Kjære menighet!
I troens år må vi åpne våre
hjerter for å følge Jesus som
Gud sendte til vår verden.
Sammen med andre skal vi
vente på Hans gjenkomst i
herlighet.
Pave Benedikt XVI skriver
i sitt apostoliske brev at
vatikankonsilets dokumenter
med sin verdi og glans er
som et kompass som vi kan
bruke å peile oss inn etter.
«Caritas Christi urget nos»
(2. Kor 5, 14): Det er Kristi
kjærlighet som fyller våre
hjerter, og som tilskynder oss

til å evangelisere. I dag, som
i fortiden, sender han oss
gjennom verdens hovedveier
for å forkynne Hans evangelium til alle folkene på jorden.
Gj e n n o m s i n kj æ rli ghet
tiltrekker Jesus seg folkene
i enhver generasjon. Også i
dag er det behov for et sterkere kirkelig engasjement for
den nye evangelisering for å
kunne gjenoppdage gleden
ved å tro og gløden for å formidle troen. Troen vokser når
den leves ut som en erfaring
av kjærlighet som mottas, og
når den formidles som erfaring av nåde og lykke.
Vi begynner nytt kirkeår
med første søndag i advent.
I denne tiden forbereder vi
oss på å feire julen i verdige
former. «I opphavet var Ordet.
Ordet var hos Gud og Ordet
var Gud; i opphavet var han
hos Gud. Alt ble skapt ved
ham; uten ham er intet skapt.
Alt som er skapt, har sitt
opphav i ham, og livet er menneskenes lys. Lyset skinner i

mørket, og mørket har ikke
kunnet gripe det. Og Ordet
ble menneske av kjøtt og blod,
og oppslo sin bolig blant oss»
(Johannesprologen).
St. Hallvard kirke inviterer oss
hver tirsdag i adventstiden til
Roratemesser for å vise oss
forskjellige helgener som vi
feirer i advent. (Se invitasjon
til Roratemesser annet sted
i Hallvardvaka.) Disse er
vitner om at det er mulig å ha
kjærlighet fra Gud og gi den
videre til våre medmennesker. De delte Guds kjærlighet
på forskjellige måter til sin
neste. I troens år skal vi gå på
pilgrimsvandring med disse
helgener frem mot julen.
Vi voksne kommer til å
være lei av alt det mas med
julebordinvitasjoner allerede
fra midten av oktober og
etter hvert med kjøpepress,
julerush og stress. Vi klager
over at vi har så liten tid. Vi
haster hele tiden fra det ene
til det andre.
Barna sammen med oss har
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ikke tid til morgenbønn eller
kveldsbønn fordi de er trette
etter alle dagens aktiviteter.
Vi legger oss, og straks er
det en ny dag med samme
rutiner.
Jeg har lyst til å se sammen
med dere på mennesker som
hadde tid både for Gud og til
sin neste.
4. desember feirer vi den hellige Barbara fra Nikodemia i
Tyrkia. Hun led martyrdøden
i år 306. Hun er skytshelgen
for gruvearbeidere.
6. desember er til minne om
den hellige Nikolas kjent for
sin gavmildhet. Døde i år
350.
7. desember: den hellige
Ambrosius, biskop i Milano
og lærer for den hellige
Augustin.
8. desember: Marias
unnfangelse.

13. desember: dagen
til minne om Lucia fra
Syrakus på Sicilia. Hun gav
sitt liv som martyr under
Diokletians forfølgelse.

j u l e k ve l d e n ? N e i , f o r d i
Jesusbarnet er født i Betlehem.
Han er Guds gave til alle oss
troende.
Paven skriver i «Porta Fidei»
at troen og kjærligheten trenI adventstiden skal vi sammen ger den andre på en slik måte
med profeter, apostler og at hver tillater den andre å
helgener vente på møtet legge ut på sin respektive vei.
med Maria, Josef og Jesus i Faktisk vier mange kristne
Betlehem. Advent er tid for livet sitt med kjærlighet til
bønn og ettertanke.
ensomme, marginaliserte
Pave Benedikt skriver at «Ved eller utstøtte, og til dem
tro, i århundrenes løp, har som først har krav på vår
menn og kvinner i alle aldre, oppmerksomhet og som det
hvis navn er skrevet i livets er viktigst for oss å støtte, for
bok (Åp 7, 9; 13, 8), bekjent det er i dem vi ser gjenskinskjønnheten i å følge Herren net av Kristi eget ansikt.
Jesus hvor enn de ble kalt, til Troens år vil også være en
å bære vitnesbyrd om det fin anledning til å forsterke
faktum at de var kristne; i vitnesbyrdet om kjærlighet.
familien, på arbeidsplassen, i Som Paulus påminner oss:
det offentlige liv, i utøvelsen «Så blir de stående disse
av nådegaver og tjenester tre: tro, håp og kjærlighet.
som de ble kalt til.
Men størst blant dem er
Katolikker kan gjennom sin kjærligheten» (1 Kor 13, 13).
tro aldri være alene på jule- Katekismen sier: «Foreldrene
kvelden, fordi Jesusbarnet bør begynne oppdragelsen til
ble født for oss alle.
tro alt fra spedbarnsalder av.
S k a l v i v æ r e e n s o m m e Den finner allerede sted når
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familiemedlemmene hjelper
hverandre til å vokse i tro
ved å vitne ved et kristent
liv i pakt med Evangeliet.
Trosundervisningen i familien går forut for, ledsager
og beriker andre former
for undervisning i troen.
Foreldrene har til oppgave å
lære barna å be og å bli klar
over sitt kall som Guds barn.

Menigheten er den eukaris- iblant oss.
tiske forsamling og hjertet i La oss overgi denne nådens
kristne familiers liturgiske liv; tid til Guds mor, som det
det er særlig der katekese for forkynnes om: «Salig er hun
barn og foreldre finner sted.
som trodde» (Luk 1, 45).
Hver jul er en tid til etter- Jeg ønsker Dere alle fredfull
tanke, til familie og venners jul og velsignet nytt 2013
fest, til sang av julesanger, Anno Domini.
god mat. Vi må ikke glemme
at det viktigste høydepunktet Deres pater
i julen er at Ordet tok bolig Janusz Fura SS.CC.

Ta imot – gi videre!
Kjære troende,
Da Den hellige far utropte
troens år, som skal vare
fra 11. oktober frem til
Kristi kongefest i 2013, var
det med et dypt ønske om
at vi som troende i dette
jubileumsåret for Det annet
vatikankonsil og Den katolske kirkes katekisme skulle
”gjenoppdage troens ferd
for å kunne kaste et stadig
klarere lys over gleden og
den fornyede entusiasmen
som følger av et møte med
Kristus”. Kortere sagt: at vi
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skal gjenoppdage gleden ved
det å få være troende!
Dette er også mitt ønske for
de troende i Norge. Mitt håp er
at mange, både individuelt og
som fellesskap, må gjenoppdage det helt grunnleggende
og grensesprengende i det å
få være kristen. I dåpsritualet
sier vi om den nydøpte at han
eller hun ”kalles nå – og er i
sannhet – Guds barn”. Hvor
stort er vel ikke dette? Og
hvor ofte tar vi det vel ikke
for gitt at vi får lov til å kalle
universets skaper for vår Far!
Denne erkjennelsen om hvem

vi er, eller rettere sagt, hvem omvendelse. Skal Kirken 15 kan vi igjen i stillhet bøye
vi ved Guds nåde får lov til fremstå som hellig og derfor våre hoder i takknemlighet
å være, kan vi ikke komme tiltrekkende, må vi leve hel- og ydmykhet for Jesu offertil uten troens gave. Denne lige liv.
død. Og som en avslutning
gaven som vi mottar i dåpen, Troens år er også en feiring av dagen ransaker vi kort vår
er det ikke nok å åpne en a v D e n k a t o l s k e k i r k e s samvittighet: Har jeg forsøkt
gang for alle. Når vi utforsker katekisme som utkom for å leve denne dagen som en
og bruker denne gaven, blir 20 år siden. Katekismen gir gave fra og til Gud? Hvordan
den ikke oppbrukt, den blir oss den kunnskap vi trenger har jeg i dag erfart Guds
bare større og mer virksom, for bedre å kunne leve og nærvær? Uten en slik – eller
fordi den alltid vil belyse nye vitne om troen. ”Kunnskap lignende – ramme for vårt
sider ved oss selv, våre liv og om troen åpner døren inn dagligliv kan vi som troende
den verden vi lever i.
til fylden av det frelsens lett henfalle til lunkenhet og
Troen begynner alltid som en mysterium som er åpenbart likegyldighet.
gave. Ingen kan gi seg selv av Gud”, sa pave Benedikt En annen fromhetsøvelse
denne gaven, men ved Guds da han utropte troens år. kan være å lese dagens
nåde kan vi ta den imot og i Bruk derfor gjerne dette evangelietekst, eller å forene
bruk fordi andre har gitt oss året til å studere nærmere seg i bønn sammen med
del i den. Som vi har mottatt både konsilsdokumentene og paven og millioner av andre
troen i gave fra andre, må vi katekismen, boken som pave katolikker som daglig går i
også gi den videre slik at den Benedikt med rette kaller en forbønn for Kirken og verden
kan fortsette å berike andre ekte frukt av konsilet.
gjennom bønnens apostolat.
menneskers liv. Det er nett- Det er ikke nok at vi som Hva med å finne motivasjon
opp dette vi tenker på når vi i kristne bare tenker på eller til å leve hellige liv ved å lese
Kirken snakker om tradisjon, studerer troen, den må leves. biografien til dagens helgen?
for det latinske ordet traditio Det å tro kan aldri være en Forsøk ikke nødvendigvis å
betyr nettopp å gi videre. Gir abstrakt øvelse. Som en hjelp gjøre alt, men gjør noe slik
vi ikke troen videre, lever vi til å leve og vokse i denne at troen stadig får sette mer
heller ikke den tradisjonen bevissthet hver dag, har vi preg på din dag og ditt liv, og
som vi ofte smykker oss som kristne et rikt skatt- gjennom deg det samfunnet
med. Vi er kalt til å gi troens kammer å øse av. La meg få vi lever i. La oss benytte dette
gave videre, ikke til å være anbefale noen enkle, daglige nådens år, gitt oss av Den
troskonsumenter.
fromhetsøvelser spesielt i hellige far, til å fordype oss
Vi feirer i år at det er 50 år dette troens år. En katolikk i og feire troens gave, men
siden Det annet vatikankonsil bør ikke starte sin dag uten også til å dele den med andre.
ble innledet. Konsilet var opp- å tegne seg med korsets tegn Derfor markerer vi dette året
tatt av en fornyelse av Kirken, og med det vie sin dag til nettopp under mottoet:
og kanskje særlig hvordan vi Faderens, Sønnens og Den Ta imot – gi videre!
kommuniserer i en moderne Hellige Ånds navn. Klokken
verden. Fornyelse av Kirken 12, idet Kirken jubler sin
Oslo, 10. oktober 2012
skjer fremfor alt gjennom de angelus og minnes inkarnatroendes stadige omvendelse. sjonens mysterium, gjør vi
Derfor betoner nettopp Den klokt i å bøye våre hoder og
hellige far at troens år er ha Marias ja på våre lepper
et kall til ekte og fornyet – om enn i stillhet. Klokken
+ Bernt Eidsvig
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Hjertelig velkommen til Roratemesse
tirsdager i advent kl. 07.00 om morgenen

Som i tidligere år blir det også
denne advent Roratemesse
på tirsdager kl. 7.00. Det er
en messe som feires mens
dagen gryr. Det brukes kun
levende lys. De som ønsker
er hjertelig velkomne til
å spise en enkel frokost i
menighetssalen.
Terminene blir:		
Tirsdag 4. desember
Tirsdag 11. desember og
Tirsdag 18. desember

Ordet Rorate er latinsk og
betyr ‘La det regne’, mer
nøyaktig ‘La det komme
dugg’. Det forekommer
blant annet i et 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!

Menighetens JULEFEST
Vi arrangerer også i år
Julefest for menigheten. Selv
om detaljene ikke er klare
enda, ber vi interesserte om
å sette av dagene allerede nå.
Dato: Fredag 4. januar. Vi
starter med messen kl 1800

og fortsetter inne i menighetssalen hvor det blir servering
og hyggelig samvær.
Vi håper mange vil komme
også i år, og ønsker alle
hjertelig velkommen.
Påmeldingsinformasjon

vil du finne i søndagsbladet. Påmelding til
menighetskontoret på epost
oslo-st.hallvard@katolsk.no
eller telefon 23303200.

Hellig tre Kongers fest
Hellig tre Kongers fest skjer
den 6.januar (det vil si søndagen nærmest festen for Jesu
dåp), i 2013 sammenfaller de
to dagene. Da er det familiemesse og deretter familiefest
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med gang rundt juletreet og
julesanger. Så får vi besøk
av de tre hellige, vise menn
(eller konger) som er på
vei for å gi Jesubarnet sine
gaver. Til menighetens barn

har de også med seg noen
gaver. Alle barn og voksne er
velkomne!

13. desember: Den hellige Lucia
Av Pastor Oddvar Moi

Min kone og jeg reiste for
7-8 år siden en vårferieuke
til Sicilia. Vi var først noen
dager i Palermo, før vi leide
bil og kjørte rundt på øya,
aller mest på sørkysten.
Der ble vi helt forbløffet og
imponert over alle de flotte
greske tempelruinene vi så - i
Segesta, Selinunte, Agrigento
og Syracusa - flere og flottere
templer enn vi noen gang
hadde sett i Hellas!
I Syracusa er selve den katolske domkirken et tidligere
gresk tempel, som er bygget
om og har fått bl.a. en barokk
fasade. Men gulvet og flere
av trappene og alle søylene
som bærer vegger og tak
oppe, er de opprinnelige. Det
er sjelden man ser bygninger
som så tydelig kan føre sin
historie 2500 år tilbake i tid!
Og det er i denne kirken den
hellige Lucia - som feires
hvert år 13. desember - hører
til, her oppbevares relikvier
av henne i et sidekapell, og
bildet i denne artikkelen fins
også der. På katolsk.no kan vi
lese følgende om hl Lucia:
... Lucia ble født rundt 286 i
Siracusa på Sicilia. Hun er
en historisk skikkelse som
uten tvil led martyrdøden i
Siracusa, sannsynligvis rundt

304 i forfølgelsene under keiser
Diokletian (keiser 284-305).
Hennes minne ble æret tidlig,
man har eksempler allerede
fra år 400, og Lucia nevnes
også i messens kanon, og er
en av de høyest ærede kristne
jomfrumartyrer.
Hun er altså en av de aller
viktigste kvinnelige martyrene, på linje med bl.a. Cecilia
(22/11) og Agnes (21/1).
Dette var unge kvinner
(jenter) som heller ga sitt liv
enn å kompromisse med sin
tro. Lucias eksistens er det
altså ikke noen tvil om, men
på katolsk.no er man mer
usikre på om man kan stole
på at alt det som fortelles
om henne virkelig har skjedd.
Bl.a. det følgende:

han øyeblikkelig lot seg kristne.
Og Lucia fikk glede av sitt offer,
for forsynet utstyrte henne med
et par enda skjønnere øyne enn
tidligere. Hva som skjedde med
den unge mannen, sier legenden
ingen ting om …

Lucias navn, som fremkaller
forestilling om lys (latin: lux),
var kanskje grunnen til at hun
ble skytshelgen for synet, og
at det dermed ble alminnelig å
påkalle henne mot øyensykdom- Følgende kollektbønn bes i
mer. Men legendene har ofte messen på hl Lucias minnemer dramatiske forklaringer, og dag, 13. desember:
i kunsten fremstilles hun ofte
med to øyne på et fat.
“Herre, vi feirer minnet om den
hellige jomfru og martyr Lucia
... Legenden forteller at en og ber om at hennes forbønn må
hedensk yngling ble forelsket i bli oss til hjelp. Gi at vi følger
den kristne jomfruens uvanlig hennes forbilde og lever som
vakre øyne, noe som fikk henne lysets barn, så vi engang med
til å rive dem ut og sende dem til alle dine hellige får skue din
ham på et fat. Dette førte til at herlighet.”
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„Bóg wkracza w historię człowieka”.
p. Janusz Zakrzewski

Jak poznać Boga? Gdybyśmy
zostali skazani na poznawanie Go na podstawie tylko
Jego dzieła – stworzonego
świata – szukalibyśmy mimo
wszystko po omacku. W całym
poszukiwaniu Boga nie chodzi
tylko o to, by poznać, że On
jest, ale też o to, by odkryć jaki
jest. A patrząc na stworzony
przez Niego świat oprócz Jego
mądrości i inteligencji widzimy
też rzeczy, które trudno nam
jednoznacznie zinterpretować.
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Szczególnie wtedy gdy patrzymy na wierzących, którzy
popełniają bardzo poważne
grzechy.
Na szczęście człowiek nie
jest zdany jedynie na poznawanie Boga na podstawie
jego dzieła. Prócz objawienia
kosmicznego – jak je mądrze
nazywają teologowie – mamy
objawienie historyczne. Mówiąc
prościej: Bóg nie jest tylko
kimś znajdującym się w
zaświatach. On wkraczał w
historię człowieka. To jaki jest
Bóg człowiek poznał więc na

własnej skórze.
Gdy bierzemy do ręki Stary
Testament, to uderza nas to, że
nie jest on prostym wykładem
doktryny. Nie jest zapisem
objawienia, które Bóg dał temu
czy innemu człowiekowi. Nie
jest też zapisem wydumanych
teorii na temat Boga. Wszystkie
historie zawarte w Biblii są
zapisem spotkań człowieka z
realnym Bogiem.
To nie jest tak, że Izraelici
uwierzyli na ślepo, bo ktoś im
coś powiedział. Doświadczyli
Bożej opieki podczas ucieczki

z Egiptu, podczas wędrówki
przez pustynię czy podczas
zdobywania Kanaanu. Tak było
przez całą niełatwą historię ich
narodu. Mimo tego, że wątpili,
to wracali do swojej wiary, która
brała się z doświadczenia, że
jest Ten, który się nimi opiekuje;
że On jest mocny i zależy Mu na
ich powodzeniu.
Nie inaczej jest też w Nowym
Te s t a m e n c i e . M o ż n a n i e
dowierzać historiom związanym
z narodzeniem Jezusa. Tego
jednak, co wydarzyło się
w związku z publiczną
działalnością Jezusa, na pewno
nie można zepchnąć w sferę
legend. Bo opowiedzieli o nich
ci, którzy widzieli. Jak to napisał
św. Jan (1J 1-1-2), świadek
wydarzeń: „Co było od początku,
cośmy usłyszeli o Słowie
życia, co ujrzeliśmy własnymi
oczami, na co patrzyliśmy i
czego dotykały nasze ręce”, to
wam oznajmiamy. Nie legendy,
nie książkowe mądrości. To
czego doświadczyli i dzięki
czemu sami uwierzyli w Jezusa
Chrystusa, a co zupełnie
zmieniło ich życie, zapisali w
ewangeliach.
A widzieli Jezusa, wielkiego
nauczyciela. Słuchali Jego
nauki i widzieli cuda, jakich
dokonywał. Sporo ich było. Za
dużo, by wszystkie miały być
sztuczkami. To nie były tylko

uzdrowienia. Widzieli Go
przemienionego na Taborze,
widzieli chodzącego po jeziorze
czy uciszającego burzę. I nie byli
łatwowierni. Przecież uciekli od
Niego, gdy został aresztowany.
Wrócili dopiero wtedy gdy
ujrzeli Go Zmartwychwstałego.
Pokonanie śmierci nie tylko
potwierdziło słowa Mistrza,
ale zmaterializowało szaloną
nadzieję na życie wieczne. Kiedy
dotknęli zmartwychwstałego
Jezusa już nie mogli nie
wierzyć. Doświadczali mocy
obiecanego Ducha Świętego.
Działy się wśród nich rzeczy
niezwykłe. Ich wspólnota mimo
prześladowań ciągle rosła, a oni
uzdrawiali w imię Jezusa.
Kłamali? Kłamcy ustalają co
mają zeznawać. Oni tymczasem
zostawili Ewangelie w czterech,
różniących się w szczegółach
wersjach. Oszuści chcieliby
zapewne przedstawić się jako
wierne sługi swojego Pana. Oni
piszą o swoim niezrozumieniu Jezusa, o swojej małości,
o swoich upadkach i niedowierzaniu. No i w końcu prawie
wszyscy za prawdę o Jezusie
oddali życie. Dla kłamstwa
można prowadzić wygodne
życie. Ale za kłamstwo się nie
umiera.
To nie była tylko piękna teoria.
Słyszeli. Widzieli. Dotykali
własnymi rękoma. Dlatego

świadczyli. Usłyszeli, zobaczyli
i dotknęli prawdy, że Bóg jest i
że kocha człowieka- zobaczyli
i dotknęli prawdy, że Bóg jest
miłością. I z tego ich spotkania
z Bogiem w Jezusie Chrystusie
wyrosło ich świadectwo.
Jeśli dziś stajemy przed
możliwością powiedzenia
Bogu „tak”, to nie tylko dlatego, że odnajdujemy ślady
Boga w świecie. Nasza wiara
rodzi się dzięki zaufaniu
wiarygodnym świadkom. Nie
sposób jednak nie zauważyć,
że rodzi się ona nie tylko z
ich słuchania. Szczególnie ci,
którzy doświadczyli w różnych
sytuacjach życiowych Jego
obecności, nie muszą opierać
na relacjach Apostołów, żeby
wierzyć. Ich wiara wynika
z doświadczenia Boga- z
doświadczenia Jego opieki
i Jego mocy. Te znaki Bożej
obecności w życiu człowieka,
który wierzy, nigdy nie będą
dowodem na istnienie Boga dla
tych, którzy nie wierzą. Jednak
w połączeniu ze świadectwem
dobrego życia, mogą stanowić
argument, który przechyli szalę
wiary i niewiary. A o to przecież
chodzi- żebyśmy swoim życiem
i słowem nawracali innych.
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Vi vil hjelpe folk til å føle felleskap
og samhold i menigheten
Vi

møter den nyvalgte

menighetsrådsleder

Darko Wakounig på Lyst
til et intervju . D arko er
37 år gammel , gift med
A nita , har to gutter på
5 og 8 år og er slovener

Hallvardsvaka: Du har to
gutter. Hjelper det å være
småbarnsfar i din rolle som
menighetsrådsleder? Regner
med at en stor flokk voksne
mennesker kan oppføre seg
litt barnslig innimellom?

fra den sørligste delen av

Østerrike.

Av Ferdinand Männle

Rett etter jobben hadde det
smakt godt med en øl. Men
Lyst har klart å miste skjenkebevilgningen. Det var dumt.
Da smører vi munnhulen og
halsen med en cappuccino.
Den er også veldig bra her.
Dessuten hadde ølet helt
sikkert sprengt avisens
budsjettpost for drift og
vedlikehold av frivillige
medarbeidere...
Hallvardsvaka: Darko, du har
ledet dine første to menighetsrådsmøter. Fortell litt om
det.
Darko: På det konstituerende
møtet sa jeg meg villig til å bli
nestleder. Enden av visa var
at jeg ble leder. På en måte ga
jeg lillefingeren og resten av
menighetsrådet tok hånden.
Nå er jeg opptatt med å jobbe
meg inn rollen. Det er viktig å
få oversikt med hva som må
gjøres.
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også samholdet og båndene
i menigheten. Men husk at
alle utvalg er like viktige og
at hver av dem bidrar sitt til
et aktivt menighetsliv. Når
jeg fremhever det nasjonale
utvalget så er det fordi det
er nytt og kanskje lite kjent i
menigheten.

Hallvardsvaka: Kan du si noen
ord om hvordan et slikt møte
foregår.
Darko: Møtet starter alltid
med faste agendapunkter:
godkjenning av referatet fra
siste møtet og dagsorden. Så
kommer de enkelte punkter
på dagsorden. For eksempel
arbeid med utvalgene som
står for det praktiske arbeidet.
Hallvardsvaka:
Menighetsrådet har mange
utvalg: arrangementsutvalget,
caritasutvalget, det nasjonale
utvalget, liturg iutvalget,
barne- og ungdomsutvalget

for å nevne noen. Kanskje en
eller to som du har spesielt
interesse for og engasjement
i?
Darko: Det nyopprettete
nasjonale utvalget.
Menigheten består av mange
nasjonaliteter og grupper
med utspring i nasjonalitetene. Det er ikke lett å ha
oversikt over dem og hva
som foregår. Tilsynelatende
seiler de ofte sin egen sjø. Det
nasjonale utvalget skal styrke
kommunikasjonsflyten og
hjelpe til at gruppene styrker
sin tilhørighet til St. Hallvard.
På denne måten styrker vi

Darko: Det gir en viss trening i å forstå konflikter for
så å prøve å løse dem. Det
kan være nyttig når folk blir
veldig engasjert i diskusjoner.
Noen kan da for eksempel
bli skarp i formuleringen og
komme i fare for å fornærme
en annen.

bidrag til menighetslivet.
Menighetsrådet er en kanal
der folk kan fremme sine
forslag og tilbakemeldinger
på godt og vondt. Kirken
består av både presteskapet
og legfolk. Jeg vil gjerne
sørge før at menighetsrådet
er kirkefolkets talerør. Jeg
oppfordrer alle til å kontakte
menighetsrådet å komme
med sinesynspunkter. De
må gjerne kontakte meg
som leder. Det gjelder også
aktiviteter som finansrådet
eventuelt kan ta med i sitt
neste budsjettplan.
Hallvardsvaka: Sakslisten til
menighetsrådsmøter forberedes i arbeidsutvalget. I tillegg
til deg sitter der p. Janusz,
menighetsrådets nestleder
Arthur Haakonsen og Anne
Ma Riiser som sekretær. Er
dette kjappe møter eller kan
diskusjonen trekke i lengden
også her?

felleskap og samhold i menigheten er veldig viktig. Spesielt
på tvers av nasjonalitetene. I
tillegg kommer planen om å
dele menigheten. Det er en
betydelig utfordring.
Hallvardsvaka: Hva blir ferdig
i løpet av to år?
Darko: Mest mulig. Som
konkret mål vil jeg først og
fremst se at menigheten føler
et større samhold og fellesskap om to år.
Hallvardsvaka: Hva blir ikke
ferdig?
Darko: Kirkebygget i St.
Martin. Det tar litt lengre tid.
Hallvardsvaka: Det er mulighet til å stille til gjenvalg. Da
får du litt mer tid til planene...
Darko: Det er kanskje litt
tidlig å si noe om det.

Hallvardsvaka:
Menighetsrådet har ikke
ansvar for menighetens
økonomi. Det har finansrådet
ansvar for. Men det er sikkert bra å vite at økonomien
er i orden. Og en og annen
budsjettpost har også menighetsrådet innflytelse på. Er
det en spesiell post eller aktivitet du vil fortelle noe om?

Darko: Jeg har sittet for kort
tid som menighetsrådsleder
til å ha god statistikk. Men
mitt mål er at møtene skal
være korte.

Hallvardsvaka:Obama har
nettopp fått det til.

Hallvardsvaka:
Menighetsrådet er valgt for
to år. Hva er det viktigste
prosjektet i denne perioden?

Hallvardsvaka: Takk for en
hyggelig samtale!

Darko: Menighetsrådet har
g e n e r e l t e n r å d g i ve n d e
rolle og lite makt. Samtidig
kan menighetsrådet yte et

Darko: Vi har som menighet mange utfordringer på
grunn av medlemsmassen.
Det å hjelpe til at folk føler

Darko: Ja. Men han hadde fire
år til å tenke seg om.
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Det nye menighetsrådet i St. Hallvard
Av Arthur Haakonsen

Det nye menighetsrådet i St.
Hallvard konstituerte seg
13. september. Ny leder for
menighetsrådet er Darko
Wakounig med Arthur
Haakonsen som nestleder.
Etter nye retningslinjer fra
bispedømmet, skal menighetsrådets leder representere
i PRO. Den nye lederduoen
ønsker at nestleder innehar
dette verv. Dette er avklart
med bispedømmet, og
nestleder deltok på PROs
høstsamling.
De øvrige menighetsrådsmedlemmer er Mary
Adahada, Johan Amalathas,
Svein Berbu, Per Jespersen,
Mahendran Mariampillai, sr.
Aleksandra Michalska, Vera
Olsnes og Olek Raczkowski.
Sogneadministratoren
har utnevnt Ferdinand
Männle og Aasmund Vik til
menighetsrådet.
På de to månedene siden
konstitueringen, har menighetsrådet arbeidet effektivt.
Vi har diskutert og klargjort
utvalgsstrukturen i menigheten, inkludert opprettelsen av
et helt nytt utvalg som skal
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arbeide med nasjonale grupper. Man ser fra andre land i
Europa at man ofte har egne
kirkestrukturer for hver av
de store nasjonale gruppene.
Tanken bak et utvalg for
nasjonale grupper er å sette
fokus på utfordringen og
fremme samhandling, spesielt
med tanke på å holde kommunikasjonen og samholdet
innad så sterkt som mulig.
Det var kanskje en tidsriktig
avgjørelse, da pastoralrådet
på sitt høstmøte satt arbeidet
med nasjonale grupper på
topp i prioriteringslisten for
de kommende to årene.
På menighetens årsmøte kom
det fram at liturgien er et
område hvor mange ønsker å
komme med innspill, og være
med på utformingen. Dette
ønsker også sogneadministratoren, og menighetsrådet
finner det derfor naturlig å
gjenopprette liturgiutvalget.
Det har de siste årene vært
inaktivt.
Arbeidet til Barne- og ungdomsutvalget har i stor grad
vært dekket av barne- og
ungdomskonsulent samt
katekesekoordinator, men

man ønsker at også dette
utvalget kommer i gang
igjen. Fokuset vil være på
samspill og koordinering
blant de mange ressursene
som holder på med arbeid
blant menighetens barn og
ungdom.
Forrige menighetsråd brukte
mye tid på å utvikle fokusområder for dets arbeid. Disse er
i stor grad bevart i arbeidet
til det nye. Rådet opprettet
i løpet av sin periode et
Arrangementsutvalg, som
skal stå for koordineringen
av våre mange felles begivenheter gjennom året – de er nå
i gang med sitt arbeid for i år.
Perioden 2012 til 2014 blir
spennende – det er mye aktivitet i menigheten og mange
saker som vil prege oss i
tiden som kommer, deriblant
arbeidet i Groruddalen og på
Mortensrud. Vi har et meget
representativt menighetsråd,
og alle ser frem til å gjøre
en innsats for at St. Hallvard
skal fortsette å blomstre i
årene framover.

St. Hallvard-guttene feirer
50 årsjubileum i Operaen
Av Nina Svendsen

Koret er hjemme etter en
fantastisk jubileumstur til
Roma. Etter 11 år var koret
tilbake i Peterskirken hvor
guttene sang i Peterskirken.
Koret sang også for pave
Benedikt XVI og tusener av
tilhørere på Petersplassen.
18. november synger guttene
de samme sangene i Oslo
under jubileumskonserten i
Den Norske Opera & Ballett
Midt i bildet, ved siden av
korets dirigent Hans Martin
Molvik, sees Vat ikanets
hoveddirigent. Han ønsker
årlige besøk av St. Hallvardguttene. Planen er at koret

skal tilbake til Roma høstferien 2013.
33 glade guttestemmer i
alderen 6 til 19 år, sammen
med herrestemmer, samles
hver onsdag etter skoletid i
St. Hallvard-kirke. Der øver
de på vanskelige korverker,
gregorianske hymner og
våre mest kjente julesanger.
Repertoaret viser med all
tydelighet at det bak sanggleden ligger hardt arbeid,
utallige øvingstimer og nitidige forberedelser.
I november fyller det tradisjonsrike guttekoret 50 år,
og det feirer de med konsert
på Scene 2 i Operaen 18.

november. E t mannskor
bestående av gamle
St.Hallvard-gutter deltar også
på konserten.
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Katekese er trosopplæring.
Så kort, så enkelt?
Angelika Wimmer,
katekesekoordinator

Da redaskjonen i
Hallvardsvaka foreslo å ha
et nummer med katekese
som fokus, tenkte jeg med
en gang at det ville bli en
veldig interessant utgave av
menighetsbladet.
Mange mennesker er
involvert i katekesen – katekesebarna og konfirmantene
som kommer én g ang i
måneden, foreldrene som
følger barna, kateketene
og søndagsskolelærerne
som setter av tid, tanker og
engasjement til undervisning og møter. Dessuten har
prestene ansvar i katekesen –
både for undervisning og for
messen med kateksebarna
og konfirmantene, det siste
sammen med organisten,
Voksne som følger tros- og
ekteskapskurset er deltakere
i voksenkatekese. i tillegg
stiller mange frivillige opp
som ledere på helgearrangementer på Mariaholm.
Vel å merke – dette
gjelder ikke bare den norske
katekesen, som sikkert er
mest synlig i menigheten.
Målet med dette
nummeret av Hallvardsvaka
er dermed også å presentere noe av mangfoldet i St.
Hallvard, f.eks. den polske
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søndagsskolen og den tamil- I voksenkatekese kan det i
ske katekesen. Det som er tillegg være ekteskap og dåp.
fantastisk med katekesen er
at de enkelte gruppene i seg „Trosopplæring“ -Troen
selv gjenspeiler den katolske som læringsmål?
kirken som verdensomspen- Hva innebærer egentlig
nede. Det alene er verdifullt begrepet trosopplæring? Det
for å oppleve.
kan høres ut som om troen
er noe man bare trenger å
„Hva er katekese egentlig“? pugge på, så har man lært
Katekese g år t ilbake t il seg å tro.
det greske ordet „kathekFor å kunne utvikle
ein“ - „undervise“ og betyr et bevisst forhold til troen, er
„undervisning“. Ordet blir det selvsagt sentralt å kjenne
brukt som betegnelse for til grunnleggende trosinnopplæring i troen i de kristne hold. Det er viktig å formidle
trossamfunn. Katekese er kunnskap om Bibelen som
trosopplæring. Så kort så det grunnlaget for hele troenenkelt?
det er. Det er viktig at barna
har kjenskap til Kirkens lære
Kateketenes oppgave
og trostradisjoner som har
Foreldrene lover å oppdra vist seg som bærekraftige
barnet i troen når barnet og pålitelige. Og at barna
blir døpt. Hjemmet er altså blir kjent med katolsk trosdet første og viktigste stedet praksis, messen, sentrale
for katekesen. Men - spesielt bønner og tradisjoner i løpet
for den katolske kirken er av kirkeåret. Bare dette er
trosopplæring ikke bare er en stor oppgave å formidle.
foreldrenes oppgave. Derimot Det er en utfordring å finne
har hele menigheten som en passende måte å formidle
fellesskap ansvar for den, og det på til enhver grupppe,
her er kateketenes oppdrag til etthvert barn/ til enhver
forankret. De skal støtte ungdom.
foreldrene i trosformidlingen,
Barna kan få opplæspesielt ved å forberede til ring om troen, det hersker
mottakelsen av sakramentene. ingen tvil om det!
Det siste gjelder i barne- og
Vi kan i tillegg fortelle
ungdomskatekesen først og barna hva det betyr for oss
fremst for førstekommunion, selv å være kristen. Vi kan
skriftemål, bot og ferming. prøve å sette ord på egne

troserfaringer, og vi kan ta indre rom. Den skal ikke legger tilrette for det! Her
barna med inn i det som vi bare fylle oss opp med viten blir hodet, hjertet og sansene
selv opplever som en verdi- og kunnskap. Den må gi tid berørt. Det gir indre styrke
full og bærende kirke. Vi kan og rom til å sette det lærte i å oppleve trosfellesskap
vitne om troen.
sammenheng med eget liv.
som samtidig gir rom til den
Det er mye vi kan Jeg liker tanken på katekesen enkelte.
gjøre - utenfra!
som et konkurransefritt rom.
Så når barna og
Det å tro er ikke noe presta- ungdommene kommer til
Men hvorvidt kan barna sjon. Det er viktig å formidle katekesen i St. Hallvard,
„læres opp“ til å tro?
at Kirken og menigheten klipper og limer, hører på
Mange kjenner til bildet om ikke er et sted bare for de bibelfortellinger, har quiz
troen som et frø som Gud som er frelst, de som er om kirkehistorie, tenner lys,
plantet i hver enkelt av oss trygge på sin tro og som er synger og deltar i messen,
som en gave, en nåde, og som flinke til å gi uttrykk for det. skjer dette i en ramme som
trenger næring og gjødsel for Katekesen skal gi rom til de ønsker å legge tilrette for at
å kunne vokse og utvikle seg. stille, de letende og de usikre. hver enkelt kan utvikle sin
I den forstand kan ikke barna Katekesen som gir rom til religiøse identitet i den katol„lære seg“ eller bli „lært opp“ spørsmål og tvil kan åpne ske troen, og gå et stykke
til å tro. Selve det å tro, er døren til en større horisont.
videre på sin egen vei til Gud.
noe som er gitt, noe som
Jeg ser for meg en I dette får vi alle støtte av vår
„vokser“ innenfra, som ingen katekese som skaper rom pave Benedict XVI. som sier:
andre kan styre. Troen kan for troserfaring. Spesielt „Det er så mange veier til Gud
aldri være noe som vi kan h e l g e n e p å M a r i a h o l m som det er mennekser.“
ha eksamen i. Det kan heller
aldri være noe som vi kan
Faktaboks om den norske barnekatekesen:
tvinges til eller forplikte noen
◇◇ 205 barn fra 1.-7. Klasse
til. Troen er noe personlig
◇◇ 160 konfirmanter fra 8.-10. klasse. (I år er det
og noe fritt – om enn ikke
en ekstra konfirmantklasse siden alderen for
vilkårlig. Det er individuell
konfirmasjonen har blitt satt ned og vi har en
opplevelse av trosinnholdet
„overgangsgruppe“).
og at personene som repre◇◇ 20 kateketer og faste assistenter og én fast praktisk
senterer troen oppfattes som
hjelper i barnekatekesen
tro-verdige.
◇◇ Prestene har ansvar for konfirmantkursene: P.
Så - som kateketer
Oddvar har 8. og 9. klasse, p. Janusz har 10. klasse
har vi et stort ansvar å dyrke
◇◇ Faste helger på Mariaholm: én konfirmanthelg per
frøen i katekesebarna og
gruppe per år, én katekesehelg for 3. og 4. klasse,
gi den mulighet til å vokse.
spesielt til førstekommunionsforberedelse, adventsSamtidig skal vi være bevisst
helg for 4.-8.klasse (utsatt i år)
på – og kan finne en viss ro
◇◇ 1. Klasse har katekese i 1 time én søndag i måneden
i det - at vi ikke kan gi dem
etter familiemessen
troen men muligheten til
◇◇ 2.-10. Klasse har katekese én lørdag i måneden
utvikle egen tro selv.
◇◇ Kateketmøter til planlegging av undervisingsdagene
◇◇ Samarbeid med Kateketisk senter om kurs/seminar/
Å skape rom i katekesen
kateketutdanning
Trosopplæring kan skape
et fundament for et større
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Søndagsskolen i St Hallvard:

Bli kjent med Jesus!
I St Hallvard

har vi

søndagsskole i menighetssalen alle søndager uten

F amiliemesse
( altså : ikke 1. søndag i
måneden ; søndagsskolen
har også ferie om som meren). Vi går ut av kirken
når 1. lesning begynner
når det er

og kommer tilbake under

Credo. Søndagsskolen er
Ordets liturgi for barna,
hvor barna får formidlet

Evangelium
tilrettelagt måte.
dagens

på en

Marta Bivand Erdal

På søndagsskolen møtes
barn fra 2-3 års alderen til
10-års alder. Alle barn under
4 år har med seg mamma,
pappa eller en annen voksen,
mens de eldre barna kommer
alene. De voksne er hjertelig
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velkomne på søndagsskolen,
og bidrar til en trygg og
rolig atmosfære. Vanligvis
er vi mellom 25-40 barn på
søndagsskolen, men dette
går litt opp og ned. Vi er
fem søndagsskolelærere i St
Hallvard, Hanneke, Nithila,
Anni, Darko og Marta.
Søndagsskolelærerne har alt
fra over tjue til kun ett års
fartstid. Noen av oss har egne
barn som deltar i søndagsskolen, mens andre har eldre

barn, eller er studenter selv.
Her er det rom for alle som
vil formidle Evangeliet til
barn! Hver søndagsskolelærer utformer søndagsskolen
litt ulikt – men til felles har
vi at vi alltid begynner med
å gjøre korsets tegn og å
tenne et lys, som tegn på at
vi fortsatt er i messen. Ofte
synger vi også sanger som en
del av søndagsskolen, dette
er et populært innslag blant
barna!

Hovedmålet med søndags- Det er viktig for oss i søndagsskolen er å formidle Ordets skolen at barna er i fokus – at
liturgi – og da særlig dagens de opplever å bli sett – og
Evangelium – til barna. Dette at tiden på søndagsskolen
gjøres vanligvis ved hjelp av oppleves som interessant. Vi
gjenfortelling av evangeliet, håper med dette både å bidra
ofte med enkel dramatisering, til et levende møte med Jesus
ting som hjelper å forstå – og fellesskapet i Kirken. Et
handlingen, eller med flanel- viktig poeng er at barna skal
lografen. Flanellografen en få positive assosiasjoner til å
slags tavle som vi kan sette gå i Kirken og delta i Messen.
opp bilder på. Flanellografen Vi bruker ofte sang, gjerne
hjelper oss til å reise tilbake sanger med bevegelser, som
til den tiden Bibelfortellingen gjør at barna deltar mer aktivt.
er lagt til, f.eks. kan vi vise Vi forsøker også å invitere
bilde av Jesus og disiplene barna til å delta i alt fra lysteni båten, Jesus som metter ning, til enkel dramatisering,
fem tusen, eller Jesus som til å velge sanger. De fleste
møter Sakkeus. Både enkel barna er veldig positive til å få
dramatisering, ved at noen være med og bidra aktivt på
av barna får hjelpe til mens søndagsskolen, dette bidrar til
vi gjenforteller Evangeliet og at de selv også får et mer aktivt
blir brukt som «tause skue- forhold til innholdet som forspillere», og flanellografen midles. Søndagsskolelærerne
bidrar til å gjøre evangelie- søker aktivt å legge til rette
fortellingen mer levende for formidlingen slik at den gir
barna. Dette bidrar også til at mening både for de yngste
det blir lettere å snakke med og de eldste barna, men
barna om innholdet i dagens hovedmålgruppen vi sikter
evangelium.
oss inn mot er barn mellom
4-8 år. Det viser seg likevel

at både de under 4 år og de
over 8 år også synes at det
er spennende å være med på
søndagsskolen!
Søndagsskolen har også
ansvar for to årlige begivenheter i St Hallvard menighet:
Barnas dag, første søndag i
september, og Hellige Tre
Kongers fest, første søndag
etter nyttår. Begge arrangementer har lang tradisjon
i menigheten, og mange
barnefamilier setter stor pris
på dem. Barnas dag i september markerer begynnelsen
på det nye katekeseåret og
er også første gang de nye
førsteklassingene samles.
Det er alltid noe program for
barna (skuespill, aktiviteter
eller spennende besøk), og de
siste årene har det vært stor
suksess med fruktfest på kirkekaffen denne dagen! Hellige
Tre Kongers fest er menighetens svar på «Juletrefest for
barna». På kirkekaffen denne
søndagen er det gang rundt
juletreet, påfulgt av besøk av
de Hellige Tre Konger, som
vanligvis har med seg en liten
overraskelse til alle små og
litt større barn. Til søndagsskolelærernes oppgaver hører
det da også med å møtes for
å pakke et stort antall overraskelser som de Hellige Tre
Konger får med seg på sin vei
til St Hallvard.
Vi ønsker alle barn – og deres
foreldre/foresatte – hjertelig
velkommen til søndagsskolen
i St Hallvard!
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Liturgia Slowa dla dzieci
Agnieszka Zuba

W naszej parafii nie ma mszy
dzieciecej po polsku. Byla
potrzeba zeby umozliwic polskim dzieciom naszej parafii
uczestniczenie we Mszy sw.
,Liturgi Slowa zgodnie z ich
mozliwosciami I oczekiwaniami, w sposob dopasowany
do ich wieku. Tak zrodzil sie
pomysl rozpoczecia Liturgii
Slowa dla dzieci po polsku.
Nasza “ szkolka” trwa juz 2
lata. Chcielibysmy zeby dzieci
mogly miec bardziej osobiste
doswiadczenia I przezycia w
spotkaniu ze Slowem Bozym.
Po obrzedach wstepnych
wychodzimy z kosciola do

Tamilsk katekese
salki katechetycznej zeby
celebrowac Liturgie Slowa.
Rozpoczynamy zapaleniem
swiecy I przezegnaniem sie.
Czytamy fragment Ewangelii.
Potem omaw iamy tekst.
Robimy to w formie
rozmowy,urzadzamy
przedstawienie ,uzywamy

obrazkow,spiewamy. Dzieci
sa bardzo aktywne,chetnie
odpowiadaja na pytania,same
zadaja pytania I opowiadaja
historie.
Liturgia Slowa odbywa sie
co 2 tydzien. Przychodzi na
nia ok.20 dzieci. Serdecznie
zapraszamy dzieci I rodzicow!

Ordets liturgi for barn i polsk messe
Det er ingen polsk barnemesse i St. Hallvard
kirke. Derfor startet vi opp
med søndagskole i 2010.
Hensikten var at barna skulle
få formidlet Evangeliet på en
måte som er tilpasset deres
alder. Gjennom søndagsskolen har barna en mulighet til
å oppleve og forstå Ordets
Liturgi. De kan få et mer
personlig og direkte forhold
til Evangeliet.
Vi har Ordets Liturgi
for barn hver annen uke. Slik
får barna muligheten til av
og til å delta i Ordets Liturgi
i messen, og å få Evangeliet
forklart i et eget opplegg.
Det kommer vanligvis 15-20
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Side 18

barn, helt fra 2 års alderen sine tanker og refleksjoner.
til førstekommunionsalder. Vi dramatiserer ofte evanDe minste barna kommer gelieteksten. Barna syns det
sammen med foreldrene sine. er morsomt å kle seg ut. Vi
Mange foreldre syns det er bruker også bilder, flanelgøy å være med å synge.
lograf, tegner og synger.
Vi har et ganske likt
Vi voksne, som leder
opplegg som den norske søndagsskolen, syns det er
søndagsskolen. Barna går ut veldig givende å snakke med
av messen før lesningene, og barna om Evangeliet. Etter
kommer tilbake etter preke- hvert har vi blitt flere voksne
nen. Vi har vårt eget ”alter”, og ungdommer som leder
med duk, lys, krusifiks og Ordets Liturgi for barn.
bibel. Søndagskolen starter Alle barn og foreldre er hjermed at vi gjør korset tegn, telig velkomne!
leser Evangeliet og snakker Vi skal ha søndagsskole følom teksten. Barna deltar gende datoer: 14/10, 28/10,
veldig aktivt i samtalen. De 11/11, 25/11, 9/12, 9/12,
er flinke til å spørre og svare 16/12, 6/1, 20/1, 3/2, 10/2,
på spørsmål, og komme med 3/3, 17/3.

Tamilske kateketer
Chandra Medona Charles

I åtte år har det blitt holdt
tamilsk katekese (opplæring
i katolsk tro og kristenliv)
for tamilsk-katolske barn i St.
Hallvard kirke. I startfasen
ble dette holdt den første
søndagen i måneden. Senere
er undervisningen utvidet til
første og tredje søndagen i
måneden, fra klokken 16:30
til 17:15.
For tiden holdes det tamilsk
katekese for om lag åttifem
elever med ti undervisere,
hvorav åtte damer og to
menn. Alle barn fra førskole
alder (fem år) til og med
tiende klasse har muligheten
til å delta i vår opplæring
i katolsk tro og kristenliv.
Det blir også gitt undervisning for Den første hellige
kommunion.
Ved slutten av undervisningsåret pleide det å holdes
prøver, med tildeling av
diplomer og premier. Nå
har dette blitt erstattet med
sosial samling, der vi under

hyggelig samvær ser på film
i sammenheng med katolsk
tro, og diskuterer relevante
temaer fra katekesen med
elevene.

I de siste fem årene har det
i oktober måned blitt holdt
en samlingskveld som starter
med messe og avsluttes med
underholdningsprogrammer
som drama, musikk og dans
av elever. I tillegg deles det ut
diplomer og premier til elevene. Til denne spesielle dagen
inviteres spesielle gjester fra
Oslos kateketiske senter og
andre prester.
Den tredje søndagen i
måneden leder katekeseelevene selv søndagsmessen.
Katekeselærerne veileder og
øver inn de hellige tekstene
og ritualene for messen.
Med hjelp fra ansvarlig prest,
våre undervisere og elevenes
foresatte har den tamilske
katekesen hatt stor framgang
når det gjelder veiledning av
våre barn i katolsk tro og livssyn. Flere barn er velkomne til
å delta i vår tamilske katekese!

Mål for den tamilske
katekesen:
■■ Lære og formidle katolsk tro og
kristenliv
■■ Oppdra våre barn til trofasthet
mot Gud
■■ Lære å følge og kjenne de
hellige ritualer og verdier i
kristendommen
■■ Lære å oppfylle plikter overfor
Gud og bringe våre barn nærmere
Ham
■■ Lære å kjenne og elske Gud og
hjelpe våre barn til å leve livet i
overensstemmelse med evangeliet.
Side 19
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Clarabel, kann du fortelle litt om hvordan det går i 4. klasse?
Det g år veldig bra! Jeg
synes det er viktig at barna
VIL komme hit selv, at de
har lyst til å komme. Så jeg
prøver å gjøre katekesen

Mange kateketer – gamle og nye - har ansvar for

Skoleåret 2012/2013
begynte med bare noen
få kateketer på plass,
men bønnene ble hørt og
annonseringer lest – nå har
mange nye kateketer meldt

seg til frivillig innsats i St.
Hallvard, i tillegg til de som
har vært kateket fra før. I
alt er det nå 20 kateketer
og en fast praktisk hjelper,
slik at minst 2 voksne har
ansvar for en gruppe barn.
Noen foreldre hjelper til med

gjennomføringen av aktiviteter i klassen, med rydding og
tilsyn av barna, noe som er
til stor hjelp. Men hva synes
de nye – hvordan opplever
de det å være kateket? Her
er noen stemmer fra årets
ferske kateketer:

greit på slutten av dagen, da
er jeg fornøyd. Det er lettere
med den 2-delte gruppen.
Da er det mye lettere at det
enkelte barnet blir sett. Det er
også enklere for barna å bli
trygge, si sine tanker, og også
de som er sjenerte tør å si noe.
For barna er det verdifullt å
oppleve at de ikke er alene
om å tro som de kanskje er i
klassen på skolen, men at det

er et fellesskap, mange som
tror.
Det er et veldig stort ansvar å
undervise i katekesen, et mye
større ansvar enn å undervise
i et fag. Du som lærer skal
ikke ta så mye plass selv, du
skal gi plass til Gud. Det er
viktig at katekesen er positiv,
siden det er førsteinntrykket
i katekesen som barna tar
med seg videre i livet.

fornøyde da de jobbet med
de nye bøkene og var veldig
motiverte til å løse oppgaver!
Det var nesten som en liten
konkurranse.

Du er „fersk“ kateket i 6. Klasse, Steffen.
Hva er din motivasjon til å være kateket?

katekesen i St. Hallvard

Foto & tekst: Angelika Wimmer

gøy og spennende for dem.
Klassen er rolig og barna er
veldig hyggelige! De har blitt
godt kjent og snakker mye
med hverandre. De var så

Jeg er fornøyd når jeg føler
at jeg får formidlet noe. Jeg
ønsker å bidra, gjøre noe for
kirken. Det er mange oppgaver i kirken som må gjøres,

og det er fint å stille opp. Jeg
ønsker å formidle tro. Og noe
av Guds kjærlighet. Det er
vanskelig, men – ja!

Marie og Dagmara,
kateketer i 2. Klasse
Hvordan trives du som kateket i St. Hallvard, Marie?
M: Bra, jeg liker å være
sammen med barn og og
bidra og hjelpe til! Jeg jobber
også på skolen, og jeg kan
bruke mine erfaringer derfra.
Dagmara, fortell om dine
tanker om det å være kateket
i 2. klasse!
Når barna er fornøyd og ikke
synes det er kjedelig å gå
i katekesen, da er også jeg
fornøyd!. Det er tross alt en
lørdag de skal komme hit. Når
barna liker seg, når de smiler
og har lyst til å komme, når
de sier at det egentlig var
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Fra venstre (stående): Sr. Aleksandra Michalska, Gosia Bernhardsen, Dagmara Jespersen, Marie De Zilva,
Aleksandra Haugstad, Clarabel Amarapala. Sittende fra venstre: Steffen Heim, Jardar Maatje, Kristina Elizabeth
Voigt, Maria Rajakumar.
Ikke på bildet: Marta Bivand Erdal, Anni Lingner, Margareth Santos de Sousa, Sophia Blum, Valerie Håkonsen,
Lars Baumbusch, Audun Drivenes, Georg Øvland, Chi Phan, Suzan Köker, Toni Veseli.
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Noen barnestemmer om katekesen
Foto & tekst: Angelika Wimmer

Linus (5. klasse): Det er gøy å gå i
katekesen egentlig. Jeg har fått mange
venner der. Jeg er også ministrant noen
ganger. Og så har jeg den beste læreren!

Hva gjør dere i katekesen?
Hva synes du om katekesen?
Madeleine (4. klasse):
Jeg har blitt kjent med
flere og mange å leke
med, det er gøy.

Martine (3. Klasse): „Jeg er trygg hos
deg“ kan jeg utenat nå. Det er gøy at noen
spiller gitar når vi synger. Jeg stortrives og
jeg er kjempeflink til å dele ut sangbøker i
kirken. Jeg klarer å bære 40 stykker!

Mathias (2. klasse):
Vi skriver litt i boka.
Jeg har lyst til å lære
litt mer om Gud.

Demien (2. klasse):
Jeg liker å komme hit. Jeg har
lært om disiplene. Og så er det
gøy når vi går ut og leker.

Julius (4. klasse): I dag lagde vi store plakater om skapelsen.
Det er morsomt å klippe og lime, mye bedre enn å bare lese,
lytte, skrive, fargelegge og læreren snakker hele tiden.

Jenter fra 6. klasse:
Det er gøy å gå i katekesen. Fordi vi lærer
mere om kristendommen. Akkurat i dag har vi lært noe om
synder, altså om man gjør noe galt som man ikke skal gjøre.
Vi pleier å få lov til å høre på musikk når vi driver med
tegning og sånn. Jeg har vært med på å lage forbønner til
katekesemessen. Det er litt gøy og litt skummelt
å lese i mikrofonen.

Christian
(2. klasse):
Vi lærer om Jesus. Han er
menneske og han er Gud.
Han er sønnen til Gud. Jeg
har hørt en fortelling om at
Jesus kan gå gjennom
alle dører, men jeg
vet ikke om
det stemmer.
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Kurs i katolsk tro
Det

er nå fjerde året jeg

leder kurset i katolsk tro

i vår menighet.

I år har vi
en ganske stor klasse, med
nesten 20 deltakere. Fire

av deltakerne begynte i

januar, og er derfor snart
ferdige med sitt “år”, mens

de andre begynte denne
høsten .

Det

er nemlig et

helt år man må forberede
seg om man ønsker å bli
opptatt i

Kirke.

D en

katolske

Pastor Oddvar Moi

Men kurset er ikke bare
for slike som ønsker å bli
katolikker; det er bl.a. et par
katolikker med hvert år (som
ønsker å fordype seg mer i
sin tro), og noen begynner
for å “lukte litt” på katolsk tro,
uten å ha tenkt så veldig på å
bli katolikker selv.
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Men hvert år i mai/juni har man ønsker å bli katolikk; et
ca 10 stk blitt tatt opp i visst kjennskap til katolsk tro,
Kirken, enten som konvertit- og et aktivt forhold til katolsk
ter (tidligere døpte) eller praksis, dvs. først og fremst
ved vo ks en d å p . De ny e messedeltakelse. Spørsmålet
medlemmene er fra mange om katolsk praksis er derimot
forskjellige land; den største ikke så lett å organisere i vår
gruppen er de norske, men store menighet, og blir ikke
bl.a. voksne fra Polen, Irak, lettere ved at kursdeltakere
Vietnam og flere land i Afrika også kommer fra resten av
er blitt døpt de siste årene.
Oslo, og Oslos store omegn
Kurset har på en måte en - det har kommet kursdeltaganske fast struktur, siden vi kere så langt borte fra som
systematisk går gjennom vår Elverum og Gjøvik.
kursbok, som er Kompendiet Så spørsmålet om å bli kjent
t il d en Ka t o ls ke K i rkes med andre katolikker, og å
Katekisme. På samme tid tar bli hjulpet inn i menighetens
vi stadig opp spørsmål og inn- miljø, er ikke så enkelt. I flere
spill fra deltakerne, slik at vi land er en slik konverteringsnoen ganger faktisk kommer prosess veldig forpliktende;
litt ut “på viddene”. Samlet man får tildelt en fadder
sett håper jeg vi klarer å få helt ved starten av kurset,
en god kombinasjon av fast man må komme til et fast
progresjon og spontanitet.
opplegg knyttet til søndagsNår det gjelder målet med messen hver søndag, man
dette kurset, tenker jeg også blir introdusert høytidelig for
litt dobbelt. I startfasen menigheten etc.
ønsker jeg at det skal være Jeg syns det er mer naturganske lett og uforpliktende lig at kurset har en mindre
å komme, mens man midtveis forpliktende startfase, og
i året må begynne å tenke det faktum at vår menighet
mer forpliktende om hva det spriker en hel del (med åtte,
vil bety om man ønsker å bli ikke én, faste søndagsmesser
opptatt i Den katolske Kirke. bl.a.), gjør det vanskeligere
Noen deltakere har bare å følge kursdeltakerne opp
vært med noen måneders tid på vandringen inn i Kirken.
i starten, før de har sluttet, Men dette punktet syns jeg
mens et ganske stort flertall vi bør jobbe mer med, og jeg
har fullført hele kurset og tar gjerne imot innspill fra
blitt tatt opp i Kirken.
Hallvardsvakas lesere om
Jeg betoner svært tydelig hele hvordan dette kan gjøres
tiden at to ting kreves om bedre.

ADVENTSKOS og JULEVERKSTED
for 4.-7. klasse
Siden vi dessverre ikke skal ha adventshelg på Mariaholm i år, ønsker vi å holde liv
i tradisjonen og inviterer deg som går i 4.-7. klasse til Adventskos og juleverksted.

Lørdag 15. desember kl. 15.00 - 19.30
i menighetssalen i St. Hallvard.
sang juleverksted lystenning
mat lesestund med vafler og kakao
pynte pepperkakekirke
Vel møtt til en hyggelig ettermiddag/kveld!
Påmelding innen 12. desember.
Kontakt angelika.wimmer@katolsk.no / ring 23303200.
Har du lyst å hjelpe til? Ta kontakt.
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Utdeling av 4årsbibler
Foto & tekst: Angelika Wimmer

Menighetens 4 åringer var
spesielt invitert til familiemessen søndag 4. november.
I løpet av messen fikk barna
komme fram - noen sammen
med en voksen - for å motta

en barnebibel fra presten,
pastor Oddvar Moi, som en
gave fra menigheten. Boken
inneholder et utvalg av de
mest kjente og viktigste fortellinger fra bibelen fortalt på
en måte som gjør dem godt
forståelig for barn. Tekstene

er illustrert med fargerike
bilder. Vi er veldig glade for
at så mange fant veien til
kirken denne dagen, ikke
mindre enn 50 barn kom for
å ta imot en barnebibel.

Familietreff for store og små
Tekst: Anita W. Stenbakk
Bilder: Henning Wimmer

Lørdag den 27. oktober
var det familier med små
barn som stod i sentrum i
St. Hallvards menighet. På
høstens familiedag møtte det
opp rundt 9 familier, og med
stort og smått var det hele
40 stykker som fant veien til
kirken vår denne høstdagen.
På grunn av sykdom blant
arrangørene måtte festplanene revideres i siste liten,
men hva gjør vel det når man

har innsatsvillige foreldre
som kan steppe inn? Festen
ble innledet med andakt i
kirken. Her ble flanellografen
flittig brukt, og alle sang Hill
deg Maria. Deretter ble barna
delt inn i grupper etter alder.

De største fikk høre om den
hellige Martin som delte
kappen sin med en mann
som frøs. Et godt forbilde
nå som vi står på terskelen
til den kaldeste årstiden vår.
Resultatet ble flotte tegninger av den hellige Martin.
Nr 4 -2012
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De mellomste barna fikk en
rundtur med pater Janusz i
kirken, mens de minste barna
koste seg med sang og aktiviteter i menighetssalen. Etter
at det formelle programmet
var over, samlet alle seg til
mat og prat i menighetssalen.
Hver familie bidro med en
rett, og det flotte koldtbordet
fikk bokstavelig talt både
store og små bein å gå på.
Her var det nemlig noe både
for voksne og barn! Takk til
alle som deltok og hjalp til.
Side 27
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Barnas side
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Av Marta Bivand Erdal

Rundt juletider ser vi mange stjerner, engler og
ikke minst julenisser. Men vet du hvorfor det?
Husker du at de Hellige Tre Konger så
stjernen lyse og fulgte den helt fra Østen?
Og at englene sang på Betlehemsmarkene?

Julenissen er en kjent og kjær skikkelse. Du kan sikkert sangen

om Julenissen på låven? Men visste du at den aller første julenissen
var en biskop? Kanskje du vet at man på engelsk kaller ham for
«Santa Claus»? Hele navnet hans var egentlig hellige Nikolas – eller
sankt Nikolas. I mange land feirer man festen for den hellige Nikolas
med at barn får gaver. Dette feires den 6. desember. Hellige Nikolas
var biskop i det som i dag er Tyrkia, og han var en veldig snill mann.
Han gav gaver til barn, og særlig dem som var fattige og trengte
det. Til minne om hans gavmildhet og godhet gir man derfor gaver
på hans minnedag. Kanskje er det også derfor julenissen har røde
klær – akkurat som den røde kappen til biskopen? På julaften gir vi
også hverandre gaver til minne om den aller største gaven. Den aller
største gaven er det Gud som gir oss – og det er at Jesus ble født.
Så når vi gir hverandre gaver, husker vi samtidig på den største og
viktigste gaven – Jesus.
Page 1 of 1

Fargelegg
STJERNEN OG ENGELEN
slik du har lyst til.

Fargelegg
JULENISSEN
og GAVENE
slik du har lyst til.

Klarer du å svare på oppgavene og finne rett løsningsord?
Hvor var det den første «julestjernen» pekte?
Hvem var det stjernen skulle vise vei til?
Hvem var det englene sang for på Betlehemsmarken?
Hva het den aller første «julenissen»?
Hva er den aller største http://www.coloring-page.com/pages/zchristmas-27.html
og viktigste gaven?		

05.11.2012

Løsningsordet er navnet på et dyr som du finner i andre verset på en kjent julesang.
Vet du hvilket dyr det er? Hva er det vanlige navnet på dette dyret på norsk i dag?
Nr 4 -2012
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g

in
Løsn

1: STALLEN 2: JESUS 3: HYRDENE 4: NIKOLAS 5: JESUS
Løsningsord: ASEN = Esel

1.
2.
3.
4.
5.
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4 engler som har dalt ned i SHUL i det siste:
1. Hvor lenge har du vært med i SHUL? 2. Hva er det beste med SHUL?

Alexander
Kopperud

St. Hallvard UngdomsLag
SHUL har i år, som i fjor,
gjort mange koselige ting.
Som katolsk ungdomslag
prøver vi så godt vi kan å
få troen inn i hverdagen
ved å gjøre noe sammen
med andre ungdommer i
menigheten.

Noe av det vi

har gjort har vært rent

sosialt , men vi har også
fått kombinert dette med

det kirkelige.

Noe av det vi har gjort var å
ta en tur til Lunden kloster,
hvor vi snakket om det å
være nonne, men også om
det å være ung katolikk. Vi
ble godt tatt imot av de
smilende søstrene kledd i
hvitt, og det var hyggelig å
se hvor interesserte de var i
ungdommene i kirken, at de
så nødvendigheten av å ha en
ungdomsprest og at de var så
glade for at vi har engasjerte
ungdommer i menigheten.
Det ble også tradisjonen tro
satt i stand en filmkveld, hvor
vi hadde satt opp et lerret i
Nr 4 -2012
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den store menighetssalen,
lagt matter på gulvet og satt
fram snacks. Filmen vi så
var klassikeren «Prinsen av
Egypt», og p. Janusz kom
innom for å få med seg litt av
filmen.
Vi har også hatt besøk av
NUKs leder, Kristine Gran
Martinsen. Den kvelden lekte
vi leker som “Ride My Pony”
og “mimeleken”. Maten har
forbedret seg mye siden i fjor,
fordi den som lager mat ikke
har et barnekor å passe på
samtidig, men det viktigste er
tross alt at vi koser oss rundt
matbordet, og det har vi alltid
gjort.
I forbindelse med troens
år fikk vi første etappen i
NUKs rosenkransstafett, noe
vi er veldig stolte av. Videre
i troens år skal vi jobbe
med vår viktige rolle som et
sted hvor katolsk ungdom
i menigheten kan møtes og
være sammen. For alle oss
SHULere er mandagsmøtene

Av Johan Amalathas og
Alexander Kopperud

en utrolig viktig del av det å
få troen inn i hverdagen.
I år, som alltid, skal SHUL
jobbe med Adventsaksjonen.
Den kan du få vite mer om
her i Hallvardsvaka og du kan
lytte ekstra nøye til teksten
når du hører oss stå utenfor
kirken og spille på søndagene.
I kirkekaffen vil vi ha et eget
bord hvor vi selger adventspakker, med en hjemmelaget
stjerne og fire lilla lys. I tillegg
kan du få kjøpt kort med skikkelig katolsk motiv, hvis du
føler for å sende noe annet
enn nisser, dompaper og julenek. Fjerde søndag i advent
vil vi også ha en auksjon, og
du skal ikke se bort ifra at
det blir loddsalg på noen av
de andre søndagene også. Vi
har de siste årene vært det
lokallaget i Norge som har
samlet inn mest penger, og vi
håper dere vil hjelpe oss med
å støtte Adventsaksjonen i år
òg.

1. Jeg har vært med i
SHUL i fire år og dette
blir mitt andre år som
leder.
2. Det beste med SHUL
er å se alle de engasjerte ungdommene vi
har i St. Hallvard. Jeg
har pleid å si at selv
om St. Hallvard er den største menigheten i
Norge, har vi færrest engasjerte ungdommer,
men denne høsten har jeg blitt overbevist om
at dette ikke er sant. Vi er mange engasjerte
ungdommer i St. Hallvard og det er en viktig
ressurs vi må ta vare på.

Edward Smokvina Jakobsen

1. Jeg har vært med i SHUL i litt mer
enn et år.
2. Det beste med SHUL?
det er ikke lett å svare
på...
SHUL er et sted jeg kan
være meg selv, og ha det
gøy på fritiden. Så jeg
ikke bare sitte hjemme
og kjeder meg. Det er
ikke alltid så lett å være katolikk,
så jeg vil nå si at det beste med
SHUL er at vi møter andre som
har lignende interesser og ikke ser rart på
deg når du sier du er katolikk.

Senait Tesfu

1. Jeg har vært med i SHUL siden
september.
2. Det beste med å være med
i SHUL er å få nye, hyggelige
venner, og gjøre masse morsomme ting sammen.

Zachary Myr

1. Jeg har vært med på SHUL i et år nå.
2. I det miljøet jeg er vant med å være i,
pleier man å glemme at man er
katolikk, men på SHUL så er du
rundt folk som tror på det du
tror på. Det er det beste med
SHUL, at du er rundt folk som
du har noe til felles med. Så er
det selvfølgelig maten vi får der!

Styre

SHUL

■■
■■
■■
■■

Alexander Kopperud, leder
Johan Amalathas, nestleder
Olav Kopperud, sekretær
Edward Smokvina Jakobsen,
styremedlem
■■ Cecilia Bruce, styremedlem
Medlemmer - de kommer og går,
men i år har vi vært mer enn ti
stykker på hvert møte.
Begynner – med messe i kapellet
kl. 18:00 hver mandag.
Slutter – med felles avreise
til T-banen 20:00. Mat – god,
sunn og gratis. Aldersgrupper
– 8.klasse – “så lenge du føler
deg som en av st. Hallvards
ungdommer”
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NUKs adventsaksjon 2012
Av Ingrid Paluska, Caritas og
NUK (hovedkilde)

På det årlige landsmøtet til Norges unge
katolikker – NUK – setter
de delegerte ungdommene
seg inn i ulike Caritasprosjekter for å bestemme
hvilket prosjekt de vil støtte
gjennom Adventsaksjonen. I
år falt valget på et prosjekt
der Caritas hjelper internt
fordrevne flyktninger på Sri
Lanka. For at menighetenes
ungdommer skal være
rustet til å gjennomføre
Adventsaksjonen, samles
de på Mariaholm en helg i

november. Ungdommene blir
skolerte i årets prosjekt og
planlegger sammen hvordan
de ønsker å gjennomføre
aksjonen på en best mulig
måte i den enkelte menighet.
Adventsaksjonen er en
karitativ eller ”nestekjærlighets”- aksjon som setter
fokus på et bestemt tema
med bakgrunn i Kirkens
Sosiallære.
I år har adventsaksjonen ”Et
liv i fred” fred som tema.
Kirkens Sosiallære sier at:
Fred handler ikke bare om
å leve i frihet fra vold. Det
handler også om å kunne
utvikle seg, kunne gå på

skole, skaffe seg et arbeid,
kunne bruke sin folkegruppes språk, få anledning til å
etablere familie - å leve i et
land hvor de grunnleggende
menneskerettighetene blir
respektert, beskyttet og
gjennomført
Hallvardsvaka ønsker å gi St.
Hallvard menighet et lite innblikk i årets Adventsaksjon,
og anbefaler hver og en i
menigheten å støtte opp om
årets prosjekt. Det kan vi gjøre
ved å gi økonomisk støtte –
enten ved å sende penger til
kontoen vi får oppgitt her i
Hallvardsvaka, eller ved å
gi en pengegave i ungdommenes innsamlingsbøsser.

Vi skylder ungdommene å
støtte dem i deres iver etter
å hjelpe medmennesker i
nød, samtidig som vi skylder
medmennesker på Sri Lanka
en hjelpende hånd med å
bygge opp igjen livene deres.
Så la oss ta ungdommene
godt imot når de møter oss
med sine innsamlingsbøsser
søndagene i adventstiden.
Kanskje planlegger de flere
innslag for å samle inn mest
mulig penger? Les mer om
menighetens ungdommer og
deres fine aktiviteter i SHUL
et annet sted i dette nummeret av Hallvardvaka.

Bakgrunn for årets
adventsaksjon

Den etniske konflikten på Sri
Lanka har medført at mer
enn 400 000 mennesker
er blitt internt fordrevne
på Sri Lanka og omtrent 2
millioner har flyktet til andre
land. Den 26 år lange krigen
ble erklært å være over i

2009, men fremdeles er det
stor usikkerhet i forhold til
hvilke rettigheter de internt
fordrevne har når de vender
hjem. Får de noen støtte til
å bygge opp hjemmene sine
eller arbeidsplassene sine?
Tusener av overlevende, både
soldater og sivile ofre, har
fått alvorlige krigsskader. De
mangler bein eller armer, har
mistet syn og/eller hørsel
eller har blitt varig skadd på
andre måter. Enda flere er
blitt mentalt traumatiserte.
Her ser vi en protesemaker
lage ny fot til et lite barn
slik at det får en sjanse til å
kunne lære seg å gå igjen.
I tillegg til den menneskeskapte katastrofen, er Sri
Lanka også et land som hvert
eneste år rammes av naturkatastrofer. Monsunregnet
kommer på forskjellige tider
i forskjellige deler av landet,
og flom og jordras forårsaker

dyptgripende, varige konsekvenser for en fatt ig
befolkning. Dessuten strever
landet fortsatt med å komme
seg over ødeleggelsen av
tsunamien i 2004.

Prosjektet: hjemvending av internt
fordrevne mennesker

Caritas prosjekt skal sikre
hus til internt fordrevne
mennesker i Sri Lanka. De vil
sørge for at husene gir komfort, beskyttelse, sikkerhet og
gode hygieniske forhold. Ved
å sikre deltakelse av de som
mottar husene i byggingsfasen, vil prosjektet sørge
for at husene til de internt
fordrevne får en standard
som hver familie ønsker seg.
I tillegg vil prosjektet tilby
levevilkårsstøtte ved å bidra
med utstyr, organisering
og opplæring til de som
mistet inntektene sine enten
gjennom fiske, kvegdrift,
landbruk, snekkerverksted
eller handel.

Prosjektet Caritas leder
og NUK støtter gjennom
Adventsaksjonen 2012
prioriterer kvinner som
sitter alene med ansvaret
for hele familien og familier
med et stort antall jenter,
fordi de som regel også har
større behov for beskyttelse.
Enkemenn, gamle mennesker
og funksjonshemmede vil
også motta hjelp.
La oss hjelpe NUK med å
hjelpe.
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HALLVARDSVAKA FOR 25 ÅR SIDEN
Julenummeret for 1987 har en lengre artikkel om skikken med julekrybber. Vi bringer
et utdrag:

Kirkemusikk min kjærlighet
jeg kom til Norge i 1995 ga
søstrene meg mulighet til
Jeg heter sr. Faustyna å utvikle mitt musikalske
Walczak og er Elisabethsøster. talent. Jeg hadde pianotimer.
Jeg ble født i Polen i Tychy i Etterhvert gikk jeg over til
en veldig aktiv katolsk og å spille orgel. Jeg var veldig
musikalsk familie. Min Pappa glad for å kunne lære å spille
var i 27 år ansatt som kantor orgel. Da kunne jeg ha Pappa
i kirken. Han døde da han var som eksempel. Han var for
bare 50 år. Mammaen min er meg en kantor som tjente Gud
utdannet opera- sangerinne og mennesker med sitt vakre
og hun synger fortsatt i et kir- spill. Min drøm er å spille
kekor, og av og til beriker hun som han. I klosteret hadde jeg
liturgien med solosang. Jeg sr. Rosaria som mitt forbilde
har to brødre som også driver som organist, hun viste meg
med musikk (begge er også hvordan jeg skal tjene Gud
kantorer i kirken), og min og mennesker med musikken.
søster underviser i piano på Jeg tror at nå ser hun på meg
en kulturskole i Polen. I Polen fra himmelen og hjelper meg
fikk jeg musikkundervisning sammen med min Pappa. Jeg
i 6 år. Jeg fikk undervisning savner henne veldig, men
både i piano og cello. Da samtidig er jeg sikker på at
jeg har en stedfortreder der
oppe.
Etterhvert begynte jeg å
studere kirkemusikk ved
Musikkhøgskolen i Oslo. Jeg
er veldig takknemlig for at
jeg fikk denne muligheten.
Jeg lærte veldig mye, og har
fått mange venner som driver
med musikk og som jeg fortsatt har kontakt med.
Sr. M. Faustyna Walczak
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Etter at jeg ble uteksaminert
kantor i juni 2010, ble jeg
vikar både i St. Hallvard kirke
og i St. Olav.
I september i år ble jeg
fast vikar som kantor i St.
Hallvard ett år for Sara som
gikk ut i fødselspermisjon.
Endelig kunne jeg oppfylle
mine drømmer. Jeg er veldig
glad for at jeg kan spille i
St. Hallvard kirke og at jeg
kan drive både familiekor og
kirkekor.
For meg har kirkemusikk en
stor plass i kirken og betyr
veldig mye. Jeg er opptatt
av det liturgiske liv i kirken.
Jeg har jo vokst opp i et miljø
med kirkemusikk. For meg er
det viktig at menigheten er
fornøyd, og at jeg gjennom
mitt spill klarer å gi mulighet
til bønn.
Jeg takker menigheten for
at dere tok meg i mot med
tålmodighet og forståelse.
Jeg er veldig glad for å være
kantor i St. Hallvard menighet. Jeg håper vi får mange
flotte liturgistunder sammen.
Jeg ber for dere alle og jeg ber
om deres forbønn.

«Impulsen til å sette opp krybber i kirkene er
ganske sikkert hentet fra de religiøse skuespill av folkelig art, som tok sitt utgangspunkt
i den kirkelige liturgi. For folk som ikke
kunne lese eller som forsto lite latin var disse
religiøse skuespill med på å gjøre Evangeliet
tilgjengelig og ikke minst anskueliggjøre

troens budskap for folk flest. Fra tidlig middelalder har disse skuespill florert og blitt
oppført i kirker og på offentlige steder. Noen
av de aller mest kjente av disse oppføres til
dags dato, f.eks. de barokke julespill i Napoli
eller pasjonsspillet i Oberammergau. I denne
sammenheng hører utvilsomt også et av de
mest berømte julespill som ble satt i scene av
Den hl. Frans av Assisi på et lite sted i Rietidalen kaltGreccio (1223)»

HALLVARDSVAKA FOR 10 ÅR SIDEN
Dette julenummeret har en liten orientering om julens liturgiske farger:
«Kirkens fargekart. JUL – når vi hører det
ordet, vil vi nesten uvilkårlig tenke på noe
rødt. For vi har røde lys på bordet, rød juleduk
og julenissen er vel utenkelig uten rød lue!
Derfor er det kanskje ikke så rart om barna
venter at presten opptrer i rød messehagel til
jul. Men kirken har sin egen fargekalender, og
julens – og mange store kirkefesters farge - er
hvit. Julen er en lysets fest; Jesus er «lyset som
skinner i mørket». Og når vi feirer jul, feirer
vi Jesus Kristus som er «det sanne lys som
opplyser hvert menneske». Hedningene feiret

«den uovervinnelige sols fødsel», og Kirken
forvandlet denne festen til en fødselsfest for
Jesus Kristus, som er vår «rettferds sol»
Men juletiden er ikke helt uten rødfarge. Den
28. desember ifører presten seg den røde
messehagelen, til ære for barna som kong
Herodes lot drepe for å fjerne den jødenes
konge som kunne true hans makt. Rødt er blodets farge, og den fargen brukes i liturgien på
alle martyrfester. De uskyldige barn er blant
kirkeårets første martyrer, og både på denne
dagen og på St. Stefans dag den 26.

Nyopprettet

kateketutdannelse på Menighetsfakultetet
fra høsten 2013

15 stp. på bachelor/masternivå - 2 semestre, kveldsundervisning
Innføring i Bibelen, sakramentene, liturgi, katekumenatet

For deg som er eller vil bli kateket!
info og kontakt: kateketisk.senter@katolsk.no, www.katekese.no
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En pilegrimsreise – en reise i og med tro
av p. Sigurd Markussen

kommer det kontinuerlig
folk fra hele verden. De
aller fleste er katolikker som
ønsker å se og ikke minst be i
Peterskirken. Med flere tusen
mennesker innom kirken på
dagtid, er det ikke så lett å
oppnå stillhet, men det er
mulig. Det er egne området
og kapeller der det står vakter
og passer på at det er «stille».

Å bo på et pilegrimsmål er
noe spesielt. Mange har en
oppfatning av hva et pilegrimssted er, men få opplever
faktisk å bo der. Som innbygger i Vatikanet opplever jeg
hver eneste dag tusener av
mennesker som kommer til
Peterskirken, enten som en
helt vanlig turist eller som
pilegrimer. Hver dag er det Hvorfor folk kommer hit er
en lang kø for å komme gjen- nok litt vanskeligere å svare
nom sikkerhetskontrollen til på. Mange kommer på grunn
Peterskirken. På lørdager og av at Peterskirken er så
søndager går køen omtrent 1 berømt, den er et kirkebygg
½ gang rundt Petersplassen. «alle» vil se. Peterskirken er
I tillegg er det mange hundre bygget over St. Peters grav
tysktalende pilegrimer som og har blitt kirken over alle
oppsøker vår kirke, Santa kirker, nettopp fordi kirken
Maria in Campo Santo, som fortsatt er Peters etterfølgers
ligger i Sakristiveien, altså kirke. Selv om Laterankirken
omtrent vegg i vegg med er domkirken i Roma og det
Peterskirken.
er her pave Benedict som
biskop av Roma har sin
Hvor kommer de alle fra bispestol, er det Peterskirken
og ikke minst HVORFOR som av folket regnes som
kommer de hit? Det første paven kirke.
spørsmålet er veldig lett å Mange av de som oppsøker
svare på. Til Peterskirken Peterskirken, og vi snakker
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her om millioner, kommer på
grunn av sin tro. Mange for
å be, skrifte, for takke Gud
for noe de har opplevd, for
å styrke sin tro eller for å
oppleve en messe med paven.
En tradisjon blant utallige
pilegrimer til Peterskirken
er å knele eller stå foran
høyalteret, ved «Confessio»
halvbuen foran høyalteret
hvor de ber trosbekjennelsen.
Enten for på den måten å
fornye sine dåpsløfter eller
rett og slett, her ved St.
Peters grav, bekjenne sin tro
på han som St. Peter erklærte
som «Messias, sønn av den
levende Gud» (Jfr. Matteus
16,16, Markus 8,29 og Lukas
9,20).
Det finnes omtrent overalt
i verden ulike katolske
pilegrimsmål. Jerusalem,
Santiago di Compostela,
Lourdes, Fatima osv. Felles
for alle disse stedene er at
ens kristne tro er hovedgrunnen for å reise hit.

Nå trenger en ikke å reise
langt av gårde, til andre land,
for å bekjenne sin tro. Ditt
nærmeste pilegrimsmål er
faktisk din sognekirke.
De fleste katolikker tenker
kanskje ikke slik, et pilegrimsmål er jo hellig sted, der
noe spesielt har skjedd.
Ja, og det samme er det med
sognekirken. Hver eneste av
våre sognekirker er hellige
steder der det skjer noe spesielt hver eneste dag!
Hver eneste dag feirer vi prester den hellige messen. Hver
eneste dag blir Jesus Kristus
tilstedeværende i alterets
hellige sakrament, i brødets
og vinens skikkelse, gjennom prestens messefeiring.
Det er ganske spesielt! Hele
døgnet forblir Jesus Kristus
tilstedeværende i sakramentet, i brødets skikkelse som
oppbevares i tabernakelet.
Det mest spesielle er at Jesus
Kristus ER tilstede for oss, og
ved å oppsøke kirkebygget
får vi anledning til å være i
hans virkelige nærvær.
I oktober i år ble «Troens
år» erklært for åpnet. Et

år fremover oppfordrer
St. Peters etterfølger, pave
Benedict, hver og en av oss til
å fordype oss i troen. Kirken
oppfordrer oss alle til å foreta
en «omvendelse», styrke vår
tro og ikke minst, fornye vår
tro.
En konkret måte å gjøre dette
på er som følger: foreta en
samvittighetsransakelse, gå
til en prest for å skrifte, bruk
litt tid i kirken for å be trosbekjennelsen og vær tilstede
i Jesu Kristi nærvær og gå i
messen på søndager.
Til alle dere familier med
barn som bor hjemme, har
jeg et annet forslag, som
passer ypperlig som aktivitet
i julen. Ta med dere barna
til kirken der de er døpt. De
fleste av våre kirker er åpne
hver dag, om dere er usikre
på kirken dere skal oppsøke
er åpen når dere vil komme,
er det bare å ringe og høre
på forhånd. Gå sammen til
døpefonten og der ber en
eller alle trosbekjennelsen. Så
kan dere gå og tenne et eller

flere lys for noen dere ønsker
å be særlig for, kanskje for
deres egen familie. Så ber
dere sammen Fader vår og
Hill deg Maria.
Denne enkle pilegrimsreisen
kan alle og enhver gjøre,
enten alene eller flere
sammen. Både i Norge og i
andre land. Kanskje trengs
det litt ekstra planlegging,
det er bare bra og kan være
en del av en reise i troen.
Om det av ulike grunner
ikke lar seg gjøre å oppsøke din dåpskirke, benytt
sognekirken.
Hovedhensikten med en
pilegrimsreise er ikke å se
flott natur og oppleve flott
arkitektur. Hovedhensikten
er å reise i troen på den
oppstandne Jesus Kristus til
et sted der Jesus Kristus virkelig er. I hver eneste av våre
katolske kirker i hele verden
ER Jesus Kristus tilstede.
Kom la oss tilbe, kom la oss
bekjenne oss til Ham som er
veien, sannheten og livet.
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Intervju med
p. Ole Martin Stamnestrø
Skrevet av P Oddvar Moi

Vi sitter sammen i september
2012, på prestemøtet på
Mariaholm, bare noen få
dager før hans prestevielse.
P. Ole Martin er født i 1979
og er oppvokst i Ås kommune. Han har bakgrunn fra
Den norske kirke, og spesielt
på hans mors side var det kirkelige engasjementet sterkt,
for hans morfar var luthersk
prest. Vi lar ham selv føre
ordet i dette intervjuet.
Mitt første møte med Den
katolske kirke var i St
Hallvard kirke. Jeg var da
5-6 år gammel og var der i
forbindelse med et arrangement av Hallvardsguttene.
Tidlig i tenårene kom jeg så
til mer bevisst tro, og siden
jeg hadde en kamerat fra en
katolsk familie, deltok jeg i
katolsk katekese i St Hallvard i Domkirken og i Gamle Aker - i 2007. Men jeg hadde også
menighet et halvt års tid. Jeg kirke. Miljøet i Gamle Aker tenkt ganske lenge på å bli
begynte også på St Sunniva gjorde stort inntrykk på meg, katolikk. Jeg tenkte en hel
skole, og gikk mine to siste år det samme gjorde kirkemu- del på det i tenårene, men
av ungdomsskolen der.
sikken, mest gjennom Trond da våget/ville jeg ikke forlate
Men likevel var det andre Kverno. I flere år var jeg også miljøet Domkirke/ Gamle
steder jeg vanket mest i medlem av Kirkelig Fornyelse, Aker /Kirkelig Fornyelse.
ungdomsårene. Jeg begynte og deltok trofast hvert år på Men egentlig forstod jeg hele
å synge i (den lutherske) “Gran-stevnene”.
tiden at jeg måtte bli katolikk.
Domkirkens guttekor, og ble Jeg reiste så til England rett I England deltok jeg i den
der fascinert av musikken og etter artium. Først til Durham, høykirkelige anglikanske
det flotte kirkerommet. Troen der jeg tok bachelorgraden. bevegelsen. Denne stod nær
vokste seg stadig sterke i Så til Oxford der jeg tok katolikkene, men der var det
tenårene, og jeg begynte å mastergrad i kirkehistorie og også et ideal om at man helst
gå mer til gudstjenester selv, doktorgrad i liturgihistorie skulle “komme hjem” i samlet
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flokk. Etter hvert hadde jeg selv om han var luthersk
ikke samvittighet til å vente prest.
lenger, og ble så tatt opp i Den Jeg hadde bodd i England
katolske kirke i 2006. Etterpå lenge da jeg konverterte,
lurte jeg på hvorfor jeg hadde og på en måte kunne jeg
ventet så lenge, men samtidig kanskje ha blitt værende
er jeg takknemlig for det jeg der. Muligens kunne jeg ha
fikk i Den norske kirke og gått inn hos Oratorianerne,
Den anglikanske kirke.
som har en fin kombinaJeg hadde hele tiden hatt sjon av kommunitetsliv og
et prestekall, men da jeg menighetstjeneste. Likevel
ble katolikk skjøv jeg dette ble det mest naturlig å reise
kallet litt i bakgrunnen, men tilbake til Norge, for å avklare
det kom tilbake av seg selv prestekallet i “fred i ro” som
ganske snart. Jeg følte meg seminarist ved St Eysteins
dradd av dette kallet, følte presteseminar.
at det var Guds vilje - at Gud Nå rett før ordinasjonen
kalte meg til å vie meg fullt opplever jeg at jeg gjennom
og helt i Hans tjeneste. Jeg formasjonen er blitt fylt av
hadde, og har fortsatt, et en stadig større takknemligganske klassisk presteideal, het. I starten av min tid på
av landsbypresten. Noe lig- presteseminaret, fra 2008,
nende det min morfar levde, hadde jeg behov for å få en

avklaring på spørsmålet om
jeg virkelig skulle bli prest.
Etter hvert aksepterte jeg
dette kallet mer og mer - med
en viss skjelven og beven.
Igjen og igjen er jeg blitt
overveldet av takknemlighet
over å ha fått kallet. Jeg har
opplevd hvor viktig det er at
Gud overtar styringen av mitt
liv, og her ligger det også en
stor frihet. Jeg har i løpet av
disse fire årene ofte hatt gode
møter med mennesker, og
opplever at den emosjonelle
og den intellektuelle delen av
kallet er falt sammen.
P. Ole Martin Stamnestrø ble
presteviet i St Olav domkirke
29. september i år, og fra 1.
november arbeider han i Vår
Frue menighet i Ålesund.

Fra prestevigsel 29. og primissmesse 30. september i år. (Foto: Mats Tande / katolsk.no)
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PRAHA 8.- 12. SEPTEMBER 2012
(P ilegrims )

reiser eller

turer er tradisjon i

H allvard ,

St.

sannsynligvis

helt siden fransiskanerne

arrangerte menighetsturer til

1980

og

A ssisi rundt
på 1990 tallet

dagsturer i forbindelse

S t . H allvards festi valen. Senere er det blitt
med

turer til pilegrimsmål i

N orge eller N orden , til
Talllinn og i år var vi 20
som drog til P raha med
pater Arne Fjeld OP som
pilegrimsprest.
Av Peggy Bruce

Katrine Lundgren, oppvokst
i St. Hallvard, nå gift i Praha
og offisiell Praha guide,
var vert og guide, dyktig,
kunnskapsrik og levende
engasjert fra hun tok mot oss
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på flyplassen, innlosjerte oss
på Hotell Adalbert og sørget
for nydelig tsjekkisk lunch,
en - for oss - litt spesiell
suppe på Klasterni Senk like
ved hotellet..
Hotell Adalbert ligger på
grunnen til og har vært en
del av Brevnovklosteret
fra 1100 tallet, fremdeles
benediktinerkloster med stor
klosterkirke. Her fikk vi en
grundig omvisning både i
den gamle krypten og i nyere
deler av klosterets store saler
med vakre takmalerier.
De 5 dagene inklusiv
reisedager gikk fort. Med
tett program med trikk og
til fots, var det utrolig hva
vi fikk med oss, hver dag
med ett eller helst flere
høydepunkter. Søndagen
startet med Praha borgen

før vi gikk til høymesse i St.
Vituskatedralen. Både selve
kirkebygget og de vakre
glassmaleriene var en flott
ramme for en fin messe og
nydelig orgelmusikk. Det er
ganske spesielt å være en
gruppe norske katolikker og
oppleve messen sammen slik.
Vi så mye mer og mye vakkert i Praha den dagen, før vi
ruslet gjennom den Gyldne
gate til vårt lunch sted. Dagen
etter vandret vi i Prahas
Gamleby med spennende hus,
Gamlebyen torg, det astronomiske uret fra 1400 tallet, vi
var innom St. Nicholas kirken,
ble kjent med byens historie
så levende fortalt av Katrine.
Og så historien fra den
jødiske bydelen, annerledes
hus og gater og den store
synagogen, en spesiell bydel

med sin egen historie.
Tirsdagen var det busstur
til Karlstejn borg - et stort
og imponerende 1400 talls
bygg høyt oppe med fantastisk utsikt. Moro og å kjøre i
hestedrosje opp fra bussens
parkeringsplass. Jeg tror
vi må ha sett det meste av
borgen, i alle fall gikk vi opp
og ned mange trapper med
høye trinn. Godt med omsorg
fra mine medpileg rimer
da! Vi beundret det vakre
Mariakapellet med gamle
vegg- og takmalerier. Den
store opplevelsen var nok
Hellig Kors kapellet med gull
tak og vegger og kronjuveler.
Så var det hyggelig å rusle
ned gjennom landsbyen, med
lunch stopp og litt handel,
før vi tok bussen tilbake til
hotellet.
En slik reise er så mye mer
enn opplevelser av byer, slott
og kirker. Her fikk vi messe
hver dag, og morgenmessene
i klosterkirken med pater
Arnes korte, innholdsrike
prekener, hver enkelt en
liten perle, var en god start
på dagen, og styrket fellesskapet. Her var vi sammen
med venner og kjente, ikke
alle fra St. Hallvard. Vi fikk

nye venner. og gamle vennskap ble sterkere. Hver dag
hadde vi gode og hyggelige
måltid sammen, og om kvelden hendte det vi avsluttet
med vin og kanskje en
appfelstrudel i Klasterni Senk,
også den på klostergrunn. Vi
fikk alle muligheten til en stor
kulturopplevelse, konsert
eller opera - for meg ble det
Puccinis Turandot i det gamle
operahuset, en fantastisk
oppsetning og vakker musikk,
en helt spesiell kveld.
Den siste kvelden var det fest
= avskjedsmiddag på en trivelig restaurant med taler, god
mat og drikke. Etterpå gikk
vi over Karls broen opplyst i
mørke hvor vi kunne se opp
mot katedralen og borgen, og
tok så for siste gang trikken
hjem til hotellet. Nå etter 4
dager i sol og mye varme,
kom regnet, og neste morgen
var det hjemreise med sinnet
fullt av takknemlighet for alt
vi hadde sett og opplevd.
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St. Martin kirke, Mortensrud
Vi har den store gleden å fortelle at St. Hallvard menighet
nå har overtatt Mortensrud
Gård, tomten der vi har
planer om å bygge den nye
kirken. Formell overtagelse
var 1. oktober i år.
På tomten står det i dag to
hus. Et stort som leies ut
til Røde Kors og et lite som
leies ut som bolig. På sikt vil
vi selv bruke disse husene til
kontorer, møterom og prestebolig. Utleien gir oss noe
inntekt, men vi får også utgifter til forsikring, vedlikehold,
kommunale avgifter osv. Vi
ønsker å fortsette med utleie
inntil vi selv starter aktivitet
på området. La oss håpe det
ikke blir for mange år til.
I nummer 2/2012 av
Hallvardsvaka fortalte vi at
innsamlingen til ny kirke på
Mortensrud hadde innbrakt

kr 531.165. Regnskapet pr
30. september viser at det
så langt var kommet inn kr
753.610 til formålet. Det
tilsvarer ca 2,5% av forventede byggekostnader på 30
millioner. Det er altså langt
igjen og vi håper at dere
fortsetter å støtte formålet.
En forutsetning for at vi
kan starte bygging av kirke
er at vi har samlet inn noen
millioner kroner. Mange
bidrag til formålet vil derfor
fremskynde denne prosessen.
Som illustrasjonen viser har
vi hittil dekket 15 av de 600
sitteplassene vi tar sikte på.
Også i andre og tredje
kvartal 2012 har vi registrert
en lang rekke bidragsytere
til St. Martin kirke. Dette
er personer (og ett firma!)
som enten har gitt penger
øremerket formålet eller som

har gitt et vanlig kirkebidrag
og bor i det området som
vi regner med vil dekkes av
den nye menigheten. En del
kirkebidrag er gitt direkte
til menighetens konto og
en del har benyttet seg av
bispedømmets ordning med
skattefradrag. Vi vil sterkt
anbefale den siste måten
og ber dere benytte dere av
blanketten merket ”Avtale
Giro” i midten av bladet.
I november fikk vi en
hyggelig overraskelse fra de
nederlandske fransiskanerne.
Mange av dere husker sikkert
p. Lars Frendel ofm som var
prest i St. Hallvard menighet for ca 10 år siden. Han
sitter i styret for et fond efter
moren til p. Ronald Hölscher
og fondet har bevilget en
del penger til Mortensrud.
Menigheter takker hjerteligst.

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

ØMERKE
ILJ
T
M

241

577

Trykksak

HA Graﬁsk er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at hele
produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak.
HA Graﬁsk oppfyller miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier,
løsningsmidler og fargestoffer, og kan dokumentere redusert
avfallsproduksjon og utslipp.

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

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

Høybråtenveien 76
Telefon 22 21 70 70

Tannlegene
Lilly Mai Tran og
Duy Nguyen

EKTEVIET:

Enerhaug-nytt
DØPTE

08.04.12
04.08.12
04.08.12
05.08.12

11.08.12
13.08.12
14.08.12
18.08.12
18.08,12
18.08.12
18.08.12
18.08.12
19.08.12
25.08.12
25.08.12
25.08.12
25.08.12
25.08.12
26.08.12
01.09.12
01.09.12
01.09.12
02.09.12
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Leonardo Gerrard David
Wullum-Johannessen (Otta kirke)
Carl Joshua Purificando Sision
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Annalisa Tangen Ianni
(Reinli kirke, Bagn)
Dan Thi Nguyen
(St. Olav kirke, Oslo)
Filip Rynk (St. Joseph kirke, Oslo)
Gabrielle Victoria Ariola Impases
(St. Olav kirke, Oslo)
Lillian Quynh Anh Yo
(St. Olav kirke, Tønsberg)
Victoria Thsgaye Grmay
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Martin Bello (St. Joseph kirke, Oslo)
Sofie Doan (St. Olav kirke, Oslo)
Mikaela Laurindo Eithun 			
(Mariakirken, Lillehammer)
Malin Gjerding
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Tuva Voll Müller
(St. Frans kirke, Larvik)
Bartosz Strzabala
(St. Joseph kirke, Oslo)
Anjalina Gunalan
(St. Joseph kirke, Oslo)
Rafael José Silva
(St. Olav kirke, Oslo)
Matija Krpan (St. Olav kirke, Oslo)
Tuan Daniel Duc Do
(Kr.Konge Kapell, Grefsen)
Ainhoa Rodrigues Farfan
(St. Joseph kirke, Oslo)
Raxell Lance Daenos Sisor
(St. Olav kirke, Oslo)
Meklit Samson (St. Olav kirke, Oslo)
Tom Fredrik Garque Boye
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Mathias Olav Montoro Skoklefall
(St. Hallvard kirke, Oslo)
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02.09.12
15.09.12
15.09.12
15.09.12
15.09.12
16.09.12
22.09.12
22.09.12
29.09.12
29.09.12
29.09.12
29.09.12
29.09.12
30.09.12
06.10.12
06.10.12
06.10.12
06.10.12
13:10.12
13.10.12
13.10.12
14.10.12

Can Ba Le (St. Olav kirke, Oslo)
Kasjan Dyminski
(St. Olav kirke, Oslo)
Noah Anders Skjæret
(St. Olav kirke, Oslo)
Emil Julius Doble Stokke
(St. Olav kirke, Oslo)
Sofia Sara Aali (St. Olav kirke, Oslo)
Alan Ceslarek
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Thullana Criselda Eslao Licera
(St. Joseph kirke, Oslo)
Sofie Robles Fossum
(St. Joseph kirke, Oslo)
Liam Emilio Petersson-Pina
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Alexander Salwan Dawood
(St. Joseph kirke, Oslo)
Lionel Wesam Hanna
(St. Joseph kirke, Oslo)
Kamilla Bartoszek
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Kristine Stas (St. Olav kirke, Oslo)
Gabriel Kilima Tambwe
(St. Joseph kirke, Oslo)
Hosea Gherghis Aradom
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Ella Sofie Storødegård
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Niklas Khang Nguyen
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Linnea Canonigo Grande
(St. Olav kirke, Oslo)
Jonas Theosophe
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Ayana Natkarunairasa
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Maranata Ogbalidet Ginbot
(St. Hallvard kirke, Oslo)
Filip Pielach
(St. Hallvard kirke, Oslo)

09.06.12
16.06.12
16.06.12
16.06.12
22.06.12
23.06.12
23.06.12
30.06.12
30.06.12
07.07.12
14.07.12
14.07.12
04.08.12
04.08.12
25.08.12
28.07.12
11.08.12
11.08.12
18.08.12
18.08.12
18.08.12
18.08.12
01.09.12
01.09.12
06.09.12
08.09.12
15.09.12
15.09.12
20.09.12
22.09.12
22.09.12
22.09.12
29.09.12

Leva Udraite og Jonathan Stephan Eccles (Litauen)
Marita Viviana Lous Persson og Kim Einar Hansen (St. Olav kirke, Oslo)
Huyen Than Nguyen og Sverre Mørck (St. Olav kirke, Oslo)
Truc Quynh Tran og Johnny Bui (St. Joseph kirke, Oslo)
Beate Gamborg Meren og Stephan Sundset Melsom (St. Olav kirke, Oslo)
Inger H. Ulleberg og Paul Michelin (Frankrike)
An Thuy Hoang og Son Tung Cao (St. Olav kirke, Oslo)
Agnieszka Glowacz og Dawid Glowacz (Radymno, Polen)
Marjana Maria Kerepcic og Tomas Henden (St. Joseph kirke, Oslo)
Naomy Virador Esporma og Bjørnar Molund von Koss (St. Olav kirke, Oslo)
Linn Thao Rham Thi Nguyen og Alexander Van Lam (St. Magnus kirke, Lillestrøm)
Timea Toth og Martin Berczelly (Budapest)
Kari Elling Hardersen og Stephan Alexander Soos Stave (St. Olav kirke, Oslo)
Gro Kvalvik og Lukasz Adamowicz (Polen)
Clementine Munkundire og Emmanuel Hakizayezu (Mariakirken, Stabekk)
Agnieszka Jaczynska og Geir Midtbø (Polen)
Ramue Grambaite og Kestutis Mintaucki (Litauen)
Anita Katarzyna Pierzga og Mark Clayton Suggitt (Polen)
Jorunn Cecilie Eknes og Hermann Nussdorfer (Salzburg)
Minh Thi Tuyet Dinh og Than Tien Nguyen (St. Joseph kirke, Oslo)
Ellen Victoria Bruusgaard og Christian Langlo (Fagerborg kirke)
Barbro Sofia Pinto Correia og Kakos Silva (St. Olav kirke, Oslo)
To Lan Thi Tran og Phat Minh Hoang (Bredtvet kirke)
Cecilie Nguyen og Dang Khoa Vu Tran (Mariakirken, Stabekk)
Zita Butkeviciute og Mindaugas Lukauskas (Litauen)
Narmin Butris og Kamiran Younas Oddo (St. Olav kirke, Oslo)
Theresa Hong Ngoc Thi Mai og Trond Hanstveit (St. Magnus kirke, Lillestrøm)
Suzana Divkovic Kolstad og Fredrik Kolstad (St. Olav kirke, Oslo)
Sonia Malikinska og Krzysztof Buczek (Polen)
Katarzyna Maja Anzel og Przemyslaw Kram (Polen)
Elisa Ayop Tadena og Øyvind Ambli (St. Hallvard kirke, Oslo)
Jana A. Semakova og Christian Dahl (Stockholm)
Elzbieta Marzena Ginalska og Pawel Jan Zoborowski (St. Hallvard kirke, Oslo)

OPPTATT I KIRKENS FULLE FELLESSKAP

26.05.12

DØDE:

13.03.12
22.06.12
07.07.12
16.08.12
14.09.12
15.09.12

Ida Marie Sagadalen (St. Olav kirke, Oslo)

Olav René Lühnenschloss (92 år)
John Aleksander Dahl (36 år)
Manuel Antonio Pulido-Tamayo (82 år)
José Luis Canibano Galindo (71 år)
Antonio Padillo Plaza
Karin Marie Greslingaas (74 år)
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Kirkelige merkedager før påske
Messetider i St. Hallvard julen 2012
Julaften 24. desember

13:30 Familiemesse
15:00 Familiemesse
16:30 Messe på tamilsk
21:00 Messe på polsk
23:00 Midnattsmesse
23:15 Midnattsmesse på
Nesodden

11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
17:30 Minnemesse – tamilsk

Søndag 30. desember

Juledag 25. desember

09:30
11:00
13:00
16:00
17:00
18:00

2. juledag 26. desember

Messe		
Høymesse
Messe på polsk
Messe på engelsk
Messe på Holmlia
Messe

09:30
11:00
13:00
16:00
17:00
17:30
19:00

Fromesse
Høymesse
Messe på polsk
Messe på engelsk
Messe på Holmlia
Messe på tamilsk
Messe på polsk

Mandag 31. desember

17:00 Skrifte og tilbedelse
18:00 Messe		
19:00 Takksigelsesmesse
– tamilsk

Tirsdag 1. januar 2013

11:00
13:00
16:00
17:00
19:00

Høymesse
Messe på polsk
Messe på engelsk
Messe på tamilsk
Messe på polsk

St. Hallvard kirke

Onsdag:

11:00 hverdagsmesse
kontaktklubb

Søndag:

09:30 fromesse
11:00 høymesse
(familiemesse 1./mnd)
13:00 messe på polsk
16:00 messe på engelsk
17:30 messe på tamil
19.00 messe på polsk

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

Mandag til fredag:

Holmlia Kirke

Lørdag:

sakramentstilbedelse
messe

Messe søndager kl 17.00

Nesodden (Skoklefall kirke)

Tirsdag:

11:00

Staben i St. Hallvard menighet
Sogneadministrator:

Menighetssekretær:
Anne Marie Riiser

Lawrence

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

AnneMa.Riiser@katolsk.no

Renholder: Beata Wasyluk

Janusz.Fura@katolsk.no

Første og tredje søndag i måneden
kl 13.30

hverdagsmesse

Skriftemål:

Dominikanerinnene,
Lunden:

Hverdager: kl 18:00 messe
Lørdag: kl 10:00 messe Søndag: kl
10:00 høymesse

St. Elisabethsøstrene,
Nordstrand:
Hverdager og lørdag
messe kl 07:15
Søndag høymesse kl 09:00

Grorud

Messer i Groruddalen er inntil
videre opphørt. Følg med i søndagsbladet eller på kirkens nettsider for
oppdatering.

Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom fromesse og høymesse på søndager,
hverdager17:00-17:45 og lørdager17:30-18:00. Andre tider etter avtale.

Vaktmester: Christy Reginold

P. Janusz Fura SS.CC.

Sakristan: sr. Aleksandra

23 30 32 11

Ordinære messetider

17:00
18:00

6. januar: Herrens åpenbaring
2. februar: Kyndelsmess – Herrens
fremstilling i tempelet
13. februar: Askeonsdag
19. mars: St. Josef

Leder av menighetsrådet:

Michalska

Darko Wakounig
Kapellaner:

darkowakounig@yahoo.com

Frivillige på kontoret:
Berit Müller, Eileen Tørnes,

p. Oddvar Moi
Energhauggt 4, 0651 Oslo

Regnskapsfører:

Tone Westersø og Suzan Körker

23 30 32 05 / 95 88 33 36

Frode Eidem

(ny). Jan Tommy Kjølberg har

Oddvar.Moi@katolsk.no

Frode.Eidem@katolsk.no

sluttet.

p. Janusz Zakrzewski

Barne- og

Organist: Sr. Faustyna Walczak

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

ungdomskonsulent:

(vikar fram til 30.06.13)

23 30 32 03 / 48 88 41 93

Audun Drivenes tiltrer 01.01.13

Janusz.Zakrzewski@katolsk.no

(Therese Skaar har sluttet)

St. Hallvardsguttene
Dirigent:

Sjelesørger for tamiler:

Katekesekoordinator

Hans Martin Molvik

p. Damacius Bharath

Angelika Wimmer

hmmolvik@hotmail.com

Villavarayen OMI

Mobil: 48957391

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

Angelika.wimmer@katolsk.no

23 30 32 06 / 40 03 61 60
bharath@katolsk.no
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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!

