskjedenhet
takknemlig for alle tjenester
hun måtte motta.
St. Elisabethsøstrenes
Kongregasjon har nå søstre
i 18 land, med Moderhus
ved Kongregasjonens
utspring i Nysa (Polen), og
Generalledelse i Roma. Den
norske provins består av fire
hus. Foruten provinshuset i
Oslo har vi filialer i Tønsberg,
Tromsø og Hammerfest.
Tilknyttet til St. Elisabethsøstrene er det også
opprettet et apostolatfelleskap med legfolk som støtter
opp om Kongregasjonens
virksomhet og får del i dens
åndelige frukter, samtidig
som de virkeliggjør sitt kall i
sine egne familier og aktuelle
omgivelser og sammen med
Kongregasjonen danner en
åndelig familie.
Er du interessert i å bo hos
oss, kan du hente søknaden
hos oss og sette deg på
ventelisten. Ta kontakt med
oss på telefon 23 38 44 00.
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bli Caritas-giver
bli Caritas-venn
Kjære venner i Den katolske
kirke i Norge!
Mange steder i verden opplever mennesker et liv i nød,
sykdom, krig og forfølgelser.
De opplever en konstant
kamp for å forsere tilsynelatende uoverstigelige hindre.
Deres liv er et helt annet enn
det liv vi lever i Norge.

For at Caritas Norge skal
kunne bli bedre til å hjelpe
andre gjennom Caritas sitt
verdensomfattende nettverk,
trenger Caritas hjelp fra
katolikker i Norge.
Er du ikke allerede Caritasvenn gjennom en regelmessig
pengegave til Caritas Norge,
oppfordrer jeg deg til allerede
i dag å tegne en avtalegiro og
dermed bli en aktiv Caritasvenn. Sammen kan vi vise at
vi kan gjøre en forskjell.

Hver dag arbeider den Den
katolske kirkes bistandsorganisasjon, Caritas, for å
avhjelpe nød og lindre smerte
for millioner av mennesker Du kan tegne en avtalegiroavverden over. Mange opplever tale (som gir deg skattefritak
mørke og ingen fremtidsut- for gaver mellom 500 og
sikter, hverken for seg selv 12 000 kroner), enten ved
eller sin familie.
å bruke våre internettsider:
www.caritas.no eller ringe til
Gjennom å støtte Caritas Caritas (tlf. 23 33 43 60) for
er du med på å spre lys og å få tilsendt avtalegiroskjema.
håp. Caritas arbeider i mange Tusen takk til alle dere som
land for å hjelpe mennesker hjelper Caritas Norge å hjelpe
som befinner seg i en akutt mennesker i nød.
nødsituasjon, men det meste
av hjelpen er bistand der p. Sigurd Markussen (nestlearbeidet for en bedre fremtid der i Caritas Norges styre)
står i sentrum.

Roratemesser
St. Hallvard menighet inviterer også i år til feiring av
Roratemesser i advent.
Messene ved daggry i
adventstiden kalles ofte
Roratemesse og starter alltid
med ”Rorate caeli desuper”
som inngangsvers. Messene
feires før solen står opp. Det
er kun levende lys i kirken,
og som ved Maria Lysmesse
har de troende tente lys i
hendene.
Lenge ble Roratemessen
feiret lørdag morgen og som
en votivmesse for den Alltid
Rene Jomfru Maria, med
evangelielesningen hentet fra
Maria Bebudelse. I dag kan

den feires alle dager i advent.
Etter det Annet Vatikankonsil
ble det lagt mer vekt på
forberedelsen til Herrens
Gjenkomst. På den måten
faller også messens navn
og hensikt mer på plass.
Rorateropet ”Rorate caeli
desuper et nubes pluant
iustum”, eller på norsk ”Gud,
hør oss, send fra himlens
skyer, som dugg og regn, den
rettferdige”, viser forventningen til Guds folk om Herrens
Annet Komme i herlighet.

forventning om Herrens
Komme.
Roratemesse hver tirsdag
i adventstiden kl. 0700 i
Sakramentskapellet. Alle inviteres til frokost etter messen.
Ta gjerne med brød og/eller
pålegg til felles frokost.

Tradisjonen tro skal kirkerommet kun ha levende
lys, og alle som deltar har
et eget tent lys i hendene, i
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Menighetsrådet

Søndagsbladet - brukerundersøkelse

byggingen av ny katolsk
kirke på Mortensrud, mulighetene for kjøp eller bygging
av kirke i Groruddalen, samt
Byantikvarens forslag om
fredning av St. Hallvard.
Selv om sognepresten vår
tar størsteparten av oppfølgingsarbeidet rundt dette, er
det viktig at menighetsrådet
kommer med sine innspill
og vurderinger - og således
reflekterer, så godt vi evner,
menighetens synspunkter.

-100 år og blant personer født i
Norge, Asia og Afrika.
75 % av respondentene leser
Søndagsbladet hver gang
de er i kirken, og mange
leser hele bladet.
48 % er fornøyde med bladet
og savner ingen ting.
33 % har skrevet om ting
de savner eller ønsker
annerledes.

Arthur Haakonsen

Det er sjeldent at menighetsrådet setter synlig preg på
arrangementer og menighetsliv. På en annen side
er dette også et resultat av
menighetsrådets funksjon - å
arbeide “i det skjulte” for å
legge til rette for at alle gode
krefter får bidra. Nettopp
fordi det er viktig å se nytteverdien i rådet, er det også
viktig at du som har gitt din
stemme om hvem som skal få
sitte i det, får informasjon om
hva vi arbeider med på dine
vegne.
Små og store saker blir lagt
frem for menighetsrådet til
vurdering og oppfølging, for
ikke å nevne de sakene vi
selv brenner for og setter i
bevegelse. På mange måter
får vårt arbeid et preg av
bedriftsutvikling.
De store sakene som har
stått på dagsorden siden
vi begynte arbeidet høsten
2010 har naturligvis vært

Tidlig i valgperioden ble
arbeidet begynt med å finne
primære fokusområder. Alle
i menighetsrådet har saker
de brenner for, noe som kom
tydelig frem. Sakene strekker
seg fra flere arrangementer
o g m e n i g h e t s f e s t e r, t i l
å styrke tilbudet til nye
menighetsmedlemmer, å
hjelpe og motivere barne- og
ungdomsarbeidet, og å få et
tettere samarbeid mellom de
nasjonale gruppene.
I alle disse, og de mange
andre områdene vi har

snakket om, finnes det
enkeltindivider, grupper og
utvalg som gjør en iherdig
innsats for menigheten, både
blant frivillige og ansatte. Vi
vil støtte opp om dem, og
skape dialog slik at alle får
være med å videreutvikle vårt
flotte menighetsliv. Samtidig
er det en utfordring å nå ut til
så mange. Derfor vil vi gjerne
utfordre deg til å snakke med
oss og fortelle hva du ønsker
å se av endringer, og hva du
kunne tenke deg å være med
om å få til!
Det er spennende arbeid vi
holder på med. Vi er ydmyke
ovenfor de enorme ressursene menigheten har og
håper at vi kan legge til rette
for at de ressursene får best
mulige vilkår for å utfolde
seg og gjøre menigheten vår
til et levende fellesskap. Dette
fellesskapet består av deg og
meg, og det er sammen at vi
kan skape de store og de små
endringene som gjør menigheten enda bedre enn den er!

Julefest i St. Hallvard 6. januar
Tradisjonen tro blir det også i år julefest for menighetens voksne. Etter
messen klokken 18 serveres det et rikholdig koldtbord, det blir underholdning og kunstnerisk innslag, gang rundt juletreet og loddtrekning.
Vi ber om påmelding og betaling snarest og senest innen søndag 2. januar.
Pris 250,- per pers, overskudd tilfaller Adventsaksjonen 2011.
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For en tid tilbake
gjennomførte vi en undersøkelse vedrørende bruk
av Søndagsbladet. Nå vil vi
gjerne informere menighetens medlemmer om
resultatet av undersøkelsen
gjennom Hallvardsvaka.
Søndagsbladet deles ut
sammen med salmeboken til
høymessen og ligger ellers
tilgjengelig bak i kirken og
kapellet gjennom hele uken.
Vi fikk god respons, og mange
hyggelige og konstruktive
tilbakemeldinger. Det var
171 personer som svarte på
undersøkelsen. Deltakelsen
var størst i aldersgruppen 26
Inspirert av undersøkelsen
gjennomført rundt bruk
av Søndagsbladet, ønsker
redaksjonen en tilsvarende
tilbakemelding på
Hallvardsvaka.

Som resultat av tilbakemeldingene fra dere, vil mange
ha oppdaget at det er skjedd
noen forandringer i bladet de
siste ukene.
Vi nevner: Søndagens tekster
og ukens gang skrives nå
på polsk og engelsk i tillegg
til norsk. Våre strålende
oversettere, Sara Brødsjø og
Eileen Tørnes, tar også med
annen informasjon de mener
er relevant.		

redaksjonen. Prestene er blitt
oppfordret til å informere om
Søndagsbladet i alle messer,
ikke bare i høymessen. Det
har de gjort, og vi trykker nå
nær 50 % flere blader.
Vi fikk også forslag om mer
utdypende stoff om trosspørsmål, som å få prekenen
på trykk. Det blir for omfattende for vårt lille blad, som
allerede har fått åtte sider i
stedet for fire. Når plassen
tillater det, vil vi ta med stoff
om en aktuell helgen eller
annet stoff relatert til kirkeårets gang.
Noen vil gjerne ha et mer
fargerikt blad. Hvis man med
dette mener fargetrykk, vil
det bety en mangedobling av
trykkekostnadene. Det kan vi
dessverre ikke få til i denne
omgang.

Vi har tatt med messetider T i l s l u t t v i l v i t a m e d
for St. Elisabeth-søstrene konklusjonen fra en av
og for Dominikanerinnene respondentene:
på Lunden. Vi vil forsøke
å ta med annen relevant “Messene er alltid flotte –
informasjon fra våre søstre fylt av Guds kjærlighet.”
etter hvert som stoff tilflyter
Oppgi alder og hvilket land
du er født i. Fortell om hva
du liker å lese i bladet, hva
du savner eller hva ønsker
annerledes.

Send svaret ditt til
Hallvardsvakas redaksjon:
hallvardsvaka@katolsk.
no eller i posten til
menighetskontoret merket
Hallvardsvaka
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Kirkekoret i St. Hallvard
I St. Hallvard menighet er vi
så heldige at vi har flere kor,
vietnamesisk kor som synger
i de vietnamesiske messene,
tamilsk kor som synger i
tamilske messene, kamerunsk
og filippinsk kor som synger
i de engelske messene, så er
det St. Hallvardguttene som
bidrar på forskjellige måter,
familiekoret som synger
hver 1. søndag i måneden
og kirkekoret, som synger i
menighetens øvrige messer
på norsk.

Vi bruker de midler vi har
for å behage Gud, og for at de
tilstedeværende skal bli ført
nærmere det som overgår
vår fatteevne og våre sanser,
nettopp gjennom å lede
sansene inn på et spor som
hjelper å fokusere på de guddommelige ting. Og det er få
ting som påvirker sjelen slik
som kunsten! Hele vår vestlige kunstverden – kirkene,
skulptur- og billedkunsten,
musikken – vitner om
kunstens store rolle i Kirken
gjennom historien.

Det er en vesentlig ting
som skiller liturgiske kor fra
Den hellige Augustin (354andre kor. I motsetning til 430) tilskrives dette utsagnet:
kor uten tilknytning til noe ”Den som synger vakkert, ber
kirkesamfunn, der fokuset er dobbelt”. Det er helt sikkert
på musikken for musikkens mange i menigheten vår som
skyld, og publikum er korets sitter med mer enn brukbare
”adressater”, har liturgiske sangstemmer, som vi i kirkekor et annet kall og en koret hadde likt veldig godt å
annen oppgave, selv om man bli kjent med. Jo flere sangere,
musikalsk sett arbeider på desto større er mulighetene
lignende måte.
for hva man kan forberede av
musikk til messene, desto letLiturgien definerer det tere er det å synge flerstemt,
liturgiske korets oppgave. I og desto hyggeligere er det
enhver katolsk liturgi, om for sangerne å være med!
det er tidebønner eller messe,
er fokuset på Gud. Han er Vi synger forskjellige ting som
liturgiens ”adressat”; alle f.eks. gregorianske melodier,
bønner som liturgiene består flerstemte salmer, renesav, henvender seg til ham, og sansepolyfoni (Palestrina,
messen er en liturgi helt for Tallis) eller romant iske
seg selv siden den er et offer verker av komponister som
til Gud.
Mendelssohn og Brahms.
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Kirkebidrag til St. Martin, Mortensrud

Dette innebærer det å bli med
i kirkekoret:
Koret synger alltid
messen på søndager
(unntatt 1. søndag i
den), og møtes 10.30
gjennomgang.

i høykl. 11
månefor en

Ellers er det øvelser onsdager
kl. 18.30-20.00.
Vi synger litt ekstra når det er
høytider som jul og påske, og
siden julen nærmer seg med
stadig større skritt, anbefaler
vi på det sterkeste å bidra
til at ”Gud må bli forherliget
og de troende helliget”, som
det ble sagt om kirkemusikken under Det annet
Vatikankonsil, og bli med på
sangen fra galleriet!
Ta gjerne kontakt på tlf. 984
69 544, eller send en mail til
sara.brodsjo@katolsk.no .
Hilsen
Sara Brødsjø

Nedenfor følger en liste
over alle som i det siste har
bidratt med gaver til ny kirke
på Mortensrud. Vi har også
tatt med dem som vil sogne
til den nye St. Martin menighet og som enten har betalt
kirkebidrag med vanlig giro
i september og oktober eller
som har betalt via avtalegiroordningen i tredje kvartel. De
som sogner til Mortensrud er
deler av Oslo 11, hele Oslo 12
samt kommunene Enebakk,
Frogn, Oppegård, Ski og Ås.
Totalt har vi registrert gaver
på kr 93.825. Dette er en fin
begynnelse, men det er langt
frem til vi kan finansiere en
hel kirke. Hvis vi antar at
en ny kirke vil koste ca. kr
30 millioner og vil ha 600
sitteplasser, betyr det at hver
sitteplass koster kr 50.000.
Vi har altså så langt samlet
inn nok til nesten to sitteplasser. Vedlagte figur illustrerer
hvor langt vi har kommet.
Vi oppfordrer alle å benytte
seg av avtalegiroordningen,
se blanketten i midten av
dette bladet. Dersom du
ønsker at gavene skal øremerkes St. Martin, Mortensrud
eller ny kirke i Groruddalen,
krysser du av for dette, ellers
tilfaller gavene St. Hallvard
menighet.

Tusen takk for pengegavene
fra:
Anthonypillai, Mary
Margaret
Audo, Angela
Beesoo, Edwin Hervé
Berg, Mari Ann
Biagio, Elmo Lawrence Di
Biørnstad, Astri Louise
Bleken, Marina Azzaroli
Brandseth, Kjell Ove
Brænden, Haakon
Brønlund, Hans Jørgen
Hamborg
Brønlund, Inger Marie
Danelavicius, Martynas
Emeodi, Chineme Lilian
Espe, Aslaug
Furuly, Hans Petter
Gerards, Gisela Helga Maria
Gulbrandsen, Bernt Ivar
Halmøy, Eirik
Harsund, Unni
Ho, Hung Xuan
Hoang, Dong
Hoel, Jan-Petter
Kopperud, Jan Willem
Kyvik, Rosenda Banaston
Daraman
Lesser, Frederick Alan
William
Lofstad, Margit
Lund, Ivar
Lundgren , Katrine Anne
Luong, Nghia Vu
Müller, Berit
Nguyen, Dung Thi Kim
Nguyen, Kim Oanh
Nguyen, Thi Phuoc (Maria)

Nguyen, Trung Chau Thi
Norgård, Målfrid
Pham, Minh Can
Rajakumar, Maria Claris
Riiser, Anne Marie
Solem, Jana Maria
Tan, Andrew Lambert
Tan, Margaretha
Tovari, Turid Margrethe
Tran, Lua Thi
Walenkiewicz, Michal
Weidemann Brevad, Jan Ove
Wold, Catharina Bonifacia
Wulff, Lerma Nazareno
Aase, Sonja Høivang
Deltagere på orienteringsmøtet på Mortensrud
Så mange sitteplasser har vi
klart å betale i den nye St.
Martin kirke pr. 1. november
2011:
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Spełniona obietnica.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1, 14)
p. Janusz Zakrzewski

Każdy z nas pamięta ból
niespełnionych obietnic.
Zarówno jeśli to my sami
poczuliśmy się oszukani,
jak też gdy okazaliśmy się
niesłowni wobec innych.
Czasami, dla tak zwanego
świętego spokoju, rodzice obiecują dzieciom
najprzeróżniejsze rzeczy,
bardzo szybko potem
zapominając o danym
słowie. Dzieci pamiętają.
„Obiecałeś!” — to krzyk ich
bólu i buntu wobec pustych
słów.
Dorosłych boli nie mniej
słowo bez pokrycia.
Począwszy od przykrości, gdy
ktoś zapomina o umówionym
spotkaniu, a skończywszy
na cierpieniu z powodu
odejścia współmałżonka lub
odepchnięciu przez — jak
się zdawało — przyjaciela.
Przecież mówił, że nigdy
nie opuści, że będzie na
zawsze...
Boleśnie przeżywają
niesłowność ludzie starsi,
zwłaszcza rodzice wobec
dorosłych dzieci: „Obiecał,
że przyjdzie, pomoże
załatwić jakąś trudną
sprawę...”.
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Smutne jest doświadczenie więcej, niż obiecywał! Mówił,
spotkania z czyjąś dobrą że będzie” Emmanuelem”
chęcią, która okazuje się -Bogiem z nami- a stał się
tak boleśnie niekonsek- człowiekiem. Bóg wielokrotwentna. Wiemy, że ten drugi nie obiecywał, że przyjdzie w
naprawdę chciałby, ale... osobie Mesjasza. Nikt jednak
Nie ma siły, nie starcza mu nie przypuszczał, że zwiąże
wytrwałości. Kolejne „zakli- się na zawsze w Chrystusie
nanie się”, że nie sięgnę po z ludzką naturą. Powiedzieć,
alkohol, hazard, papierosy że Bóg zamieszkał pośród
itd.
nas to zbyt mało: On
wcielił się, uczłowieczył
Ktoś ułożył następującą swe Bóstwo, aby ubóstwić
frazę: „Nie chcę nadziei! człowieczeństwo.
Zawiedziona boli za bardzo”.
Boże Narodzenie wproPr z e c i e ż s a m i r ó w n i e ż wadza nas w oszałamiającą
zawodzimy. Tyle słów, którym tajemnicę: On moje życie
zaprzeczyła rzeczywistość. uczynił częścią swojego życia.
Wy d a w a ł o s i ę n a m , ż e I to nie tylko intensywnie
bardzo chcieliśmy dobrej myśląc o mnie, współczując,
rzeczy, lecz fakty pokazały ale znacznie bardziej. To, co
coś dokładnie odwrotnego. się stało, przerosło nasze
Okazaliśmy się niesłowni, oczekiwania. Wszedł z nami
niewierni, bezradni wobec w niesłychaną jedność.
okoliczności, które obróciły
w proch nasze obietnice.
Porzucić niesłowność to
pierwsze, bardzo ważne wyzMogło też się i tak zdarzyć, że wanie. Od Boga wcielonego
niewierność przyjęła formę możemy się jednak nauczyć
milczenia. Nie podjęliśmy pójścia dalej niż lojalność i
rozmowy, milczenie stało się literalne wypełnienie obietodmową spotkania. Jakże nic. To za mało nie zdradzić
wymowną...
współmałżonka i nie odejść
od niego. Być przy drugim
Takie są smutne realia — — współmałżonku, dziecku,
nasz „żłób”. I w nim właśnie przyjacielu, to być wewnątrz
rodzi się On — Słowo, które niego. Głęboka miłość sprastało się spełnieniem obi- wia , że człowiek stara się
etnic. Nawet więcej niż wejść w świat ukochanego.
spełnieniem. On zrobił dużo „Wejść w jego skórę”. Starać

się wyobrazić sobie, co
on może czuć, jak myśleć,
jak pragnąć. Ten rodzaj
wysiłku sprawia, że zamiast
osądzającego dystansu,
zbliżamy się do ważnej dla
nas osoby. Obejmujemy ją
naszą empatią i próbujemy
być w jej wnętrzu.
Poczucie obcości i niezrozumienia zasiewa smutek
w domach, gdzie pozornie
wszystko gra i ludzie są razem.
Potrzeba bycia rozumianym,
a w ślad za tym, objętym
mądrą oceną i współczuciem
nie gaśnie w nas nigdy.
Zaczyna się od pierwszych
chwil świadomości i trwa do
ostatniej jej iskry.
Wypełniać obietnicę: będę
z Tobą, oznacza więc być
coraz bardziej. Coraz
mocniej trwać, budząc
nadzieję, że ewentualne
przeciwności tylko pogłębią
i zintensyfikują nasze

zjednoczenie.
We wcielonym Synu Bożym
połączyły się nierozerwalnym węzłem Bóstwo i
człowieczeństwo. Chrystus
na zawsze już pozostanie
człowiekiem. Nie przyjął
ludzkiej natury na chwilę
ziemskiego bytowania,
by potem ją odłożyć na
bok, jak znoszony płaszcz.
Naśladować wcieloną miłość,
to każdego dnia czynić
miłość coraz mniej zdolną
do zdrady. Tak ją oczyszczać,
pielęgnować, umacniać,
aby perspektywa rozstania,
porzucenia wydawała się
absurdalna i nie do przyjęcia.
Syn Boży nie wcielił się od
razu w dorosłego mężczyznę
— Jezusa. Zaczął wszystko
od początku. Od poczętego,
narodzonego dziecka, które
„rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością”
(Łk 2, 40).

Nasze ludzkie relacje
również rozwijają się w
czasie i potrzebują czasu.
I na każdym etapie mogą
być miejscem czułości,
wymagań, konsekwencji,
odpowiedzialności, spokojnej dojrzałej pewności,
poczucia dawania sobie
nawzajem siły i wsparcia w
trudnościach.
Rodzinność Bożego
Narodzenia to nie tylko efekt
oglądania Świętej Rodziny z
Nazaretu. Patrząc głębiej
na samego Jezusa, Wcielone
Słowo boskiej obietnicy,
możemy wzrastać w nadziei
co do naszych rodzin i wspólnot. Jakość naszych relacji,
intensywność zaangażowania,
głębia zrozumienia i jedności
ma przed sobą obiecujący
horyzont, rozjaśniony przez
blask Boga Człowieka.
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Det oppfylte løftet
Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss (Joh 1,14)
Hver av oss har kjent hvor
vondt det er med uoppfylte
løfter. Både når vi selv føler
oss lurt, og like mye når det
er oss som fremstår som
upålitelige.
Noen ganger, bare for å få
fred for mas, lover foreldrene
barna sine de forskjelligste
ting, for så å glemme det
veldig fort etterpå. Men
barna husker det; „Du lovte!”
– roper de, såret og opprørt.
Men voksne blir ikke mindre
såret av tomme løfter. Det
kan være en bagatell, som at
noen glemmer en avtale, eller
en stor lidelse etter å ha blitt
forlatt av ektefellen eller på
grunn av en venn som svikter.
For han lovte jo at han alltid
ville være der, og aldri skulle
forlate oss i nøden…
Eldre mennesker opplever
svik som meget sårende, spesielt foreldre overfor voksne
barn: Han lovte at han skulle
komme, hjelpe til med noe
vanskelig…
Det er trist å erfare en god
vilje som viser seg å være
inkonsekvent på så smertefullt vis. Vi vet at den andre
virkelig skulle ønske å klare
det, men… orker ikke, er ikke
utholdende nok, og sverger
igjen og igjen å slutte f.eks
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å misbruke alkohol, gambling eller røyking.
Noen har sagt det slik: „Jeg
vil ikke ha noe håp! Et skuffet
håp er altfor smertefullt.”

Gud tok bolig iblant oss er
ikke nok: Han ble inkarnert,
han menneskeliggjorde sin
guddom for å guddommeliggjøre menneskeligheten.

Det hender at vi selv svikter.
Så mange ord som siden
har blitt gjort verdiløse av
virkeligheten. Vi trodde at
vi virkelig mente å gjøre noe
godt, men det som faktisk
hendte ble det motsatte av
våre intensjoner. Vi viste oss å
være upålitelige, svikefulle og
maktesløse overfor omstendighetene, som tilintetgjorde
våre løfter.

Herrens fødsel leder oss inn i
et fantastisk mysterium: Han
har gjort mitt liv til en del av
sitt liv. Ikke bare ved å tenke
intenst på meg, og ved å føle
med meg. Det som har skjedd
har overgått våre forventninger. Mysteriet har gjort han
til ett med oss.

Svik kan også forekomme i
form av taushet. En samtale
man aldri startet, eller da
tausheten avslørte en manglende vilje til å møte noen.
Slik er den triste virkeligheten – vår „krybbe”. Og i denne
krybben blir Han født – Ordet
som blir løftets oppfyllelse.
Og mer enn det. Han har
gjort mye mer enn Han lovte!
Han hadde sagt at han skulle
være „Emmanuel” – Gud med
oss” – men han ble også et
menneske. Gud hadde lovet
mange ganger at han skulle
komme i Messias´person.
Men ingen hadde trodd at
han for alltid skulle binde seg
til den menneskelige natur
gjennom Kristus. Det å si at

Å forkaste upåliteligheten
er vår første, meget viktige
utfordring. Men vi kan lære
av den inkarnerte Gud å gå
lenger enn å mestre lojalitet
og en bokstavelig oppfyllelse
av løfter. Det er ikke nok bare
å forbli trofast mot ektefellen
og ikke forlate ham eller
henne. Det å være sammen
med ektefellen, barnet eller
en venn er å være innenfor
personen. En virkelig dyp
kjærlighet gjør at mennesket
forsøker å bli en del av sin
elskedes verden, å forestille
seg hva han eller hun føler,
tenker og ønsker. Denne
typen anstrengelse erstatter
en dømmende avstand med
at vi nærmer oss personen
som er viktig for oss. Med
vår empati omfavner vi personen og prøver å komme på
innsiden.

En følelse av fremmedhet
og mangel på forståelse
sår en vemod i hjem der alt
tilsynelatende går bra, og
menneskene holder sammen.
Behovet for å føle seg forstått,
og følgelig oppleve å bli
vurdert på en klok måte og å
få medfølelse, slukner aldri i
oss. Vi har det i oss fra våre
første bevisste øyeblikk, helt
til bevissthetens siste gnist.
Det å oppfylle løftet om å
være sammen med noen
betyr altså å være stadig mer
tilstede, og vekker håpet om
at eventuell motgang bare
vil gjøre enheten sterkere og
dypere.
I den inkarnerte Guds Sønn
ble guddom og menneskelighet forenet i et uoppløselig
bånd. Kristus vil for alltid
forbli et menneske. Han tok

ikke på seg den menneskelige
natur kun for den tiden Han
tilbrakte på jorden, for senere
å legge den til side som en
slitt frakk. Etterfølgelse av
Den inkarnerte kjærlighet vil
si å gjøre kjærligheten stadig
mindre skikket for svik. Det
innebærer å rense, pleie og
styrke den på en slik måte at
tanken på å skille seg fra den
andre vil virke helt absurd og
uakseptabel.
Guds Sønn tok ikke på seg
en voksen manns kropp med
en gang. Han begynte med
å være et unnfanget og født
barn, som „vokste og ble
sterk, fylt av visdom, og Guds
nåde var over ham” (Luk
2,40).
Våre menneskelige relasjoner
utvikler seg også med tidens
løp, og er avhengige av tid. I

HALLVARDSVAKA
Hallvardsvaka for 10 år
siden inneholder en 2-siders
artikkel om “Plata”.
Fransiskushjelpens

Fransiskushjelpen 30 år:
“Fransiskushjelpen har vært
nær knyttet til fransiskanerne og St. Hallvard
gjennom de siste tretti år,

Det er altså ikke bare parallellen til Den hellige familie fra
Nasaret som gir julen dens
familiære dimensjon. Ser
vi nærmere på Kristus selv,
det guddommelige løftets
inkarnerte Ord, kan vi i våre
familier og fellesskap vokse
i håpet. Kvaliteten på våre
relasjoner, engasjementets
intensitet og dybden av forståelse og enhet, har lovende
perspektiver, som blir opplyst av Gudmenneskets glans.
p. Janusz Zakrzewski
Oversatt av Sara Brødsjø

for 10 år siden – nr. 4/01

nystartede “Fratello”, hjelpen
for narkomane, kom i gang
etter initiativ av Ole Martin
Holte, som beveget seg rundt
i det slitne miljøet og snakket

HALLVARDSVAKA

hver fase av denne utviklingen kan de romme ømhet,
krav, konsekvenser, ansvar,
en fredfull, moden sikkerhet
og en følelse av å gi hverandre kraft og støtte i motgang.

med folk på deres premisser.
Dessuten er det “stadig
tilbakegang av kirkebidragene”, (også den gang), og alt
blir dyrere- også den gang!

for 25 år siden - nr. 4, julen 1986

fra dens spede begynnelse i
Urtegaten til den i dag fremstår som en viktig respektert
sosial hjelpeorganisasjon”.
-Lotteri til inntekt for

menighetsarbeidet gikk av
stabelen 1. søndag i advent.
Blant gevinstene var bl.a.
malerier av Liv Benedikte
Nilsen, Anne Lise Knoff,
Philips radio, gitar m.m.

Side 25

Nr 4 - 2011

Julebarnet som forsvant
Av Ferdinand Männle,
Fritt etter Catharina
Bachem-Tonger

Julekrybben er hele menighetens stolthet. Alle er glad i
jesusbarnet som er skåret ut
i oliventre som har vokst på
Betlehemsmarkene. Når det
ligger i krybben og smiler, ja
da sprer seg en glans over
julekrybben som minner om
selveste natten i Bethlehem.
Men tredje dag jul stormer
sakristanen plutselig inn i
sogneprestens kontor. ”Det er
vekk” roper han andpusten.
Sognepresten løfter langsomt
hodet. ”Hva er vekk?” ”Det –
det er vekk! Jesus-barnet er
vekk!” ”Ikke mulig”, svarer
sognepresten. Sammen går
de til krybben. Og det er sant.
Krybben er tom. De sjekker
om Jesus-barnet har ramlet ut
av krybben. Kanskje det har
falt ned bak veggen. Men nei.
Ingen spor etter Jesus-barnet.
”Noen må ha stjålet ham”, sier

sakristanen. ”Hvem vil stjele
Jesus-barnet vårt?” svarte
sognepresten. ”Så verdifullt
er det da ikke.” Mens de to i
sin rådløshet stirrer på den
tomme krybben, åpner noen
meget forsiktig sidedøren.
En gutt strekker inn hodet og
ser seg rundt i alle retninger.
”Fort, bak søylen”, visker
sognepresten og sammen
dukker de vekk i det sparsomt belyste kirkerommet.
Gutten nærmer seg krybben
og de to observatørene er
ikke lite forbauset da han
åpner jakken og henter ut
Jesus-barnet. Han legger det
forsiktig tilbake i krybben,
og det ser ut som om han
har en artig prat med Jesusbarnet. Jesus smiler som
før. Sognepresten kommer
langsomt opp fra skjulet.
”Det er fint at du bringer
Jesus-barnet tilbake”. Gutten
skvetter. ”Har du funnet det
et sted”, spør sognepresten?
Gutten nøler. ”Nei, jeg har vel
ikke det”, svarer han. Og så

brister det ut av ham: ”Jeg
har lånt ham”. ”Du har lånt
ham?”, spurte sakristanen,
som også hadde kommet
frem i lyset. ”Ja”, sa gutten,”
jeg hadde en avtale med
ham!” Og fortsatte: ”Saken
er slik: jeg ønsket meg en
ny sparkesykkel til jul. Dere
vet, den nye modellen som
ikke er helt rimelig. Pappa
og mamma sa at det var litt
for dyrt og at jeg heller skulle
ønske meg noe annet. Men
det ville ikke jeg. Så det var
ikke mye håp. Da fikk jeg
ideen om å snakke med Jesus
om saken. Og vi kom frem
til at han fikk være med på
den første større turen hvis
jeg mot forventning skulle få
sparkesykkelen til jul. Og tro
det eller ikke: min sparkesykkel sto under juletreet. Og da
måtte jeg jo ta ham med på
turen. Det var virkelig moro
for oss begge to. Man må jo
holde sine avtaler.” ”Ja det
må man”, sa sognepresten og
klappet gutten på skulderen.

Julekrybben – tradisjon og opprinnelse
”Og mens de var der
(Betlehem), kom tiden
da hun skulle føde,
og hun fødte sin
sønn, den førstefødte,
svøpte ham og la ham i
en krybbe.” Lukas, 2, 6-7.
Av Kristin Billaud Feragen
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Ordet ”krybbe” kommer
opprinnelig fra det latinske
ordet ”cripia” som henviser til
trauet der dyrets mat ble lagt.
Senere har ordet blitt utvidet
til å representere grotten
som var innredet som stall
der Josef og Maria søkte ly
julenatt.

Tradisjonen rundt julekrybben har ofte blitt knyttet til
den hellige Frans av Assisi.
Det sies at han i 1223 organiserte en levende krybbe i
forbindelse med midnattsmessen. Dette inspirerte raskt
andre menigheter i Italia, og
ideen spredte seg deretter

over hele Europa. Vi vet at denne tradisjonen i barokkstil
pave Onofrio IV bestilte en og blir veldig etterspurt over
krybbe bestående av figurer i hele Europa på 1700- og
1283, mens en annen berømt 1800-tallet. Disse krybbene
krybbe stammer fra 1562 og var først og fremst å finne i
ble laget av Jesuitter i Praha. rikmannshjem eller i kirker,
Under Middelalderen vokste og var overdådig pyntet og
det fram en sterk teatertradi- dekorerte. Figurene ble laget
sjon flere steder i Europa. med ståltråd, og deretter
Disse teaterstykkene var ofte påkledd og pyntet med flotte
basert på hedenske symboler og dyre stoffer. Ansiktene var
og tradisjoner. Kirken valgte å som regel laget av keramikk
svare på utfordringen denne og øynene av glass.
teatertradisjonen skapte med Under den franske revolusjoselv å gjengi scener og bilder nen (1789) ble det forbudt for
fra Evangeliene, som for Kirken å feire midnattsmessen
eksempel Jesu fødsel. Kirkens eller spille evangeliescener
teaterstykker ble deretter spilt offentlig, og for mange familier
under liturgiske feiringer, slik ble krybben hjemme en viktig
at evangeliet skulle framstå erstatning. Krybbefigurene –
som mer konkret for de som på fransk kalles ”santon”
troende.
(lille helgen) - kunne bli laget
På 1500-tallet dukker de av glass, porselen, være utskåførste krybbene slik vi kjenner ret i tre eller være formet av
dem opp i kirker i Europa, og innmaten på et brød som
langsomt dukker det også opp deretter ble malt! Langsomt
krybber i de tusen hjem. På inspireres krybbene av den
1400- og 1500-tallet utvikles lokale kulturen den uttrykker
en krybbetradisjon i Napolis seg i, og rundt den hellige
k i r k e r d e r j u l e m y s t e r i e t familie, gjeterne og fårene,
representeres gjennom malte samles også eselet og oksen
statuer, ofte i naturlig stør- (fra et apokryfisk evangelium).
relse. På 1600-tallet uttrykkes Mange krybber inneholder

etter hvert også figurer som
representerer typiske lokale
yrkesgrupper: bakeren, skomakeren, slakteren, sydamen,
borgermesteren, presten,
sigøyneren og mange flere
er på vei til krybben. Enkelte
steder utvikler også en tradisjon der det lages figurer som
representerer familiens døde
medlemmer, slik at også disse
er til stede ved krybben. I dag
finner vi krybber innenfor alle
ulike kulturer der den katolske
kirken er representert, med
særpreg fra alle kontinenter.
Noen familier setter opp krybben første søndag i advent
– uten Jesus-barnet fram til
julenatt - mens andre velger
å vente til siste søndagen
før jul. De hellige tre konger
plasseres ved krybben den
6. januar når de har funnet
den nyfødte i Betlehem etter
å ha fulgt ledestjernen fra det
fjerne Østen. Tradisjonen er
å beholde krybben fram til 2.
februar, når Kirken feirer Jesu
framstilling i tempelet.
Krybben i hjemmet skal minne
oss om Julens mysterium og
kan plasseres på et sentralt og
synlig sted. I noen hjem plasseres krybben under juletreet,
slik at gavene blir liggende
foran krybben og kan minne
oss om kjernen i julens budskap: Gud ble menneske og
kaller oss til kjærlighet og
medmenneskelighet. Krybben
kan være et samlingspunkt for
felles bønn i advents- og juletiden i hjemmet eller i familien,
og dermed bidra til å bringe
julemysteriet nærmere oss.
Side 27
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Med engler og erkeengler...

Litt om engelens plass i troen og livet
Av fr. Arnfinn Haram OP

September er ikke bare en
fin høstmåned, det er også
englenes måned, på en måte,
fordi den 29. september er
festen for erkeengelen Mikael
(Mikkel - på godt norsk) og
alle engler. En slik fest er
mer nødvendig enn noen
gang, tror jeg - for englene er
kanskje blitt litt borte i trosbevisstheten til oss vestlige
og ”moderne” kristne. Hva
bør vi vite om englene?

1. Englene er en del av
Guds skaperverk, som
oss selv
I Credo sier vi at vi ”tror på
én Gud, den allmektige Fader
som har skapt himmel og
jord, alle synlige og usynlige
ting”; ”...visibilium omnium et
invisibilium”, som det heter i
den latinske versjonen. Når
vi tenker på Gud som Skaper,
er det ofte bare det synlige
vi har i tanken - og glemmer ”den usynlige verden”,
åndenes verden. Englene
er åndelige skapninger. Det
finnes også åndsmakter som
har vendt seg fra Gud på en
definitiv måte: demonene,
og deres fyrste, Satan. Etter
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kristen tradisjon, er dette
også Guds skapninger; men
det er engler som er blitt sin
Skapers fiender (Efes. 6,12).

2. Englene er ulike og
har et mangfold av
tjenester

I Skriften blir Gud kalt Herren
Sebaot, hærskarenes Gud - og
her er det nettopp englene det
er tale om. Teologene taler om
et ”hierarki” av engler, altså
et ordnet samfunn med ulike
oppgaver samlet i det ene: Å
tjene Gud. Noen av englene

kalles Kjeruber og Serafer; fødsel, eller ved den tomme bør gi oss en rikere og
disse er de ”høyeste” og deres graven Påskemorgen!
større forståelse av livet
tjeneste består i den evige
og av virkeligheten. Og vi
tilbedelse, kontemplasjon og 3. Englene står høyt,
bør innrette vårt liv og vårt
men
mennesket
er
lovprisning av Gud. I messen
livsmiljø - både i naturen og
kommet
Gud
enda
synger vi med i Serafenes
kulturen, i arkitektur, sivilisanærmere
sang: Sanctus, sanctus, sancsjon og livsformer - slik at det
tus..” ; ”Hellig, hellig, hellig..
blir ett miljø som englene kan
”(Jes 6), slik de tilber Herren ”Det er jo ikke englenes ”trives i”; renhetens, gledens,
i det himmelske tempel. sak han gjør til sin; det er sannhetens og kjærlighetens
Skriften nevner også Makter, Abrahams ætt” (Hebr 2, 16), miljø. Ikke minst skal vi
Troner og Herredømmer står det om Guds frelsesplan. pleie fellesskapet med vår
som betegnelse for deler av Dette viser at selv om englene verneengel, som alltid følger
engleverdenen, men også er rene ånder og fullkomne i oss. Derfor vil jeg slutte med
Erkeengler, ”Overengler” - sin innsikt og i sin lydighet, en oversettelse av den gamle
som Gabriel, Mikael og Rafael. har Gud likevel elsket men- kristne bønn til Herrens
Ordet ”engel” kommer av det neskeslekten på en spesiell Engel (”Angele Domini”), som
greske ”angelos” og betyr måte. Fordi vi er skapt i hans en liten, hellig ”regle” for alle
”utsending” - og englenes bilde - og fordi hans enbårne Guds barn:
oppgave er nettopp å være til Sønn ble menneske; uten
Du Guds engel, vokt
tjeneste for Guds skaperverk. synd, men av kjærlighet til
meg, vern meg,
De kan virke i naturen og synderne. Kristus er vår bror
i historien, men ikke minst - og han sitter ved Faderens
i din omsorg styr og
tjene og verne menneskene høyre hånd, han er Gud
bær meg,
(Hebr 1,14). Jesus sier at og menneske i en person.
alle Guds barn har en engel Høyere Gud og nærmere Gud
med Guds ord opplys og
som ”alltid ser Faderens åsyn” kan ingen komme. Så høyt
lær meg!
(Matt 18,10). Vi har altså ”vår elsker Gud oss, så høyt setter
egen engel”, vår verneengel, han oss. Derfor hører vi med
Amen.
i englenes samfunn, i de hellivår ”skytsengel”.
ges samfunn, som mennesker
Engler er ofte til stede når er vi kalt til å være englenes
G u d å p e n b a r e r s e g , d e venner. Samtidig er det vi
uttrykker noe overnaturlig, som binder jord og himmel
noe overveldende, noe ”frykt- sammen, for mennesket er
inngydende” i betydningen Guds bilde, Kristi bror - og ett
storslagent og grensespren- med alle synlige skapninger,
gende. Men de forkynner ofte tatt av jorden som vi er.
glede! Som i lovsangen over
Betlehemsmarkene ved Kristi Troen på englenes eksistens
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Ekteskapskurs i
St. Hallvard menighet
Går du med gifteplaner i 2012?

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende kurs.
Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som
mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen finner sted, enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.
Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over seks kvelder fra kl. 18.30
– 20.00 (Det er kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere er invitert
til å delta i).
Alle par må sørge for å ta med seg dåpsattest (for katolikker kan den ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra
ekteskapsinngåelsesdatoen) og sivilstandsbekreftelse for
begge parter (kontakt Skatteetaten tlf 80 08 00 00).
Kurset koster kr. 1000,- pr. par - som dekker alt
kursmateriale. Beløpet kan betales med bankkort
(vi har kortterminal) eller kontant første kurskveld
eller overføres via nettbank til menighetens konto:
3000 22 49134 (husk å skriv ”Ekteskapskurs” og
ditt navn i ”gjelder” feltet).
Påmelding til p. Sigurd Markussen (sigurd.markussen@katolsk.no) – eller menighetskontoret (tlf. 23
30 32 00) før første kurskveld.

Ekteskapskurs våren 2012:
Kurs 1/2012 – avholdes følgende
kvelder i den ”nye” menighetssalen i 1. etasje:
■■ Onsdag 4. januar
■■ Onsdag 18. januar
■■ Onsdag 1. februar
■■ Onsdag 15. februar
■■ Onsdag 29. februar
■■ Onsdag 14. mars

Kurs 2/2012 – avholdes følgende
kvelder i den ”nye” menighetssalen i 1. etasje:
■■ Onsdag 11. april
■■ Onsdag 25. april
■■ Onsdag 9. mai
■■ Onsdag 23. mai
■■ Onsdag 30. mai
■■ Onsdag 6. juni

Intensivt ekeskapskurs på
lørdager:

(lille menighetssal kl.
14.00 – 16.00)
■■ Lørdag 17.mars
■■ Lørdag 24. mars
■■ Lørdag 7. april
■■ Lørdag 21. april

Hellig tre
kongers fest
Tradisjonen tro, arrangerer menigheten
Hellig tre kongers fest. I år faller den på
søndag 8. januar. Dette er en dag spesielt
for barna! Det blir sang, lek, gang rundt
juletre og er vi heldige får vi besøk fra Østen.
Kanskje har de en overraskelse til barna?
Møt opp i menighetssalen etter messen og
bli med på fest!
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Marriage preparation
in St. Hallvard parish
The course is obligatory for everyone who want
to enter a sacramental marriage. St. Hallvard
parish also runs marriage preparation courses
in Norwegian. Please sign up for the course in
advance, sending an e-mail to: sigurd.markussen@katolsk.no
Place: St. Hallvard church parish hall Time:
18.30 – 20.00 Price: NOK 1.000,- (to be
paid either in advance to the parish account
number: 3000 22 49134, marked with your
name and “Marriage preparation” or bank card
or cash at the first day)
Teacher:
Mr. Edwin Sammut.

Marriage preparation course in
English spring 2012:
■■ Tuesday 28th February
■■ Tuesday 6th March
■■ Tuesday 13th March
■■ Tuesday 20th March
■■ Tuesday 27th March

Kontaktklubben
Hver onsdag feires det messe i kirken kl.
1100 etterfulgt av formiddagsmat og hygge
i menighetssalen. Dette er et tilbud til alle,
men er først og fremst rettet mot de eldre og
ensomme i menigheten. Vi har alltid plass
til flere og alle er hjertelig velkommen. Ta
gjerne med en liten gevinst til utlodningen.
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Den hellige Stefan - 26. desember
Stefanos, og betyr krone.

Pastor Oddvar Moi

Fra barndommen av husker
jeg – siden vi bodde rett ved
siden av en luthersk kirke,
min far var klokker, og vi
barn gikk inn og ut der fra
tidlig barndom – at man alltid
andre juledag feiret noe som
ikke egentlig hadde noe med
jul å gjøre, nemlig kirkens
aller første martyr, den hellige Stefan.
Så vidt jeg vet – som vokste
opp i Den norske lutherske
kirke, og konverterte 39
år gammel i 1994 – er den
hellige Stefan den ene av de
bare to hellige som minnes
blant lutheranerne i Norge,
den andre er hellig Olav. De
fleste andre protestantiske
kirkene står enda lenger fra
oss katolikker, og har verken
et skikkelig kirkeår med jul,
faste, påske, pinse etc., heller
ikke liturgiske klær eller en
fast liturgi (Den norske kirke
har alt dette), og de minnes
heller ingen helgener.
Hva er det så som så gjør
at den hellige Stefan er så
viktig? Det er faktisk det
faktum at han var den aller
første kristne som ble drept
for sin tro og derfor æres
som Kirkens første martyr, og
derfor blir kalt protomartyr
eller erkemartyr, og regnes
som forbilde for alle senere
martyrer. Navnet er gresk,
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Alt vi vet om ham, fortelles i Apostlenes gjerninger,
kapittel 6 og 7. Der står det
at Stefan var «en mann full
av tro og kraft», uten tvil
en gresktalende jøde, og
han nevnes først av de syv
diakoner apostlene valgte og
viet ved håndspåleggelse til å
sørge for at de gresktalende
enkene blant de kristne i
Jerusalem fikk den hjelpen
de trengte.

fedre hadde gjort. Disse fedre
hadde forfulgt profetene, og
nå hadde de selv drept den
Hellige, som profetene hadde
forutsagt. Idet han så opp, sa
han: «Se, jeg ser himlene åpne
og Menneskesønnen stående
ved Guds høyre hånd».
Da anklaget de ham for blasfemi, drev ham ut av byen og
steinet ham uten noen rettssak. «Herre Jesus, ta imot min
ånd», ropte han, og idet han
falt på kne, ba han en bønn
til Gud for sine mordere. De
som skulle steine ham, la fra
seg kappene sine hos en ung
mann fra Tarsus ved navn
Saulus. Han var enig i henrettelsen. Han skulle bli Paulus,
hedningenes apostel.

Information and guidance for immigrants
Storg ata 38, g round floor, entrance
Hausmannsgate. Opening hours:
Tuesdays and Thursdays: from 10:00 -17:00
Wednesdays: from 10:00 until 19.00

■■ Residency/work/family reunification visas
– about UDI
■■ Health services – how to access them
■■ Social/emergency help – how to get help

Here you can receive information and advice
if you are new to Norway:
■■ Housing – how to get an apartment while
you are looking for work, and more permanent housing option
■■ Rules regarding renting apartments and
where to get advice.
■■ Work – how to use NAV

■■ Legal help – who can help you
■■ How to learn Norwegian – help from public
and voluntary organizations
■■ Practical questions regarding documents/
papers from the public sector
■■ Guidance working out your CV
■■ Other help, information and guidance

■■ Rules of the workplace and who can help

Han var også en svært ivrig
predikant som ved sin store
karisma trakk mange tilhørere til seg, og han «gjorde
store undre og mirakler».
Han ble derfor anklaget for
det jødiske råd, Sanhedrin,
som gudsbespotter. Da han
ble brakt for rådet, gikk han
gjennom Israels historie og
endte med å kalle sine tilhørere stivnakker som motsto
Den Hellige Ånd som deres

Stefan er et kjent navn for
kristne. Jeg finner på katolsk.
no ca. 40 helgener som heter
Stefan. Den mest kjente av
disse er sannsynligvis den
hellige Stefan av Ungarn
(969-1038) som feires hvert
år 16. august. Hele ni paver
har også tatt navnet Stefan.
Den første av disse er helligkåret; den hellige pave Stefan
I, pave fra 254-257.

Centrum informacyjne dla imigrantòw zarobkowych
Storgata 38, wejscie od Hausmannsgate
Godziny otwarcia:
■■ wtorek i czwartek 10.00 – 17.00
■■ sroda 10.00 – 19.00
Jako nowicjusz w Norwegii otrzymasz u nas
informacje o:
■■ Mieszkaniu – dlugo lub kròtkoterminowe
■■ Regulach wynajmu - gdzie szukac pomocy

De hellige Stefan har helt fra
de tidligste tider vært skytshelgen for diakoner – siden
han selv var diakon. Den
mest kjente kirken som er
viet til ham er den berømte
Stefansdomen i Wien.

■■ Pracy – jak korzystac z NAV, biur rekrutacyjnych, CV i inne
■■ Zasadach rynku pracy – kto moze pomòc
■■ Pozwoleniu pracy/pobytu/laczenie rodzin
– UDI

■■ Opiece zdrowotnej– reguly i jak z nich
korzystac
■■ Pomocy socjalnej- gdzie szukac pomocy
■■ Pomocy prawnej – kto moze jej udzielic
■■ Gdzie uczyc sie norweskiego – oferty panstwowe oraz organizacji pozarzadowych
■■ Pytania dotyczace dokumentow/papieròw
urzedowych
■■ Norweskiej kulturze i ofertach kulturalnych
■■ P C d l a u z y t k o w n i k o w
informacyjnego

centrum

■■ Informacja po norwesku, angielsku, polsku.
hiszpansku, litewsku
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BARNas SIDE

SANG
‘Jeg

har en engel som følger meg’ er en kjempefin kristen barnesang, som
passer godt i aftenbønnen. Du kan finne melodien ved å søke på den på
Internett, eller f.eks. på cd-en ‘Jesus elsker alle barna’ (www.barnesang.no).

Jeg har en engel som følger meg

I Bibelen kan vi lese om ENGLER
flere forskjellige steder. Husker du
noen fortelling fra Bibelen hvor det
er ENGLER? Kanskje når MARIA
får besøk av ENGELEN? Eller når
HYRDENE PÅ MARKEN ved Betlehem
får se ENGLENE? Eller når JESU
GRAV ER TOM, og det er en ENGEL
der? Gud har skapt ENGLENE. De har
forskjellige oppgaver. ENGLENE er
våre venner, og de bor hos Gud.

1. Jeg har en engel som følger meg.
Jeg har en engel som følger meg hver dag.
Om jeg sitter eller står,
Om jeg springer eller går,
jeg har en engel som følger meg.
:/: Jeg er trygg både dag og natt :/:
En engel går ved min side,
og jeg er trygg både dag og natt.
2. Jeg har en engel som verner meg.
Jeg har en engel som verner meg hver natt.
Om jeg sover trygt og godt,
eller om jeg våkner brått,
jeg har en engel som verner meg.
Fargelegg ENGELEN
slik du har lyst til.

Husk at det er FAMILIEKOR i St Hallvard som synger i
familiemessen 1. søndag i måneden. Kanskje du har lyst til å bli med?

Kan du denne bønnen?

Se om du klarer å
hjelpe ENGELEN
å finne veien ut til
deg?

GUDS ENGEL, DU SOM VERNER MEG,
TIL DEG HAR DEN HØYESTES OMSORG BETRODD MEG.
OPPLYS MEG, VERN MEG,
STYR MEG OG LED MEG. AMEN.
Vet du hva det betyr å ‘verne’? Det betyr å ‘passe på’ og å ‘beskytte’. Bønnen
handler om Guds engel som passer på deg. Det er Gud som sier at engelen
skal passe på deg. Vi ber om at engelen skal passe på oss. Men vi ber også
om at engelen kan hjelpe oss til å vite hva vi skal gjøre, slik at vi kan leve
slik som Gud vil
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Om Katekesen i St. Hallvard
menighet
Katekesen og konfirmantundervisningen i St. Hallvard
menighet er nå godt i gang
og det er nesten 300 barn
og ungdommer fra 1. – 10.
klasse som deltar! 1. klasse
har undervisning en time
etter familiemessen som er
første søndag i måneden,
2.-10. klasse har undervising
i 4 timer – inkludert messe –
en lørdag i måneden.
Det er meget dyktige kateketer som har ansvaret for
undervisningen og som gjør
denne viktige innsatsen for
ungene i menigheten. Listene
over kateketene har blitt

lengre de siste årene, slik at
det er minst 2 kateketer i hver
klasse, pluss noen assistenter.
Dette er spesielt positivt
siden menigheten vokser og
det blir flere katekesebarn.
Kateketene jobber frivillig
og har ulik bakgrunn når det
gjelder utdanning og erfaring.
Men de deler en felles motivasjon, nemlig erfaringen av og
overbevisningen om at troen
er bærende for hele livet - og
et ønske om å videreformidle
dette til barn og unge.
Det å gå til katekesen blir
mere enn pugging og det å
lære bønn utenat. Bli kjent

med hverandre, ha rom for
egne tanker og spørsmål,
tenne lys og be sammen,
finne bibeltekster som betyr
noe for en selv, lære om den
katolske kirken, jobbe med
varierte metoder og m.m.
gjør at katekesen er rammen
til en unik mulighet til å lære
på en helhetlig måte – uten
karakterer! Siden mange bor
langt fra hverandre, og det
ikke alltid er lett å bli kjent
med andre i messen eller
under kirkekaffen, bidrar
katekesen til at ungene utvikler en følelse av tilhørighet
til menighetslivet.

Kateketene og assistentene i år:
1. klasse: Marta Bivand, Anni Ligner
2. klasse: sr. Aleksandra Michalska, Christine Maria
Ottersen, Margareth Santos de Sousa (ass.)
3. klasse: Maria Sammut, p. Sigurd Markussen, Vi Dan
Hien Nguyen (ass.)
4. klasse: Lars Baumbusch, Toan Viet Nguyen
5. klasse: Ingrid Paluska, Kristin Billaud Feragen
6. kasse: Jardar Maatje, Marie Frøen
7. klasse: Herman Nikolai Reimers Massen, Audun
Drivenes
8. klasse: Sara Brødsjø
9. klasse: p. Oddvar Moi
10. klasse: p. Sigurd Markussen
Praktisk hjelper: Valerie Haakonsen

Takk til alle som bidrar til
at katekesen i vår menighet
fungerer så bra!
Og lykke til videre til dere
som deltar i katekesen og
konfirmantundervisningen!
Informasjon om katekesen og
konfirmantundervisningen
er lagt ut på menighetens
nettsider.

Konfirmanthelg for 10. klasse på Mariaholm
Angelica Wimmer
Katekesekoordinator

Har hunder sjel? Når begynner et menneske å være et
menneske? Hvordan kan
man stjele tid? Lyver jeg
når jeg ikke forteller den
fulle sannheten? Hvordan
har du opplevd det at noen
“snakket usant” om eller
til deg? Konfirmantene i
10. klasse fikk anledning
til å reflektere over disse
og andre store spørsmål i
løpet av konfirmanthelgen
på Mariaholm den 21.-23.
oktober med pater Sigurd
som ansvarlig prest. “De
10 Bud” var hovedtema for
undervisningen og det ble
film, foredrag, diskusjon,
“skrivekonferanse”, gruppearbeid m.m. Konfirmantene
kom med mange gode bidrag
og modige spørsmål og det
ble tydelig at De 10 Bud er
brennaktuelle og angår hver
enkelt av oss når det gjelder
verdispørsmål, levemåte og
veivalg.
Takket være greit vær var
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det mulig med aktiviteter
ute i det fri, og et engasjert
og velfungerende lederteam –
som tydeligvis hadde det litt
gøy selv - hadde lagt opp til
bl.a. rebusløp med oppgaver
som krevde go d lag ånd
og samarbeid. Her trengte
andre spørsmål seg på, f.eks.
Hvordan klare en hinderløype
med en av gruppen i lufta
hele veien? eller: Hvor mye
tid tar det å trekke bilen til p.
Sigurd (inkludert eieren!) ca.
50 m? Klarer vi å lage et enda
høyre tårn av spagetti enn de
andre gruppene? Om kvelden
ble det underholdning i “blå
stue” som også konfirmantene bidro til med Aerobic,
sangkonkurranse, Limbo,
Sheriff–leken, kortspill,
pianomusikk, disko og ikke
minst – vafler og kakao! Alle
fikk “åndelig påfyll“ ved bønnestundene og messene i det
vakre kapellet. Gitarmusikk
og sang, tekster og bønn ved
morgen- og aftenbønn ga
mulighet for ro og samling og
skapte en spesiell stemning
og opplevelse av (tros-)felleskap. Søndagens høymesse

var helgens liturgiske høydepunkt, og det var veldig flott
at flere konfirmanter bidro
som ministranter og lektorer.
P. Sigurds viste seg fleksibel
angående måten å avslutte
velsignelsen på, alt etter hva
programmet forlangte: “Gå
i fred og”- “spis lunsj med
glede” eller “sov med glede”
eller “bli fotografert med
glede”…
Læring og refleksjon, mat,
lek og underholdning, bønn
og fellesskap er stikkordene
som sammenfatter denne
vellykkete konfirmanthelgen
i store trekk og mange har
gitt tilbakemelding på at de
har hatt det veldig bra på
Mariaholm. Helgen var en
kjempestart på det siste året
av konfirmasjonsforberedelse
og har tydeligvis fremkalt forventninger til den fremtidige
undervisningen - kommentar
av en konfirmant under forrige kirkekaffen: “Det var
kjempefint på Mariaholm! Vi
skal da finne på noe morsomt
til neste undervisningen?”
Lykke til!
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Enerhaug-nytt
DØPTE:

11.06.11
11.06.11
11.06.11
11.06.11
07.08.11
16.07.11
16.07.11
16.07.11
23.07.11
23.07.11
24.07.11
06.08.11
06.08.11
06.08.11
06.08.11
06.08.11
06.08.11
13.08.11
13.08.11
18.08.11
19.08.11
20.08.11
20.08.11
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Julius Frithjof Wimmer (Tyskland)
Nils Christian Wimmer (Tyskland)
Johanna Malin Wimmer (Tyskland)
Philipp Laurenz Wimmer (Tyskland)
Lorenz Häftiger (Tyskland)
Oliver Obinna Onwezi (St. Olav, Oslo)
Nikolas Ukstins (St. Olav, Oslo)
Astrid Eva Abrasaldo-Kolstad 		
(St. Olav, Oslo)
Anthony Mia Robertsen 			
(St. Olav, Oslo)
Rafael Martin Batoon Tapec 		
(St. Joseph, Oslo)
Oskar Turi (Polen)
Hilario Johannes Serkved 			
(St. Joseph, Oslo)
Oscar Manuel Salas-Lantigua 		
(St. Joseph, Oslo)
Emely Salas-Lantigua 			
(St. Joseph, Oslo)
Gabriel Mellquist (St. Olav, Oslo)
Jenny Le (St. Olav, Oslo)
Kevin Tran (St. Joseph, Oslo)
Celine Rose Imperial Bergseth 		
(St. Joseph, Oslo)
Jimmy Andrei Estao Licera 		
(St. Joseph, Oslo)
Adela Westvang (St. Hallvard)
Eirik Jacob Madariaa Leano 		
(St. Joseph, Oslo)
Leah Blanche Rodrigues 			
(St. Hallvard)
Lillann Rita Arreyoben Ozongashu
(St. Hallvard)
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21.08.11 Arantxa Leonor Ibaceta Zaldivan 		
(St. Joseph, Oslo)
27.08.11 Julian Alexander John Lesser 		
(St. Hallvard)
27.08.11 Noah Bjarte Sverdrup-Storsten 		
(Lunden kloster)
01.09.11 Patrick Pulido Ulvang (St. Hallvard)
03.09.11 Karina Yonas Yacob (St. Hallvard)
10.09.11 Deandra Engdung Ndeloa 			
(St. Hallvard)
10.09.11 Josias Yonathan Berhane 			
(St. Hallvard)
10.09.11 Nathan Jace Odono Zabala 		
(St. Joseph, Oslo)
10.09.11 Tomasz Promowicz (St. Olav, Oslo)
15.09.11 Dan Leon Tran-Bui (St. Olav, Oslo)
15.09.11 Victor Petru Dam Marcussen 		
(Aalborg, Danmark)
17.09.11 Stephen Ervic Maguddatu Lindgren
(St. Hallvard)
23.09.11 Anna Bui (St. Olav, Oslo)
24.09.11 Paul Jacob Ignacio De Jesus 		
(St. Joseph, Oslo)
24.09.11 Marvin Arinzechukwu James 		
(St. Hallvard)
24.09.11 Martins Agozie James (St. Hallvard)
24.09.11 Hermila Dawit Araya Tesfu 		
(St. Hallvard)
01.10.11 Mathilde Østberg (St. Hallvard)
01.10.11 Gabriel Novikovas Sanches 		
(St. Hallvard)
01.10.11 Julian Miguel Sanches-De Conceicão
(St. Hallvard)
01.10.11 Celine Phuong Trinh (Marta) 		
Nguyen (St. Hallvard)

01.10.11 Aidan Mc Dermott Trondstad 		
(St. Olav, Oslo)
01.10.11 Leonard Noha Millares Cabusao 		
(St. Olav, Oslo)
08.10.11 Jacob Ulrich Helland 			
(St. Olav, Oslo)
08.10.11 Sherona Johnostin (St. Olav, Oslo)
08.10.11 Jeron Johnostin (St. Olav, Oslo)
08.10.11 Abena Johnostin (St. Olav, Oslo)
08.10.11 Rebekka Christina Da Silva 		
Andersen (St. Hallvard)
08.10.11 Daniel Toffa (St. Hallvard)
15.10.11 Daniel Guillermo Barrancos 		
(St. Olav, Oslo)
15.10.11 Mathias Imutan Cabusao
22.10.11 Nabu Rosalyn Evbu Lenga 		
(St. Hallvard)
22.10.11 Linnea Magnolia Reiersen 			
(St. Olav, Oslo)
22.10.11 Jaiden Frank Magaoay Bersalona 		
(St. Olav, Oslo)
22.10.11 Martha Thanh Truc Nguyen 		
(St. Olav, Oslo)
23.10.11 Matheus Gabriel Waseem Ramo 		
(St. Joseph, Oslo)
29.10.11 Theodor Milo Haug (St. Hallvard)
29.10.11 Nicolai Andreasen (St. Hallvard)

				
FØRSTEKOMMUNION

EKTEVIET:
16.07.11 Tuyet-Nhung Thi Le og Stian 		
Hansen (St. Olav, Oslo)
20.08.11 Nguyen, Thi An Than og Nguyen, 		
An Duong Sebastian 			
(St. Joseph, Oslo)
27.08.11 Sabrina Hansen og Gilles Cedrik 		
Carabin (Rodez, Frankrike)
08.08.11 Jelena Mackel og Almantas 		
Serepeka (Vilnius, Litauen)
17.09.11 Lan Nih Mai og Richard André 		
Steenfeldt Berg (St. Olav, Oslo)
24.09.11 Cao Thi Tim og Henry Vu 			
(St. Olav, Oslo)
08.10.11 Lene Lelis Redalen og James Dean
Frederick Mansell 				
(Albufeira, Portugal)
11.10.11 Richelle Panaligan og Richard 		
Santos Botiqvin (Filippinene)

DØDE:
12.08.11
07.09.11
07.09.11
10.09.11
15.09.11
17.09.11
09.10.11

Jorge S. A. Munoz Calderon
Kelvin Thomas
Karla Zeiner
Erzebet Venedik
Eileen Theresa Schreiner
Alfred Fulth
Anna Jørgensdatter Kløften

JUNI 2011:
Theodor Kermit (St. Olav, Oslo)
Thor Ignacio Villegas Skålvoll (St. Olav, Oslo)
Amanda Ifeoma Enebeli (St. Olav, Oslo)
Kaare Michael Sidselrud (St. Olav, Oslo)
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annonser

Reise til Israel i mars 2013

Nyhet!

Med vår vennskapsmenighet St. Marien i Hamburg-Bergedorf
■■ religiøs fordypning og
åndelige samtaler, felles
bønn, sang og måltider

Baglio, Matt

En eksorsist blir til

Høybråten Tannlegekontor
Vi ønsker all nye og gamle kunder
Velkommen til lyse og trivelige lokaler
Ring oss for time, eller besøk oss
Gode parkeringsmuligheter

329,-

I mai i år hadde vi besøk av
vår vennskapsmenighet St.
Marien i Hamburg-Bergedorf.
I denne forbindelse ble vi
invitert til en felles menighetsreise til Israel i mars
2013, noe vi håper kan bli en
realitet.
Reisen er planlagt gjennomført fra 4. – 16. mars
2013, og den er åpen for alle
interesserte i vår menighet.
I alt kan 24 personer delta,
12 fra Bergedorf og 12 fra
St. Hallvard. Programmet
blir satt opp av Helmut
Röhrbein-Viehoff fra vår
vennskapsmenighet i
Bergedorf, og han vil også
ha det organisatoriske
ansvaret. Helmut har bodd
to år sammen med sin kone
i Israel og har ledet et møtested for kristne og jøder ved
Gennesaretsjøen. Han kjenner
derfor landet, innbyggerne,
den politiske situasjonen og
Nr 4 - 2011
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Møtene med menneskene
i Israel vil skje på engelsk.
Tu r e n v i l i n k l u d e r e e t
besøk i byen Jerusalem og
Gennesaretsjøen. Reisen vil
skje til dels med offentlig
transport. Fotturer er også
en del av programmet.
Hvor trygt er det å reise til
Israel? Helmut gir følgende
historien godt.
svar: Jeg har reist 10 ganger
All guiding og informasjon til Israel de siste 15 år og har
underveis vil skje på tysk. aldri opplevd en farlig situaDerfor er kunnskaper i tysk sjon. Men Israel er selvsagt
nødvendig for å kunne delta ikke en så trygg region som
på turen.
for eksempel Nordmarka.
Skulle utenriksdepartementet
Helmut gir oss følgende våren 2013 uttale et offiopplysninger om innholdet i sielt varsel om ikke å reise
reisen:
til landet, så vil reisen bli
■■ med Bibelen i Bibelens kansellert.
land
Reisen vil koste anslagsvis
■■‘Det Hellige Lands’ fortid 12.000 kr. Dette forutsetter
og nutid
overnatting i dobbeltrom, og
■■ møte med mennesker fra prisen er kun ment som en
de ulike religionene (jøder, pekepinn. På nåværende tidskristne og muslimer) og punkt er det ennå for tidlig å
deres ulike kulturer (de komme med et konkret tall.
vestlige og de orientalske)
De som gjerne vil delta
■■ den politiske konflikten i reisen, bes om å ringe
m e l l o m i s r a e l e r e o g kontoret i St. Hallvard (23
palestinere
30 32 00) eller sende en
■■ den kristne økumenikken mail til Oslo-St.Hallvard@
blant ortodokse, gamme- katolsk.no. Frist: 31. januar
lorientalske og reformerte 2012. 12 plasser står til
kirker
disposisjon for vår menighet
■■ naturens mangfold etter og det gjelder prinsippet
vinterdvalen
første-mann-til-mølla.

P. Gary tjenestegjorde som vanlig menighetsprest da hans biskop ba ham reise til Roma for
opplæring i eksorsisme, og journalisten Matt Baglio følger hans utfordrende prosess som lærling
hos en veteraneksorsist. Baglio presenterer et realistisk og nøkternt bilde av katolsk lære om de
onde åndsmakter.
316 sider – Innbundet - 978-82-7024-247-4

Nyhet!

Høybråtenveien 76
Telefon 22 21 70 70

Tannlegene
Lilly Mai Tran og
Duy Nguyen

Kjøp via www.stolavforlag.no eller din lokale bokhandel.

Scott Hahn

WWW.STOLAVFORLAG.NO

Livgivende Tegn

329,-

- 40 katolske skikker
og deres bibelske røtter

Det katolske liv – den store kristne tradisjon – er en enorm arv. Men forstår vi alltid betydningen
eller mystagogikken bak tegnene eller skikkene? Har de bibelske røtter?
Den bestselgende forfatteren Scott Hahn er bibelteolog og professor ved Franciscan University of
Steubenville, Ohio.

I salg fra november:

287 sider – Innbundet – 978-82-7024-243-6

Kjøp via www.stolavforlag.no eller din lokale bokhandel.

WWW.STOLAVFORLAG.NO

Messebok

Endelig er den nye messeboken for søndager og
festdager her! Denne reviderte utgaven er blant
annet utvidet med korte helgenbiografier for
helgendagene. Følg messetekstene i løpet av
kirkeåret. Bli kjent med Skriften! Praktutgave i
limt lær, med gullsnitt, gullpreg og lesebånd.
1280 sider.

VVS Service Partner AS
søker teknisk håndverker for

kr 389,-

Katolsk almanakk 2012
Med adressebok og liturgisk kalender for
Den katolske kirke i Norge.

-Montering av rørsystemer innen luft, vann og
varme.
-Møbel og kjøkken montering.
-Generell håndverk
Krav til deg som søker:
Må kunne kommunisere på norsk eller engelsk
Grunnkunnskaper og noe erfaring, opplæring
vil bli gitt. Må kunne jobbe selvstendig

kr 149,-

Kjøpes i St. Olav bokhandel!
Bøkene selges også fra bokskapet i menighetssalen i forbindelse med kirkekaffen

Vi tilbyr:
Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
God kompetanse utvikling. Godt arbeidsmiljø
Utfyllende CV Sendes pr e-post til
post@vvsp.no merkes Jobb St. Hallvard
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Messetider i St. Hallvard julen 2011
Julaften – lørdag 24. desember

13.30 - Familiemesse
15.00 - Familiemesse
16.45 - Messe på tamil
19.00 - Messe på polsk
23.00 - Første julemesse - Midnattsmesse
23.15 - Midnattsmesse i Skoklefall kirke

1. juledag – søndag 25. desember
09.30 - Andre julemesse - Fromesse
11.00 - Tredje julemesse - Høymesse
13.00 - Messe på polsk
14.30 – Messe på vietnamesisk
16.00 - Messe på engelsk
17.00 - Messe i Holmlia kirke
17.30 – Messe på tamil
19.30 – Messe på polsk

Mandag 26. desember

11.00 – Høymesse
13.00 – Messe på polsk
17.30 – Tamilsk minnemesse etter
tsunamien

Tirsdag 27. desember

Sogneprest: p. Sigurd Markussen

Barne- og ungdomskonsulent:

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

Therese Skaar

23 30 32 11

Mobil: 40436427

Torsdag 29. desember

Sigurd.Markussen@katolsk.no

Therese.skaar@katolsk.no

Fredag 30. desember

Kapellaner:

Katekesekoordinator

p. Oddvar Moi

Angelika Wimmer

Energhauggt 4, 0651 Oslo

Mobil: 48957391

23 30 32 05 / 95 88 33 36

Angelika.wimmer@katolsk.no

Onsdag 28. desember

11.00 - Messe
18.00 - Messe
18.00 - Messe
18.00 - Messe

Nyttårsaften lørdag 31. desember

11.00 - Messe
17.00 - Messe på polsk
18.00 – Messe på norsk
19.00 – Takksigelsesmesse på tamil

1. Nyttårsdag - søndag 1. januar
09.30 - Fromesse
11.00 - Høymesse
13.00 - Messe på polsk
16.00 - Messe på engelsk
17.00 - Messe i Holmlia kirke
17.30 - Messe på tamil
19.30 - Messe på polsk

Janusz.Zakrzewski@katolsk.no
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Sara.brodsjo@katolsk.no

Vaktmester: Christy Reginold Lawrence
Renholder: Beata Wasyluk
Sakristan: sr. Aleksandra Michalska

Holmlia Kirke

17:00 sakramentstilbedelse
18:00 messe

p. Janusz Zakrzewski

p. Damacius Bharath Villavarayen OMI

St. Hallvard kirke

Mandag til fredag:

Organist: Sara Brødsjø

23 30 32 03 / 48 88 41 93

Ordinære messetider

09:30 fromesse
11:00 høymesse 			
(familiemesse 1./mnd)
13:00 messe på polsk
14:00 messe på vietnamesisk
2. og 4. søndag i 		
måneden
16:00 messe på engelsk,
17:30 messe på tamil.
19.00 messe på polsk

Oddvar.Moi@katolsk.no

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

18.00 - Messe

Søndag:

Staben i St. Hallvard menighet

Tirsdag:

11:00 hverdagsmesse,
babysanggruppe

Onsdag:

11:00 hverdagsmesse, 		
kontaktklubb.

Lørdag:

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

Messe søndager kl 17.00

Nesodden (Skoklefall kirke)

Første og tredje søndag i måneden kl 13.30

Skriftemål:

Skriftestolene i kirken
er betjent i tiden mellom
fromesse og høymesse på
søndager.
Hverdager:
Lørdager:

17:00-17:45
17:30-18:00

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

Frivillige på kontoret:

23 30 32 06 / 40 03 61 60

Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone

bharath@katolsk.no

Westersø

Menighetssekretær:

Leder av menighetsrådet:

Anne Marie Riiser

Jan Willem Kopperud

AnneMa.Riiser@katolsk.no

jan.willem.kopperud@broadpark.no

Regnskapsfører:

St. Hallvardsguttene

Frode Eidem

Dirigent: Hans Martin Molvik

Frode.Eidem@katolsk.no

hmmolvik@hotmail.com

Andre tider etter avtale.
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B-PostAbonnement
Returadresse:
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til
avsender med opplysning om den nye adressen.

St Hallvard kirke

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

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

