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Kjære menighet!
Jeg sitter på prestekontoret en dag i november og
tenker på at det snart er advent og jul igjen.
Jeg har fortsatt i mine tanker
det vi opplevde sammen som
menighet i “Troens år”. Vi var
sammen på pilegrimsreise til
Roma i oktober og opplevde
mange felles begivenheter, ikke
minst et møte på nært hold
med pave Frans på onsdagsaudiensen på Petersplassen. Inne
i Peterskirken var det en spesiell opplevelse for meg å få legge
fram mine forbønner for familie,
venner og menighet foran alteret til tidligere pave Johannes
Paul II.
Foredraget til vår biskop
Bernt, “Tro i en brytningstid”, i
Angelicum, og ikke minst, den
høytidelige messen i San Carlo
al Corso, hvor vi finner Olavsalteret, var store opplevelser.
Når dere får dette nummeret
av Hallvardsvaka, er vi inne i
adventstiden. Jeg hører allerede

julemusikken i bakgrunnen på
radio, og i butikkene kan vi
kjøpe julebrus med nissebilde.
Det virker som dette er den
mest kommersialiserte kristne
høytid i et verdslig samfunn.
Vi forbereder oss til jul med
gode gamle tradisjoner, som
hjemmelaget julebakst og julepynt, og vi kjøper julegaver. I
kirken har vi Rorate-messe og
retrett på forskjellige språk. Vi
vil sørge for at vi ikke mangler
noe som skal ødelegge den hyggelige julestemningen.
Når man tilhører en kongregasjon, er man pater og har avlagt
de evige løfter, men man tenker
også på historiene til sine medbrødre. I «Troens år» ble fem
medbrødre fra Picpus-ordenen
(SSCC) saligkåret for sin heroiske innsats under Den spanske
borgerkrigen. Det var den salige

Teofilus Fernandez de Legaria
Goñi og hans fire ledsagere
(d.1936).
Den salige Teofilus Fernandez
de Legaria Goñi ble født som
Bejamin Fernandez de Goñi den
5. juli 1889 i Torralba del Rio i
provinsen og regionen Navarra i
Spania. Som svært ung kom han
i kontakt med Picpus-ordenen
eller “Kongregasjonen av Jesu
og Marias helligste hjerter og
den evige tilbedelse av det aller
helligste alteretssakrament”. Ti
år gammel ble han tatt opp ved
deres skole i Miranda de Ebro.
Han tok ordensnavnet Teofilus.
I 1916 avla han sine ordensløfter,
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atten år gammel, og i 1923 ble
han presteviet. Det var klart
at han ville bruke sine mange
åndelige og menneskelige kvaliteter i undervisningens og
formasjonens tjeneste. I Roma
studerte han filosofi og teologi
og tok doktorgrader i begge
disipliner. Deretter dro han til
universitetet i Salamanca, hvor
han tok en grad i litteratur og
ble venn av den berømte visekansleren, Miguel de Unamuno,
som satte pris på den unge
munkens begavelser.
Den salige Isidor ble født
som Juan Iñiguez de Ciriano
Abechuco den 8. mars 1901 i
landsbyen Legards i VitoriaGasteiz i provinsen Alava i
regionen Baskerland i Spania.
Han sluttet seg til Picpusordenen med ordensnavnet
Isidor. Han ble presteviet den
28. mars 1925 og tok doktorgraden i kirkerett ved Det pavelige
universitetet Gregoriana i
Roma. Han var streng mot seg
selv, men det hindret ham ikke
i å være åpen og vennlig ovenfor alle. Han var professor på

seminaret i Madrid, hvor han
underviste i kirkerett og moralteologi. Da borgerkrigen brøt
ut, sluttet han seg til medbrødrene i El Escorial, og der skiftet
han profesjon fra professor
til sykepleier, ettersom huset
var omgjort til helsesenter og
blodgiversentral.

Den salige Gundisalvus ble
født som Fortunato Barron
Nanclares den 20. oktober 1899 i
Ollauri i provinsen og regionen
La Rioja i Spania. Han sluttet seg
til Picpus-ordenen med ordensnavnet Gundisalvus og avla
sine løfter den 5. august 1917.
Han ble presteviet den 17. mars
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1923. Hans glødende nidkjærlighet ga ham tid og krefter til alle.
Han var ansvarlig for innføringen av Jesu Hjerte-andakten og
den nattlige tilbedelse i hjemmene i Spania. I løpet av tolv år
holdt han mer enn 17 000 prekener og klarte å bringe sammen
40 000 nattlige tilbedere.
Den salige Eladius ble født
som Leoncio Lopez Ramos den
16. november 1904 i Ourense,
hovedstaden i provinsen med
samme navn i regionen Galicia.
Han sluttet seg til Picpusordenen med ordensnavnet
Eladius og avla sine løfter den
9. september 1924. En av hans
brødre var allerede prest og en
søster nonne i samme kongreasjon. Den 25. august 1929
ble han presteviet i El Escorial
i Madrid. Straks han var ferdig
med studiene, ble han sendt til
kollegiet i Madrid som lærer for
barna der. Senere utførte han
prestetjeneste i kirken Kristus
Kongen, som var tilknyttet
kollegiet.
Den salige Marius ble født som
Luis Ros Ezcurra den 30. april
1910 i Lezaun i provinsen og
regionen Navarra i Spania. Han
sluttet seg til Picpus-ordenen
med ordensnavnet Marius og

avla sine løfter den 15. august
1929. Han studerte på ordenens
skole i Miranda de Ebro. Han
var mild og oppriktig og sa selv
at han ikke var i stand til å lyve.
Han ble presteviet den 21. juli
1935 og ble sendt til kollegiet i
Madrid.
De fem Picpuspaterne ble
saligkåret den 13. oktober i
Tarragona og levningere av de
fem martyrer er lagt til hvile i
kapellet for St. Damian i kirken
Sagrados Corazones i Madrid.
(Kilde: oversettelse av Pater Per
Einar Odden)
Jul er det rørende synet av et
hjelpeløst barn i en krybbe, det
ubegripelige, at en Gud skjuler sin storhet for å kunne
være nær menneskene. Her i
St. Hallvard kirke i Oslo har vi
synliggjort dette med kuppelen
opp-ned som skal symbolisere
Gud som bøyer seg ned til sine
skapninger.
Kjære menighet, Betlehem er
bare begynnlesen. Vi synger
våre julesanger og det skjer at
de forbinder vår fremtid med
nåtiden. Det er julens konsekvens: å gjøre det gode, og å
skaffe rom for det gode. I denne
sammenhengen begynner vi å

forstå hva meningen er med å
gi hverandre gaver. I en større
sammenheng betyr det at man
til enhver tid skal gjøre det gode.
Dette er på grunn av at Gud ble
mennesket Jesus, og vi skaffer
Ham rom i våre herberger.
I julen kommer Jesus til oss og
rekker oss sin hånd, akkurat
som vi rekker hverandre hånden når vi går rundt juletreet.
Tar vi imot hans hånd, skal Han
lede oss til Gud der englene
synger “Ære være Gud i det
høyeste og fred på jorden blant
mennesker som har Guds velbehag”. Og alt skal bli lys og glede.
Da forstår vi også at Jesus er en
stor gave til oss, og fordi vi er
takknemlige over denne store
gaven i eukaristien, ønsker vi
hverandre en gledelig jul.
Til det nye året 2014 Anno
Domini har jeg et ønske om at
enhver av oss skal bli et redskap
for fred og kjærlighet i vår verden, hver eneste dag. Samtidig
ønsker jeg å takke dere alle for
støtten, både åndelig og materiell, i året som har gått.

Jak dobrze przygotowac sie w rodzinie parafialnej do Swiat Bozego Narodzenia. W kazdym dniu
mozliwosc skorzystania z sakramentu pokuty
przed i po Mszy sw. Serdecznie zapraszam.
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Czas oczekiwania – czas adwentu
o. Krzysz tof Wanat sscc

Wszyscy na kogoś lub na coś
czekamy, jeśli kochamy nie
tylko siebie samych. Rodzice
oczekują na narodziny swych
dzieci, na ich powrót ze szkoły,
później na ich odwiedziny z
wnukami. Dzieci oczekują na
rodziców wracających z pracy,
na ich słowa zainteresowania i pomoc w rozwiązywaniu
coraz trudniejszych życiowych
problemów. Czekamy z
niecierpliwością na spotkania z
ludźmi na których nam zależy,
których kochamy, podziwiamy,
których nam brakuje w naszej codzienności. W każdym
momencie swego życia na
coś czekamy. Pewnych rzeczy
oczekujemy z utęsknieniem,
inne próbujemy za wszelką
cenę odsunąć w czasie. Czy
tego chcemy czy nie, to w tej
chwili też na coś czekamy!

■■ piatek 13.12.13 godz.19.00 Msza sw. z nauka
■■ sobota 14.12.13 godz.19.00 Msza sw. z nauka
■■ niedziela 15.12.13 godz.13.00 Msza sw. z nauka
i blogoslawienstwem. Godz.19.00 Msza sw. z
nauka i blogoslawienstwem

To oczekiwanie wiąże się często
z potrzebą przygotowania.
Przygotowujemy się do spotkania jeśli naprawdę nam na nim
zależy. Wkładamy bardziej eleganckie ubrania, sprzątamy i
porządkujemy nasze mieszkania. Tym bardziej się staramy,
im ważniejsze jest dla nas
oczekiwane spotkanie.
Czas adwentu to czas oczekiwania na to najważniejsze
spotkanie. Przygotowujemy się
i oczekujemy, że Jezus Chrystus
narodzi się ponownie w nas
samych. Pomoże odmienić
nasze życie, pomoże odrzucić
co niepotrzebne, pomoże nam
przekroczyć to, co nie osiągalne,
wbrew naszym ograniczeniom,
słabościom i lękom.
Zaprośmy Go więc ponownie do naszego serca. Niech
zasiądzie wraz z nami i z

naszymi bliskimi przy wigilijnym stole. Może przy tym
pustym nakryciu, które przygotowane dla Niego w postaci
przybysza i gościa niespodziewanego? A może obecnego
wśród nas kiedy składamy sobie
życzenia szczere i przepraszamy, często ze łzą skruchy i
wzruszenia za wszelkie zranienia, i głupotę swego egoizmu?
Życzę wam wszystkim aby czas
adwentu był autentycznie czasem radosnego oczekiwania i
przygotowania się na spotkanie
najważniejsze. Na spotkanie ze
Zbawicielem, który pragnie na
nowo narodzić się w naszych
sercach, znaleźć w nim miejsce
dla siebie. Który pragnie
odnaleźć w nas i między nami
to, co najpiękniejsze, co czasem
zaginęło, a co istnieć zawsze
powinno.

Adventstiden – en forventningens tid
hjem fra skolen, og til sist på
å få besøk av dem og barnebarna. Barn venter på foreldre
på vei hjem fra jobben, på deres
omtenksomme ord og på deres
hjelp til å løse livets stadig mer
krevende utfordringer.

Deres Pater Janusz Fura sscc

Rekolekcje adwentowe 2013
O.Janusz Fura sscc administrator pariafialny

ST. HALLVARD MENIGHET – kapellanen har ordet

p. Krzystzof Wanat ss.cc.

Alle venter vi på noen eller
noe, om vi er glade i noe annet
utenom oss selv. Foreldre venter først sitt barns komme,
senere på at de skal komme

Vi venter utålmodig på å møte
mennesker som er viktige for
oss, som vi elsker, beundrer, og
som vi savner i vår hverdag. I
alle livets øyeblikk venter vi
på noe. Noen ting ser vi frem
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til, andre prøver vi å utsette
for enhver pris. Om vi vil eller
ikke, venter vi på noe akkurat
nå også!
Det er ofte nødvendig med en
forberedelse i forbindelse med
en slik forventning. Vi forbereder oss når vi skal møte noen
som er viktige for oss. Vi kler
oss pent, og rydder hjemme.
Jo viktigere dette møtet er for
oss, jo mer arbeid legger vi i
forberedelsene.
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I adventstiden venter vi på
det aller viktigste møtet. Vi
forbereder oss, og forventer
at Jesus Kristus blir født på ny
i oss selv. Han vil hjelpe oss
å forvandle våre liv, med å
avvise alt som er unødvendig,
og med å nå de uoppnåelige
mål, på tross av våre begrensninger, svakheter og angst.
La oss derfor på ny invitere ham inn i våre hjerter, og
la ham sitte med oss og våre
nærmeste under julemiddagen. Kanskje hans plass er
der man alltid dekker på til
en uventet gjest i den polske
juletradisjonen? Eller vil han
være tilstede når vi utveksler

ST. HALLVARD MENIGHET - Menighetsrådet

juleønsker, og med en tåre
i øyekroken ber hverandre
om tilgivelse for alle gangene
vi har såret noen eller vært
egoistiske?
Jeg ønsker dere alle en
adventstid som virkelig blir
en gledesfylt forventning og
forberedelse til det viktigste møtet med Frelseren, som
ønsker å bli gjenfødt i våre
hjerter, og å finne en plass der
inne for seg selv. Han ønsker
å finne i oss og blant oss det
vakreste som kan finnes – som
noen ganger har forsvunnet,
men som alltid burde være
der.

Redaksjonell
beklagelse:
Hallvardsvaka ønsker å beklage
at artikkelen i Hallvardsvaka nr
3 2013: “Nie ochrzczę swojego
dziecka!!!” med norsk oversettelse “Jeg skal ikke døpe mitt
barn!!!” var skrevet av p. Janusz
Zakrzewski.
Ved en misforståelse sto Sara
Brødsjø som ansvarlig for artikkelen. Dette medfører ikke riktighet.
Sara Brødsjø er ikke ansvarlig for
artikkelen. Redaksjonen beklager
den oppståtte misforståelse.

Har du lyst til å yte litt ekstra mot
fremtiden i St. Hallvards menighet?
Nei, dette er ikke enda en oppfordring
til å samle inn penger til fantastisk gode
formål. Her snakker vi om personlig
innsats. DIN innsats.

JULEFEST 2014
Menighetens julefest finner sted fredag
3. januar 2014. Vi begynner med messe kl 18:00
og fortsetter i menighetssalen etterpå.
Meld deg på til menighets-kontoret
på epost: oslo-st.hallvard@katolsk.no
eller på telefon 23303200.
Festen koster kr 250 pr. person som gjerne betales ved påmelding til
konto 3000 22 49134. Husk å merke innbetalingen med «Julefest 2013»,
og husk å skrive navnene på alle du ønsker å melde på til julefesten. Ta
gjerne med gevinst til utlodningen. Velkommen!
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Ferdinand Männle

Vi nærmer oss slutten av 2013. På
nyåret skal St. Hallvard menighet velge et nytt menighetsråd.
Det sittende menighetsrådet
opplever en spennende tid. St.
Johannes Apostel og Evangelist
har fått sitt utspring fra St.
Hallvard. Oppstarten er preget av glede og optimisme, og
slik skal det være. Samtidig
må vi i St. Hallvard bære noen
utfordringer. Flere medlemmer
av menighetsrådet tilhører St.
Johannes og stiller ikke opp til
en ny periode.
Kan DU tenke deg å yte litt
ekstra for menigheten? Jobben
er ikke spesielt godt betalt hvis
vi måler det i vanlig økonomisk
målestokk. Inntekten er skattefri
og lik null. Frynsegodene består
stort sett av kaffe/te og småkaker
under menighetsrådsmøtene.

Pluss invitasjonen til festen for
frivillige!
Men for noen muligheter du får
som menighetsrådsmedlem! Du
kan bringe inn idéene dine. Og
ofte lar de seg realisere. “With
a little help of my friends” som
noen musikere fra Liverpool
har funnet ut. Riktignok har
sognepresten eller sogneadministratoren det siste ordet. Og
ofte blir dette misforstått, til
og med tolket som mangel på
demokrati. Ja, i Kirken lever vi
i et teokrati! Forslag som preges
av god vilje og ånd blir alltid
mottatt med åpent hjerte og
sinn!
Som menighetsrådsmedlem får
du også førstehåndsinformasjon
om aktuelle saker. For eksempel
status på byggeprosjektet i St.
Side 7

Martin. Eller økonomiske forhold som kan være spennende.
Ikke minst selvsagt aktiviteter
og planer i utvalgene som vi har
en god del av. For eksempel det
nasjonale utvalget. St. Hallvard
har i skrivende stund medlemmer fra mer enn 150 nasjoner.
Snakk om å møte verdenskirken
på Enerhaugen! Også i menighetsrådet. Og gjøre noe med
dette!
Vi er en entusiastisk gjeng som
liker å diskutere idéer og initiativ. Og vi gleder oss hver gang
noe av dette lar seg realisere.
Føler du deg kalt til å bli med
i menighetsrådet? Ta gjerne
kontakt med undertegnede (ferdinand.mannle@sintef.no / mob.
98282491) eller med menighetskontoret. Vi gleder oss!
Nr 4-2013
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Algunos pensamientos de Maria
Queridos hermanos. En este artículo me gustaría darles algunos pensamientos
de María. Primero escribo algo de mis experiencias y al mismo tiempo darles una
reflección del tiempo de Advenimiento y Navidad.
Herman N. R.Massen - Prenovice, de los padres maristas

En el mes de noviembre de
Haloween se reunieron muchos
jóvenes para una fiesta en la
sala de St.Juan. Había jóvenes
hispanohablantes de la comunidad española. Estábamos muy
contentos por poder compartir
en ese día la gratitud de estar
presentes. Los jóvenes hispanohablantes no tienen muchas
experiencias de ambiente católico en Noruega. Tampoco
sabían que hay actividades
católicas para jóvenes antes de
venir a este país, frío y desconocido. Ahora Dios los recibe en
un ambiente cálido. Veo gratitud, sonrisas grandes y un
deseo de participar en todas las
actividades de la iglesia.
El mes noviembre fue el mes “
para todos”. Empezamos con el
día de Todos los Santos y el día
de los Difuntos. De este manera
incluimos absolutamente a
“todos” porque todos tienen la
vocación de ser santos, independiente de cómo Dios nos
ha creado. María es también la
consoladora en nuestro dolor.
El dos de noviembre pensamos
a los muertos, especialmente los
que murieron durante el ultimo
año. Oremos”Ave María”, que
significa su presencia y oración
en el fin de la vida.
Cuando veo a María con brazos
Nr 4 -2013

abiertos, pienso que nos protege y nos da la bienvenida. Ella
tiene cualidad maternal con los
demás. De tal manera y actitud
nos da inspiración para hacer
algo a los demás. Tenemos una
iglesia que consiste de gente
de países y culturas diferentes.
Tenemos también una iglesia
que quiere dar el amor de Dios
a todos a través de ayuda social,
trabajo caritativo, actividades
sociales etc. Mi trabajo en caritas se trata de relaciones con la
gente extranjera que no tiene la
misma base como la mayoridad
de nosotros.
Hay muchos desafíos cuando
hablamos de trabajo, tener una
casa, aprender noruego e integrarse en la nueva cultura para
que los jóvenes puedan pasarlo
bien en nuestra sociedad. Estoy
orgulloso de ser miembro de
una iglesia universal, grande
y abierta. La misión de traer a
los hispanohablantes a un contexto católico es algo que toca
mi corazón porque veo sus gratitudes hacia la iglesia. Madre
Teresa habla de hacer algo
“hermoso por Dios”. La palabra
hermoso puede tener la inspiración del evangelio de Luca,
que el reino de Dios ya esta
aquí en este momento. María
hizo también algo hermoso por
Dios. Tuvo voluntariamente
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la responsabilidad de dar el
nacimiento de Jesús. Su presencia cerca de Jesús es también
nuestra presencia y la manifestamos con nuestros hermanos. El
Pastor de la Iglesia Pentecostal
de Filadelfia Egil Svartdal dijo
que el 90% de toda la misión
se hace a los que conocen el
evangelio. Nuestra misión es
también invitar nueva gente
para que la iglesia crezca.
Los cristianos viven en un tiempo que es al contrario del
tiempo de secularización. El
Advenimiento es un ejemplo. En
la sociedad noruega y moderna
hay mucho estrés y fiestas antes
de la Navidad. Hay muchos
“Julebord” , la escuela termina
con “juleball”. Además se preparan las tortas de navidad, se
lava la ropa, se limpia el suelo,
se quita el polvo y después se
compra los regalos de navidad.
Al final es normal estar muy
cansados y no hay mucha energía cuando empieza la navidad.

Pero el camino de los cristianos
es al contrario. El Advenimiento
significa que esperamos a Dios.
Nos preparamos para la llegada
de Jesús. Es posible prepararse
de varias maneras, pero el tiempo no consiste de estrés sino
de tranquilidad, la paz con oración y reflexión con Dios. La
fiesta empieza con el nacimiento de Dios y cuando estamos
en la Navidad!
Pienso el texto del evangelio
cuando María toma el mismo
camino. María pregunta a Dios
cómo es posible que de ella
nazca un hijo. Probablemente
se sentía un poco nerviosa,
estresada con muchas preguntas y pocas respuestas. Al
mismo tiempo María es paciente y mientras esta esperando
lo que Dios quiere, le llegan sus
respuestas. De alguna manera,

María es diferente que nosotros porque es la madre de
Dios. Todo era posible para
María y Dios. María es la nueva
Eva (hebreo=la vida) de la cual
nació el Salvador. Mientras que
Eva en el antiguo testamento
peca contra Dios, María tiene la
confianza de Dios. Cuando Eva
escapa del paraíso. María entra
el cielo. María es la nueva Eva
en el nuevo testamento. De otra
manera María es como nosotros.
María es una creación de Dios,
tiene sentimientos como nosotros y el choque de María al
nacer el salvador, es comprensible para nosotros entender
la dificultad y la situación que
María tuvo. Preguntamos todos:
¿Cómo es posible? La misma
pregunta que María tenía también. Además María tiene algo
apostólico y contemplativo.
Tanto para María como para

nosotros podemos encontrar las
respuestas espirituales cuando
oramos, cuando nos preguntamos y tenemos paciencia.
Después podemos compartir nuestras experiencias con
nueva gente que encontramos
en nuestra vida. Este es el deseo
de Dios. Ninguno hizo el deseo
de Dios de todo corazón como
María. Esta actitud abre una
dimensión más profunda en
nuestra oración con María.
Dejanos ser valientes y trabajadores con mucha enteresa
espiritual. Pescadore de almas
es llevar el evangelio a nuevas
personas, que es una forma de
empezar a contruir una nueva
Iglesia.
Les deseo a todos ustedes una
feliz Navidad y tiempo de
Advenimiento.

Noen Maria-tanker
Kjære troende. Jeg vil i denne artikkelen forsøke å dele noen Maria-tanker
ut fra mine erfaringer, og samtidig gi en liten refleksjon rundt tiden som står
foran oss: jul og advent.
I november samlet det seg
mange ungdommer til
Halloween-fest i ungdomslokalet i St Johannes. Blant dem var
det flere fra den spanske gruppen som kom. Her så jeg glade
ansikter og samtidig en takknemlighet over å være til stede.
Ungdommene fra den spansktalende gruppen har ikke vært
lenge i Norge. De kom i høst og
kjente lite til det katolske miljøet. De hadde ikke hørt at det
fantes ungdomsaktiviteter blant

Herman Nikolai R. Massen - Prenovice maristpatre

norske katolikker. Fra å komme
til et kaldt og ukjent land, er de
nå inkludert i et miljø der Gud
tar imot dem.Takknemligheten
jeg ser hos dem, kommer til
uttrykk gjennom smil og et stadig ønske om å delta oftere.
November er måneden for ”alle”.
Vi begynner med Allehelgensdag
og Allesjelersdag, og på denne
måten inkluderer vi ”alle”. Ja,
alle er vi kalt til å bli helgener,
- uavhengig av hvordan vi er
Side 9

skrudd sammen. Den 2. november tenker vi på de avdøde,
særlig de som døde i løpet av
det (kirke)år som snart ebber
ut. Her er Maria sentral; hun er
fremfor noen til trøst i vår sorg.
Vi ber ”Ave Maria”, ber om hennes nærvær og hennes forbønn
mot livets slutt.
Når jeg ser på fremstillinger
av Maria med åpne armer mot
betrakteren, får jeg lett assosiasjoner til det å være åpen
Nr 4-2013
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og inkluderende. Hun har den
moderlige omsorgen for sine
medmennesker. En slik holdning inspirerer meg til å gjøre
noe for andre. Vi har en kirke
bestående av folk fra ulike
nasjoner, språk og kulturer. Vi
har en kirke som ønsker å spre
Guds kjærlighet til alle gjennom sosial hjelp og sosiale
aktiviteter., Selv har jeg arbeidet i organisasjonen Caritas,
og der har jeg møtt mennesker fra utlandet som ikke har
det samme utgangspunktet som mange av oss andre.
Utfordringene står i kø for disse
når det gjelder å få bolig, jobb,
tilpasse seg kulturen og sørge
for at deres barn får en trygg
og god oppvekst. Jeg er stolt av
å tilhøre en kirke som er åpen
og inkluderende. Misjonen om
å hjelpe disse menneskene inn
i vår kirkelige kontekst her i
Norge er særlig viktig for meg,
og den takknemlighet de viser
over at det finnes en kirke som
er villig til å ta imot dem, og
der de kan oppleve å bli sett
og hørt, er så absolutt lønn for
strevet. Moder Theresa snakker om å “ gjøre noe vakkert for
Gud”. Dette vakre kan kanskje
forstås som en inspirasjon fra
Lukasevangeliet hvor vi leser
at Guds rike er allerede – her
og nå. Vi må altså bringe det
til dem som trenger det. Maria
gjorde også noe vakkert for
Gud: Av fri vilje påtok hun seg
det store ansvaret det var å føde
sitt barn, som også var selveste
Guds sønn. Hennes nærhet til
Kristus skal også være vår nærhet til nye mennesker vi møter.
Pinsepastor Egil Svartdal fortatle under et møte i Filadelfia
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at 90% av all misjon gjøres blant
dem som allerede har hørt
Evangeliet. Vår misjon er også
å invitere og komme i kontakt
med nye mennesker, slik at kirken kan vokse.
Vi kristne lever i utgangspunktet
et liv der vi går mot strømmen.
Adventstiden er et klart eksempel på dette. I det postmoderne
norske samfunn er det som
kjent både mye stress og en
mengde overstadige fester før
julaften kommer; julebordene
står i kø, og skoleavslutninger
og juleball kommer på rekke
og rad. I tillegg skal man bake
diverse julekaker, vaske klær,
handle inn julegaver, vaske
gulv, tørke støv osv . Enden på
visa er i verste fall at man kanskje ikke orker så mye når selve
julaften kommer. Men vi kristne
er egentlig kalt til det motsatte:
Adventstid er å vente på Gud.
Den markerer forberedelse til
Herrens ankomst. Vi kan forberede oss på mange måter, men
det bør være en rolig tid der
man setter av tid til bønn og
refleksjon. Det er først når julaften og Herrens fødsel inntreffer,
at man i virkeligheten kan feire
og slippe jubelen løs!
Jeg kommer videre til å tenke
på evangelieteksten om Jomfru
Maria som også går litt på det
samme. Hun spør Herren hvordan det er mulig for henne å
få barn når hun ikke har noen
mann. Jeg tenker hun sikkert
må være stresset over situasjonen, og kanskje sitter med flere
spørsmål enn svar. Samtidig
venter hun tålmodig underveis i
forløpet på den veiledning Gud
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vil gi henne. Maria er den nye
Eva, og hun føder vår frelser.
Der Eva i det gamle testamente
syndet mot Gud, fikk Maria
opprettet et nytt tillitsforhold
til Herren. Der Eva ble jaget ut
av Paradis, ble Maria opptatt i
himmelen. På den annen side er
hun skapt på lik linje med alle
oss andre mennesker, og derfor kan vi identifisere oss med
henne . Hennes menneskelige
følelser må vi anta har vært de
samme som våre er, og dermed
kan vi på vår side leve oss inn i
hvilket sjokk det må ha vært å
skulle føde Guds egen sønn til
jorden. Hvordan er dette mulig,
spør vi – og det samme spurte
Maria Herren om. Dessuten finner vi hos Maria det som Kirken
kaller både det kontemplative
og det apostoliske kall. Det er
i bønnen, undringen og tålmodigheten vi kan finne svar på
våre dypeste spørsmål, for så å
dele dem med andre mennesker
vi møter på vår vei i livet. Dette
er det også Guds vilje at vi gjør.
Ingen gjorde Faderens vilje mer
konsekvent og helhjertet enn
nettopp Maria. Bevisstheten
om dette åpner for en dypere
dimensjon i vår bønn, en bønn
som vi fremsier sammen med
Maria.
La oss være modige og arbeide
hardt, men bestandig i åndelig
iver. Å være menneskefiskere er
å bringe evangeliet til nye mennesker , som igjen er én måte
å begynne å bygge en ny kirke.
Jeg ønsker dere alle en velsignet
jul og adventstid!

Kjære menighet!
Dette stykke tekst er blitt til over 2000 kilometer fra der dere befinner dere nå, men
jeg vet at flere av dere befinner dere mentalt sett også mange kilometer fra Oslo.
Nå som dagene blir kortere, nettene lengre, snø, regn og slaps skifter på å farge
dagene hvite eller grå, er det mange som tenker på sitt hjemland og en del av dere
har sikkert en god porsjon hjemlengsel.

p. Sigurd Markussen - sogneprest

For noen av dere er det første
gang dere skal feire jul i Oslo,
for enda flere er det første gang
dere skal feire jul i et fremmed
land, i Norge.

Jeg antar at ca. 2/3 av menighetens medlemmer er født i et
annet land enn Norge. Bare 8 %
av menighetens medlemmer er
etnisk norske.

Menigheten vokser og vokser,
det er kanskje ikke alltid så synlig i kirkebenkene, men i vårt
menighetsregister dukker det
stadig opp nye navn og de aller
fleste er fra andre land.

Hva sier dette om oss?
Jo, først og fremst at vi er en unik
sammenblanding av nasjoner
og kulturer. Over 140 nasjoner
er registrert i vår menighet, kan
hende er vi nærmere 200 nasjoner. Gjennom denne unike
sammenblandingen utgjør vi
et fellesskap av døpte katolske
kristne som sammen forbereder
oss til å feire vår felles frelsers
fødsel. Jesus var og er ikke bare
frelser for kristne fra Nigeria
eller Vietnam, fra Polen eller
Norge. Jesus var og er vår felles frelser. Det er ham vi feirer
i Eukaristiens sakrament, det er
hans nåde vi mottar i det samme
sakrament, uansett hvem vi er.

Når vi nå tar fatt på adventstiden og forbereder oss til å feire
Jesu fødsel, gir det oss en ekstra
anledning til å reflektere over
hvordan det er å måtte flytte
på seg. Josef og Maria vandret
den lange veien fra Nasaret
til Betlehem, fordi de måtte,
som alle andre, føye seg etter
keiserens bestemmelse om å
innskrives i et manntall.
Mange av menighetens medlemmer har også måttet flytte
på seg på grunn av regjeringssjefers bestemmelser, på grunn
av krig og nød. Andre har kommet til Norge for å finne arbeid,
for å bedre sin økonomiske situasjon, noen av ren nød, andre
fordi det passet slik. Atter andre
har funnet kjærligheten til en i
Norge og har dermed kommet
for å bli.

Mange av dere har truffet og
blitt kjent med mennesker fra
ulike deler av verden nettopp
gjennom menighetens fellesskap, men jeg vet at noen har
vanskeligheter med å bli kjent
med nye. Det er ikke alltid så
lett å komme som fremmed til
et nytt sted, enten det er et land
eller en menighet. Vi prøver i
St. Hallvard menighet å være
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en åpen menighet som ønsker
alle velkommen. Våre kirkeverter, som i hvert fall på søndager
er til tjeneste i kirken, ønsker
dere velkommen og gir dere en
salmebok og søndagsblad. Vi
ønsker at dere skal føle dere som
del av vårt flotte fellesskap og
inviterer alle til kirkekaffe etter
Høymessen. Caritasgruppen i
menigheten arrangerer Åpen
Dag noen ganger i måneden,
nettopp for å være et sted der
nye menighetsmedlemmer kan
treffe og bli kjent med andre.
Det er likevel alle oss andre, vi
som er godt kjent med hverandre, med kirkebygget, med
kultur og liturgi, som må være
de første til å ønske velkommen, til å være inkluderende i
kirkebenkene, på kirkekaffen
– men også utenom messer og
gudstjenester. Mitt ønske for
menigheten er at vi alle tør å
hilse på hverandre, si «hei» til
hverandre, at vi tør å smile til
hverandre, slik at vi kan spre
nestekjærlighetens varme til
hverandre. Særlig når vinteren
kommer over oss og det er kaldt
og mørkt.
I kirken og hjemme tenner vi
våre fire adventslys, et nytt lys
hver søndag. La oss denne
Nr 4-2013
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adventstiden tenne lysene, ikke
for oss selv, men for vårt store
fellesskap. At hvert nye lys vi
tenner vil hjelpe oss til bedre å
se vår neste, våre naboer, våre
menighetsmedlemmer, slik at
vi gjennom dem også bedre
ser Jesus. Han som virkelig er
Verdens lys.
Jeg ønsker dere alle en god
adventstid og velsignet jul.

Dear parishioners,
This text is written more than 2000 kilometres from
where you are now, but I know that many of you
mentally every so often are many kilometres from
Oslo.

Fr. Sigurd Markussen - Parish priest

Now that the days are getting
shorter, the nights are getting
longer, when snow, rain and

slush are changing the days
between white and grey, there
are many of you who send your

Så tenner vi et lys i kveld

thoughts to your home countries. I guess there are some of
you who really feel homesick.
For some of you, this Christmas
is the first one to be celebrated
in Oslo, for even more of you it
is the first time you are to celebrate Christmas in a foreign
country, in Norway.
Our parish is growing and growing in numbers. You might
not always see it in the pews,
but according to our parish
register there are new names
being added continually and
most of these names and persons are from countries other
than Norway.
Now we have begun the season
of Advent. We are preparing
ourselves to celebrate the birth
of Christ and this gives us an
extra opportunity to reflect a
little on how it feels to be on the
move. Joseph and Mary walked
the long way from Nazareth to
Bethlehem because they, as all
the others in Israel, had to obey
the emperor’s commandment to
be counted in the census.

Inger Hagerups adventssang står også i Lov Herren som nr 733.

Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede,
det står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.

Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er til stede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.

Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er til stede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.

Vi tenner fire lys i kveld
og lar dem brenne ned.
For lengsel, glede, håp og fred
men mest allikevel
for fred på denne lille jord
der menneskene bor.
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Many of our parishioners have
had to be on the move because
of their presidents’ or governors’
commandments, often due to
war or need. Others have come
to Norway to find work and in
that way make their economic
situation hopefully better. And
then there are those who have
met someone from Norway and
fallen in love – and stayed. And
there are many other reasons
why you might be in Norway.

I guess there are about 2/3 of
our parishioners who are born
in a country other than Norway.
Only 8% of our parishioners are
ethnic Norwegians!
What does this tell us?
First and foremost that we are a
unique mixture of nations and
cultures. More than 140 nations
are registered in our parish, perhaps we are close to 200. By this
unique mixture we make up a
community of baptised Catholic
Christians who together prepare ourselves to celebrate our
saviour’s birth. Jesus was, and
is, not only saviour of those
Christians coming from Nigeria
or Vietnam, or those coming
from Poland or Norway. Jesus
was, and is, our common saviour. It is Him we celebrate in
the sacrament of Eucharist, it
is His grace we receive in the
same sacrament, independently
of who we are.
Many of you have met and got
to know people from different
parts of the world thanks to the
parish community, but I know
there are some who feel it difficult to get to know new people
in St.
Hallvard. It is not always that
easy coming to a new place,
whether it is a country or a
parish. In St. Hallvard parish
we seek to be an open parish
that wishes everyone welcome.
Our ushers, at least at the High
Mass on Sundays, wish everyone welcome at the door,
handing you a hymn book and
a Sunday newsletter.
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We want everyone to feel part
of our beautiful community
and invite everyone for a cup of
coffee/tea etc. after the Sunday
High Mass. Our Caritas group
arranges Open Day a couple of
evenings every month, a place
where new parish members and
others can meet and get to know
each other.
However, it is still all of us, we
who know each other well, who
know the church building, the
culture and the liturgy, who
should be the first to welcome
newcomers, to be including in
the pews, in the parish hall after
Mass – but also outside Masses
and services. My wish as your
parish priest is that we all dare
to greet each other, say “Hi” to
each other, that we dare to smile
to new faces, and in that way
share the love of our neighbour.
Especially now when the winter
is approaching and it becomes
colder and darker.
In our churches and in our
homes we are lighting our
Advent candles, one more
candle each Sunday. Let us
during this Advent season, light
the candles not for ourselves,
but for our parish community.
That each new candle that is lit
helps us to see better our neighbours, our fellow parishioners,
that we through them see better
Jesus. He who is the real light of
the world.
I wish you all a nice Advent season and a blessed Christmas.
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Språket i den liturgiske sang
mot alt som kan forringe dens
verdighet, ”for den er kalt til
å medvirke i noe så opphøyet
som gudsdyrkelsen”.

Sara Brødsjø

Vi katolikker i Norge er del av
den store verdenskirken, som
til alle tider har likt å uttrykke
seg gjennom musikk og sang i
sin gudstilbedelse. Den liturgiske sang er en så naturlig del
av Den hellige messe at man
snakker om å ”synge messen” i
stedet for å ”synge i messen”.
Da jeg ble spurt om å skrive
litt om språket vi bruker i våre
sungne messer her i Norge, fant
jeg det passende å dele noen
observasjoner fra min masteroppgave fra 2011, som hadde
temaet ”Liturgisk vokalmusikk
i Norge 1843-2010”.
Den liturgiske sangen forholder seg til realiteten den er en
del av. Å overvære Den hellige messe er per definisjon det
samme som å stå under Jesu
kors på langfredag og være
vitne til Hans offerdød for våre
synder. Messen er det mektigste middelet Kristus har gitt
Kirken for å oppnå tilgivelse for
syndene og ettergivelse av de
timelige straffer de fører med
seg. Derfor har den liturgiske
musikken et stort kall og ansvar
– pave Pius XII kommenterte i
sin encyklika Musicae Sacrae
disciplina fra 1955 at Kirkens
hensikt var å forsvare musikken
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Selv om liturgien er den helligste handlingen man kan ta
del i, gitt oss av Kristus selv,
er den selvfølgelig ment å bli
feiret av mennesker, med de
menneskelige forutsetninger
man har. Derfor må de mysterier som overgår vår fatteevne,
etter beste evne uttrykkes gjennom våre begrensede verktøyer
– som for eksempel språk.
Ut fra det vi vet om Den hellige messe kan vi se på noe av
bakgrunnen for hvordan vi
bruker språket i liturgisk sammenheng, og for hvorfor Kirken
har foretatt sine språklige valg
gjennom historien:
1. Messen, som den mest sentrale katolske bønn, må uttrykke
Kristi og apostlenes lære, som
det er Kirkens oppgave å bevare
uforandret, og formidle til stadig nye generasjoner uavhengig
av den ellers rådende tidsånden
som er av forgjengelig karakter.
Dette er en av grunnene til at
det latinske språk har en så viktig plass i Kirkens sangtradisjon.
I motsetning til andre språk, der
mange ord endrer betydning
eller vekker nye assosiasjoner
med tidens løp, kan latinske
tekster fra middelalderen synges i 2013 og likevel gjengi
akkurat det samme innholdet
som den gang. Dette gjenspeiler
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Kirkens universalitet og enhet i
troen, både historisk (troen er
den samme nå som før) og geografisk (troen er den samme
overalt). Slik sett er latinen kanskje mer aktuell å bruke i dag
enn noen gang før, i en tid hvor
det meste er forsøkt relativisert
og tilpasset det som måtte være
samtidens rådende syn på mennesket og verden.
2. Her på jorden er Den hellige messe er det nærmeste vi
kan komme den himmelske realiteten, og er slik sett den største
kontrasten til vårt daglige liv.
Igjen kan latinen være til hjelp
når man i messen forsøker å
løsrive seg et øyeblikk fra hverdagens utfordringer, og minne
seg selv om at det finnes en
bedre verden man streber mot.
Bare det faktum at et hellig sted
og en hellig liturgi har et eget
språk som er forskjellig fra det
man bruker i butikken eller på
jobben, er med på å gi det hellige dens troverdighet. Aldri
før har det vært så enkelt som
i vår tid å forstå en latinsk tekst,
med alle hjelpemidler og forutsetninger de fleste av oss har,
og samtidig har det aldri før
vært så mye fokus på at akkurat forståelsen av ordene skal
gi det beste åndelige utbyttet –
muligens er dette et midlertidig
fokus som er typisk for vår tid.
Det er mange hundre år siden
latin var et språk i daglig bruk,
og likevel har Kirken valgt å
beholde det som sitt liturgisk
språk.

Selv om bruken av latin har
sine åpenbare fordeler, har salmer på folkespråk også lenge
vært til åndelig inspirasjon for
de troende. Nettopp da mange
katolikker ikke hadde mulighet
til å lese eller forstå latin, kunne
de lære sin tro å kjenne og
uttrykke den gjennom salmer
på morsmålet. Under motreformasjonen spilte dette en rolle i
kampen mot de protestantiske
heresiene – blant andre var
jesuittene opptatt av å dikte og
tonesette slike salmer med apologetisk innhold og introdusere
dem blant de troende.
I nyere tid har det vært stadig mer vanlig i de fleste land
å synge salmer på det nasjonale språket under messen,
som en erstatning for de faste
og vekslende latinske sangledd. I Norge har det helt
siden Kirkens tilbakekomst på
midten av 1800-tallet og frem
til ca 1960-tallet vært vanlig
med sangmesser, dvs. latinske ”stille messer” (lavmesser)
der presten leser hele messen
uten å synge noe selv, samtidig
som det synges norske salmer
av menigheten eller koret som
gjengir innholdet i de ulike
leddene (inngangsvers, Kyrie,
Gloria, Credo, offertoriumsvers osv). Også søndagsmesser
kunne være slike ”norske
salmemesser” i mindre menigheter, og i St. Olav-tidsskriftene
fra denne perioden finner vi
beskrivelser av mange slike
messer. Det ble utgitt 6 salmebøker frem til liturgireformene
på 60-tallet som inneholdt flere
slike oppsett for sangmesser, og
dessuten mange andre salmer

som enten var ment for liturgisk
bruk eller for andre anledninger. Den første salmeboken,
Katholsk Salmebog (1893), var
en fornorskning av den danske
Katholsk Psalmebog (1891) og
bestod både av oversatte latinske salmer og nye bidrag. De
påfølgende opptrykkene (siste
i 1964) hadde vesentlig samme
innhold, og noe av det kan vi
også finne igjen i Lov Herren.
Sangene på latin og morsmål
oppfyller altså sine respektive
hensikter i messeliturgien. Latin
er språket som ivaretar verdenskirkens felles beste; den egner
seg best for å fremheve helligheten og høytideligheten ved
messens handlinger, og for å
sikre at trossannhetene som formidles i dag, er de samme som
da Kirken mottok dem. Bruken
av sang på folkespråk er pastoralt begrunnet, og tillates for de
troendes personlige, åndelige
fordel.
Begge disse synsvinklene
gjenspeiles i Kirkens regler for
liturgisk musikk, som alltid
har søkt å tjene både fellesskapets beste som helhet og den
enkelte troendes oppbyggelse.
Det har kommet flere offisielle dokumenter om liturgi og
kirkemusikk fra Den hellige
Stol, særlig i forbindelse med
pave St. Pius Xs motu proprio
Inter sollicitudines om kirkemusikken (1903) og med den
liturgiske bevegelse. Selv om
bruken av salmer på morsmålet i prinsippet var forbudt
under messen i tiden før det 2.
Vatikankonsil, ble det av ”pastorale hensyn” gitt fritak fra
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Roma til å synge disse under
lavmesser i flere europeiske
land, i alle fall siden midten av
1800-tallet. Katolikker ble også
sterkt oppfordret til å synge
religiøse sanger på morsmålet i
andre sammenhenger enn den
liturgiske, som i overnevnte
Musicae Sacrae. Paven har der
en lang og positiv omtale av salmer på morsmålet; han mener
at det under visse forhold også
kan være godt å bruke dem i
stille messer med sang, og enda
mer egnet er de i f.eks aftenandakter og ellers under møter og
sammenkomster.
Dette skrev vår egen biskop
Johannes Olav Fallize i forordet
til koralboken av 1905 til den
første norske salmeboken fra
1893:
”Idet Vi herved foreskriver de
foreliggende melodier til udelukkende brug ved de stille
messer, aftenandagter og
øvrige gudstjenester, haaber Vi,
at de vil tjene til oppbyggelse
og andagt baade i kirken, skolen og i hjemmene og overalt
vække den levende troes aand
og anspore til sand fromhet og
dyd.(…)”
Vi ser at både latinske og
norske salmer har sin plass og
funksjon i den katolske liturgien. Om man naturlig nok har
et nært forhold til språket i vårt
”jordiske” fedreland, har man
desto bedre grunn til å omfavne
latin som ens andre morsmål.
Den er tross alt morsmålet til
Den katolske kirke, som både er
vår mor, og Kristi rike på jord
der vi er borgere.
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Katolsk Forum – Troens År

Den hellige Johannes - 27. desember

Katolsk Forum: Kamp om Ekteskapet og Barnet

p. Oddvar Moi

Når vi feirer jul, har vi oftest
nok med julen, messen julenatt eller juledag, familiebesøk,
mat og gaver, og tenker kanskje
ikke over at vi en av juledagene også feirer den hellige
Johannes, apostel og evangelist.
Han var en av de tolv apostlene, kanskje aller mest kjent for
at han stod ved siden av korset (sammen med Maria) da
Jesus døde, og at han har skrevet Johannesevangeliet, de tre
Johannes-brevene og Johannes
åpenbaring. Han er altså den
av apostlene vi møter aller
oftest, bare forbigått av Peter og
Paulus.
Vi har også en ekstra grunn
til å skrive om Den hellige
Johannes, apostel og evangelist i år, siden vi i mars måned
fikk en ny katolsk menighet
i Oslo, med dette navnet. De
fleste av medlemmene av denne
St Johannes-menigheten i Oslo
var tidligere medlemmer av St
Hallvard menighet, og sognepresten i St Johannes, p Phu,
var prest her for ikke mange år
siden.
Om Johannes vet vi (min
kilde er katolsk.no) at han
ble født rundt år 6 i Betsaida
ved Genesaretsjøen i Israel.
Johannes og hans eldre bror,
apostelen Jakob den Eldre, vokste opp i en from jødisk familie,
og var godt kjent med datidens
teologiske skrifter. Johannes
var først disippel av Johannes
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Døperen sammen med apostelen Andreas, bror til Simon,
som senere fikk navnet Peter.
Før Johannes ble kalt til apostel
var han fisker, og fikk kallet til
å følge Jesus Kristus mens han
satt og bøtte garn (Mark 1,1920). Johannes skal ha vært den
yngste av apostlene, rundt 25
år gammel, da han ble kalt av
Jesus.
Tradisjonen har
alltid identifisert
Johannes som
den navnløse
«disippel som
Jesus elsket», som
lå ved Jesu bryst
under den siste
nattverd, han
som sto under
korset som eneste
disippel og Jesus
betrodde sin
mor, han som løp
foran den eldre
og langsommere
Peter til graven
Påskemorgen,
og som trodde
da ham så den
tom, han som først gjenkjente
den oppstandne Herre ved
Tiberiassjøen. Etter korsfestelsen tok han seg av Maria som en
sønn som Jesus hadde bedt ham
om, helt til hennes død mellom
50 og 54.
Deretter forlot Johannes, som
de andre apostlene, Jerusalem
for å bringe Kristi budskap ut i
verden. Han kom rundt år 69 til
Efesos, og derfra ledet han alle
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de syv kirkene som han tidligere
hadde grunnlagt. I år 95 skal
den aldrende apostel ha blitt
arrestert av den grusomme kristenforfølgeren keiser Domitian
og forvist til den greske øya
Patmos. Johannes satt på
Patmos «fordi jeg har preket
Guds ord og båret vitnesbyrd
om Jesus» (Åp 1, 9). Her
skrev han Åpenbaringsboken,
Apokalypsen.

Kanskje var det slik at mange
tenkte ”dette har vi hørt før” og
dette har kirken ment noe om
for flere år siden. Kanskje det
var derfor forholdsvis få møtte
for å høre på Øivind Benestad
denne kvelden. Det viste seg at
det var svært mye vi ikke visste,
og de aller fleste kommenterte
da også etterpå at dette var viktig informasjon som burde ha
nådd ut til mange flere og ikke
minst til prestene, i henhold til
p Janusz!
Innleder var Øivind Benestad,
teolog og leder for organisasjonen “MorFarBarn”, medlem av
den internasjonale organisasjonen ”Open doors”, delegat til
kirkemøte i Agder bispdømme.

angående assistert befruktning,
surrogati, ekteskap, barns rettigheter m.m.
I dagens samfunn kan det virke
som om alle må ha rett til alt.
Alt vi omgir oss med er menneskebestemt, og selv om ”alle”
er klar over hva den katolske
kirke står for i disse spørsmål
(?) var det nok mange som ikke
var klar over de konsekvensene
Benestad listet opp for oss.
Da Arrangementsutvalget i
St Hallvard satte tema opp på
agendaen for Katolsk Forum,
var det nettopp i den hensikt å
få til en bevisstgjøring så vi ikke
lar oss presse til å følge utviklingen i samfunnet.
Vi ble først minnet om hva som
står i 1. Mosebok: ”Gud skapte
menneske i sitt bilde, i Guds
bilde skapte han det, til mann
og kvinne skapte han dem. Gud
velsignet dem og sa til dem:
Vær fruktbare og bli mange, fyll
jorden og legg den under dere!”

Etter at keiser Domitian døde
i år 96, ble tiltakene mot de
kristne opphevet, og den landflyktige Johannes kunne igjen
vende tilbake til Efesos. Man
regner med at den hellige
Johannes døde ca år 100. Han
var den eneste av apostlene som
ikke led martyrdøden.

Benestad stilte spørsmålene:
■■ Er det en menneskerett for
barn å kjenne sin egen mor
og far?
■■ Er planlagt farløshet og
planlagt morløshet en alvorlig krenkelse av Barns
Rettigheter?
Hvis man svarer JA på disse
spørsmålene, har man også
svart på de fleste spørsmål

Og Matteus sier i kap 19, 4-6:
Jesus svarte: ”Har dere ikke lest
at Skaperen fra begynnelsen av
skapte dem til mann og kvinne
og sa: ”Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til
sin hustru, og de to skal være
ett. Så er de ikke lengre to; deres
liv er ett. Det som altså Gud har
sammenføyet, skal mennesker
ikke skille.”
Benestad informerte om endringer i 5 familielover fra juni 2008:
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1. Eksteskapsloven som har fått
en kjønnsnøytral definisjon
og snakker om ”2 personer”
ikke mann og kvinne.
2. Barneloven som sier at: Barn
ikke behøver far, ”medmor”
er like bra og i § 4a: ”Eit barn
kan ikkje ha både ein far og
ei medmor”
3. Bioteknologiloven: Staten
legger til rette for at kvinner
kan føde farløse barn ved
assistert befruktning
4. Adopsjonsloven: To menn
eller to kvinner kan adoptere
utenlandske og norske barn
5. P a r t n e r s k a p s l o v e n e r
avskaffet
Det ble her gitt en utdypning
av konsekvensene av dette
og dermed en innledning til
en diskusjon som engasjerte
tilhørerne.
Avslutningsvis tar vi med det
Benestad omtaler som de 3 B’ene
for mor-far-barn-relasjonen:
■■ Biologien. Det er kun én
mann og én kvinne som kan
få barn sammen. Mor-farbarn-relasjonen er unik og
vesenforskjellig fra alle andre
relasjoner.
■■ Barnet. Det er en menneskerett for barn ”å kjenne sine
foreldre og få omsorg fra
dem” (FN’s barnekonvensjon
7.1) Barn har en naturgitt og
gudegitt rett til egne foreldre.
■■ Bibelen. Eksteskapet er en av
Guds grunnleggende skaperordninger og er pr definisjon
et samliv mellom mann og
kvinne
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St. Hallvard menighet
på Romavalfart
Det sies at en skikkelig pilegrimstur skal kjennes i bena, og det kan derfor ikke være
noen tvil om at det var en ekte pilegrimstur som vi hadde nå i oktober!
Berit Müller

Arrangementskomiteen hadde
laget et meget omfattende program, og man skulle være
svært sprek for å kunne gjennomføre alt uten å slite seg ut.
Selvfølgelig ville man gjerne få
med seg det meste, men noen
måtte nok gi avkall på enkelte
av programpostene.
Gruppen bodde på tre forskjellige hoteller. De lå i nærheten
av hverandre, men avstanden
til Vatikanet og Peterskirken var
ganske stor, så vi måtte stort sett
bruke buss. Og den som ikke
har kjørt buss i Roma, vet ikke
hva en fullsatt buss er for noe!
Fordelen er jo at om man mister balansen i en sving, så faller
man ikke, for man står så tett at
man simpelthen ikke kan falle.
Programmet startet ankomstdagen, lørdag 12. oktober. Vår
første programpost var å feire
messen i St. Birgitta-søstrenes
kapell. Etter messen gikk for å
spise vårt første felles måltid i
restaurant L´Eau Vive. Dette
spisestedet drives av søstre. Her
serveres føde både for legeme
og sjel.
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Søndag den 13. oktober feiret vi norsk messe i Collegio
Teutonico . Etter messen holdt p.
Sigurd en orientering om kirken
og gravplassen utenfor, der bl.a.
den norske biskopen Johannes
Smit ligger begravet. En vandring gjennom Trastevere med p,
Sigurd stod også på programmet, før vi pustet ut med en
alle tiders lunsj på restaurant Al
Fontanone, et av de bedre matstedene i Roma. På kvelden var
det vesper i kapellet i Casa Il
Rosario hvor de aller fleste fra
vår gruppe bodde.
Mandagen startet med messe
kl. 8.00 i Peterskirken. Det
betydde at man måtte opp grytidlig for å rekke frem i tide.
Morgenfuglene opplevde noe
helt spesielt: Messe i selveste
Peterskirken, på norsk, med to
biskoper, fem prester og to diakoner. Ungdomskoret fra St.
Olav menighet sang, og organist Helge Landmark spilte.
Det var en stor opplevelse!
Syvsovere fikk en messe med p.
Janusz i kapellet i Casa Rosario,
et av hotellene vi bodde på.
(Her benyttet pateren anledningen til å minne om at til tross
for Peterskirkens verdighet, er
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en messe der egentlig ikke noe
annet enn en messe i en hvilken som helst annen kirke, - en
trøst for dem som hadde måttet avstå fra Peterskirken denne
morgenen.)
Etter messen hadde man
mulighet til å følge med på
flere forskjellige guidede
turer. Kvelden ble benyttet
til orientering om St. Egidioorganisasjonen, en karitativ
forening som tar seg av fattige,
og etter foredraget var det aftensang i Sta. Maria in Trastevere,
en av de mange praktfulle kirkene i Roma.
Tirsdag var St. Hallvardgruppen
på utflukt til Tre Fontane, stedet der Paulus ble halshugget.
Det sies at hans hode spratt tre
ganger bortover, og på hvert
sted sprang det opp en kilde
(fontane). Det er bygget en
Paulus-kirke over de tre kildene som er markert inne i
kirken med hver sin brønn. Ved
regnvær kan man tydelig høre
vannet fra kildene. Vi hadde
messe i kirken med p. Janusz.

på stedet, der man kan kjøpe
kremer før såre hender og føtter
samt saft og syltetøy som søstrene produserer. Man kan også
få kjøpt kort o.l. her. Hos munkene selger de fine smykker og
ikoner.
Lunsjen var på en slags «campingrestaurant», under telt-tak,
og maten var – som alltid i Italia
– utmerket.
Tilbake i byen fikk vi høre biskop
Bernts foredrag om «Troen i en
brytningstid». Foredraget ble
holdt i Angelicum, der p. Sigurd
studerer. Biskopen har en spesiell måte å tale på, de mest
alvorlige betraktninger får ofte
en liten humoristisk bisetning,
som både trigger oppmerksomheten og letter opp i et ellers
ganske tungvektig innhold.
Onsdagen den 16. var det den
tradisjonelle paveaudiensen på
Petersplassen. Her måtte man
også tidlig av gårde, for selv
om audiensen begynner først
kl 10.30, begynner plassen å
fylles opp flere timer før. Den
norske gruppen satt samlet og
hadde fått ganske gode plasser,

men man skal være nokså heldig om man kommer nær paven
på slike audienser. Han kjørte
rundt i sin «papamobil», som
nå er uten skuddsikkert glass,
og de fleste så ham på avstand.
Plassen var som vanlig overfylt,
men mirakuløst nok greide man
å treffe hverandre etterpå, selv
om noen hadde avstått fra selve
audiensen.
Avslutningsmessen ble holdt i
kirken San Carlo al Corso, en
praktfull barokkirke midt på
Romas hovedgate. Kirken inneholder et «St. Olavskapell», med
et stort maleri av Olav den hellige som heltekonge med krone
og kappe. Vedlikeholdet av alteret tar en venneforening seg av,
etter at det ble truet med å fjerne
alteret. Denne venneforeningen
arrangerer hvert år et program i
Roma for foreningens medlemmer i midten av oktober. Den 16.
oktober er det blitt en tradisjon
å feire messe ved alteret med
økumeniske innslag.
Datoen 16.oktober er festen for
Hellig Olavs omvendelse, og
derfor var det ekstra meningsfylt å feire messen i denne

kirken på denne dagen. Det ble
en storstilt feiring, med flere
biskoper og en hær av prester
og ministranter. Kirken var
fullsatt, først og fremst av alle
norske katolikker som hadde
valfartet til Roma i denne anledningen, men også av mange
andre nordmenn som oppholdt
seg i Roma, pluss inviterte
gjester, bla den norske ambassadøren og pensjonert domprost
ved Oslo domkirke, Olav Dag
Hauge. Noen av oss syntes nok
at denne messen var den største
opplevelsen på hele turen.
Avslutningen på dagen, og på
hele arrangementet, bestod i en
stor middag på Angelicum, som
p. Sigurd hadde organisert med
vanlig dyktighet. I en lang korridor stod bord dekket med alle
mulige godsaker, italienske spesialiteter av alle slag som man
kunne forsyne seg av. I salen
satt man ved runde bord, 8 – 10
personer ved hvert bord. Det
var en flott avslutning på noen
innholdsrike dager. All ære til
komiteen som hadde gjort en
kjempejobb med forberedelsen
av reisen og som hadde ansvaret for at alt gikk som det skulle!

Like i nærheten er det en Mariagrotte, og det er også to butikker
Side 19
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Orientering fra høstmøtet i Pastoralrådet
Arthur Haakonsen

Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme (PRO) ble
stiftet 17. februar 1990, og har tilnærmet samme

Ar thur Haakonsen er nestleder

funksjon som et menighetsråd, men på bispedømme

m enigh et o g m enigh etens fø r s te -

nivå.
Inneværende periode er fra
2012 til 2014. Jeg sitter som fast
representant for St. Hallvard,
med menighetsrådets leder
Darko Wakounig som min vara.
PRO har to møter i året, ett om
våren og ett om høsten. Mellom
møtene er det et arbeidsutvalg
(AU) som tar seg av de daglige
oppgavene.
Det siste møtet var på
Mariaholm 25.–27. oktober. Her
kom det flere oppdateringer fra
bispedømmet. Caritas var invitert til å være med på møtet,
og PRO jobbet aktivt med problemstillinger rundt det lokale,
karitative arbeidet i menighetene i tillegg til hvordan Caritas
kan blir mer synlig lokalt.
Den katolske kirken i Norge
vokser med 12–15% i året.
Vi er nå 131282 registrerte

Nr 4 -2013

medlemmer, pluss ca. 7000 norske katolikker bosatt i utlandet.
Med uregistrerte medlemmer
anslår man at det er ca. 200000
katolikker i Norge, og vi er
dermed Norges nest største
trossamfunn etter Den norske
kirke.
Med den enorme veksten vi
har hatt, og forventet vekst
fremover, er det mye spennende som skjer i bispedømmet.
Nasjonalsjelesorgen har endret
navn til Innvandrersjelesorgen,
og man håper på å få tilrettelagt
for at det kommer en ukrainsk
prest til Norge. Det har blitt
innført en “velkomstpakke” for
nye prester som kommer til
Norge. Denne består av kurs,
menighetsbesøk og utdeling av
essensielle bøker, og har blitt
tatt godt imot av prestene som
har deltatt.
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i menighet srådet i St. Hallvard
representant til PRO - pastoralrådet

Regnskaps- og eiendomskontoret tilbyr nå menighetene i
OKB å føre regnskap for dem,
fremfor at de skal benytte
ekstern regnskapsfører. Dette
for å lette byrden på menighetene lokalt og spare utgifter.
Det vil samtidig da bli enklere
å få en tilbakemelding fra
regnskapsfører på driften
s a mme n lig n e t me d and r e
menigheter, da man i OKB har
et sammenligningsgrunnlag.

for 2012. Driftsresultatet var på
kr. 300.000 grunnet ekstraordinære byggekostnader. Man
skulle allikevel gjerne sett et
høyere overskudd, da det med
medlemsveksten forventes
store investeringer i årene som
kommer.
Det var stor fokus på Caritas
arbeid nasjonalt og internasjonalt, og det karitative arbeidet
i menighetene. Et hovedpunkt
var opprettelsen av et Caritas
infosenter i Bergen, etter modell
av infosenteret i Oslo. Det kan
være aktuelt med flere infosentre rundt omkring i landet,
over tid. Man er da avhengig av
lokalt engasjement.
Pastoralavdelingen ble opprettet 1. februar 2013 og er en
sammenslåing av Kateketisk
senter og Familiesenteret.
Staben er utvidet, inkludert

ansettelsen av en interaktiv
designer. Det jobbes med en
digitalisering av det kateketiske undervisningsmaterialet,
samt et fremtidig kurs i ledelse
og administrasjon for prestene.
Eksternt konsulentfirma er innleid for å bistå i utarbeidelsen
av kurset, som man tenker vil
bestå av 5 samlinger over halvannet år.

Ny Pastoral handlingsplan (pastoralplan) ble signert av biskop
Bernt og har nå trådt i kraft.
Pastoralplanen er styrende for
arbeidet til Pastoralavdelingen,
og skal være en hjelp for sognepresten med løsningsforslag
til aktuelle problemstillinger.
Dokumentet skal ikke pålegge
menighetene noe ekstra, men
være en visjon for arbeidet
fremover.

ADVENTSAKSJONEN 2013
”Gi oss i dag vårt daglige brød”

Fattigdomsbekjempelse og rett til mat i DR Kongo

Befolkningen i DR Kongo har i flere tiår levd i et samfunn
preget av krig og konflikt. Selv om det nå er relativt
fredelig i store deler av landet, er det store flertallet av
befolkningen svært fattige. Mange har ikke tilstrekkelig
tilgang til mat. Gjennom årets adventsaksjonsprosjekt
vil Caritas distribuere frø og landbruksutstyr, og spre
kunnskap om effektivt og bærekraftig jordbruk til husholdninger på landsbygda. Slik vil befolkningen få hjelp til
selv å sikre sin egen tilgang til mat.

På eiendomssiden kan det nevnes at St. Franciskus Xaverius
menighet i Arendal har kjøpt
lokalene til Turistforeningen,
og har nettopp åpnet nyoppusset og ekspandert St. Franciskus
skole.

Ditt bidrag kan gi mange i DR Kongo bedre tilgang til mat!
Støtt årets adventsaksjon ved å gi et bidrag til kontonummer 8200.01.93433. Du kan også gi et bidrag online
og lese mer om adventsaksjonen på www.caritas.no eller
på www.adventsaksjonen.no.

Økonomien til bispedømmet er
i utgangspunktet god, med 4.3
millioner kroner i overskudd
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Konfirmasjon i september 2013
St Hallvard menighet har vanligvis
konfirmasjon i pinsen, men i år
hadde vi to store konfirmantkull,
én gruppe ble konfirmert som
vanlig i pinsen, og de andre -

Konfirmanter i messen kl 10.30

61 stykker - ble konfirmert av

Agatha Enga Johnson, Aleksander Glowacki, Amanda Christabel Alfred Mariampillai, Ashley Brink,
Celine Isel Avellana Santamaria, Christopher Niranjan, Claudia Magdalena Sikora, Daniel Nguyen,
Desiree Angell Berg, Eira Kebreab, Fiona Atim Lotara, Franciska Dreyfus, Isaac Kiremba Ochieng,
Jenny Gadis Torp, Jonas Kvitting, Jonatan Glen Joseph, Kathlene Gilboy Villarama, Kevin Alfred
Vilvarajah, Marius Haugstad, Matthew Rico Henriksen Santos, Meron Fikre Ukbaab, Pernille ThiisEvensen, Philip Adrian Kern Øvland, Priyanka Rut Charles, Shaeena Asia Aringay, Shan Zere Abraha,
Vedant Raen Brandseth, Veroana Kingsleythasan, Victoria Esesowa Omoijuanfo, Vincent Charles.

biskop Bernt Eidsvig lørdag 21.
september.
Det er nemlig slik at vi nå har senket konfirmasjonsalderen fra 10. til 9. klasse, og
for å få det til, måtte vi i to år undervise
tre kull konfirmanter samtidig, både 8., 9.
og 10. klasse. Og i år ble 10. klasse som
vanlig konfirmert i pinsen, og vårens 9.
klasse (som i høst begynte i 10. klasse) ble
konfirmert samme år i september.

Konfirmanter i messen kl 13.00
Aida Kristina Vengbo, Carene Baricako, Celia Aviles Sannes, Cynthia Mulanga Kadibu, Evan
Dinushan Uthayaseelan, Feben Tecklzig, Fiona Kathiramalai Nathan, Gabriela Guzman Leifsen, Iris
Carascal Simonsen, Jaqueline Umutoni-Uwimbabazi, Jessica Mputu Kadibu, Jilabo Luamba, Johan
Frederik Beichmann, Julia Eggum, Julia M. Eide, Kevin Muterahejuru, Kristian Borinaga Myrholt,
Kuvariny Julius, Lan-Anh Nguyen, Magnus Bjørnstad, Martin Gjerde, Nathally Santos Michaelsen,
Nicole Zurawski, Nikolai Mogollon de Medina, Piarina Reginold, Prienth Rajakumar, Quang-Nam
Huynh, Robin Sinclair Barretto, Sedrick Isingizwe, Sophie Amalie Beichmann, Stefan Quvald Jacob.

Her ser vi bilder fra de to messene - ca
30 ungdommer mottok konfirmasjonens/
fermingens sakrament av biskop Eidsvig
i hver av messene.
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Konfirmanthelg på Mariaholm
8. november reiste
konfirmantene som går i
9. klasse til Mariaholm for
samvær.
Audun Drivenes

Fredagen var det trettisyv forventningsfulle konfirmanter og
ledere som møtte opp ved kirken for en flott og morsom helg
på Mariaholm. For undertegnede var det spesielt hyggelig
å se så mange kjente fjes fra
menigheten og katekeseundervisningen jeg hadde for to år
siden. For noen var det første
gang på Mariaholm, mens andre
har lang erfaring som deltager
på forskjellige arrangementer
på vårt kjære Mariaholm ved
bredden av Øyeren i Østfold.

Toni Veseli var praktisk sjef, og
han kjenner Mariaholm svært
godt etter mange turer dit. Ellers
var vi et knippe erfarne ledere
som var med. Etter å ha installert oss møttes vi til kveldsmat
i den nyoppussede spisesalen.
Kveldsmaten var forberedt av
Sigrid og Unni som jobber for
oss på leirstedet. Mange av dere
som har vært på Mariaholm
kjenner disse to flinke damene
godt fra før. Det er lett å glemme
hvor viktig måltidene er for å
trives på Mariaholm. Det skulle
vise seg at som vanlig gjorde de
en solid innsats for at vi skulle
ha det godt.

Etter maten var det på tide å
lære hverandres navn, og det
gjorde vi gjennom lek og moro.
Lederne Aino og Maria gjorde
sitt for at vi skulle ha en fin
stund i stuene, og for at vi skulle
bli kjent med hverandre. Den
som kunne navnene best fra før
var selvsagt Pastor Oddvar som
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kjenner alle sine konfirmanter
godt. Han ledet oss tradisjon tro
under kveldsbønnen i kapellet.
Klokken tjuetre gikk vi til ro for
kvelden. Det ble stille på fløyene relativt raskt.
Og godt var det, for da kunne
vi stå opp, uthvilte og klare for
en ny dag klokken åtte lørdag
morgen. Første post på programmet var morgenbønn hvor
vi ba tidebønnen før vi møttes
til frokost. En annen tradisjon
på konfirmanthelgene er at vi
har morgengym før undervisningen starter. Lederne
Hallvard, Aino og Maria sørget

undervisning og sosialt

For å gjennomføre og sørge
for at det ble en vellykket tur
var vi fem ledere som sammen
med pastor Oddvar Moi reiste
sammen med ungdommene.
Det ble en innholdsrik og lærerik helg både for konfirmanter
og ledere.
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for at vi fikk rikelig med mosjon
og at vi var våkne og klare til
undervisningen.
Tema for undervisningen denne
helgen var det 5. bud. Etter
undervisningen var det messe
som stod på programmet. I
tillegg til undervisningen er

morgenbønn, messe og kveldsbønn det som står i sentrum på
en weekend for konfirmantene.
Etter messen var det tid for å få
seg litt frisk luft. Vi spilte fotball, kastet frisbee og noen gikk
en tur. Selv om været ikke var
det beste, var det godt å komme
seg ut og få strekt på beina.
Neste post på programmet var
mat. For uten mat og drikke,
duger helten ikke. Litt fritid
må man også ha for å bli bedre
kjent. Marius Horn fortsatte
undervisningen på ettermiddagen.. Etter en kort pause etter
undervisningen var det tid
for å jobbe sammen i grupper
rundt temaet for undervisningen. Konfirmantene var flinke
og svarte godt på gruppeoppgavene. Middagen bestod av
gryterett med kjøtt. Vi fikk til og
med is til dessert.
Etterpå ble det høyt lydnivå og
stort engasjement. Vi arrangerte
nemlig fotballturnering. Jeg selv
måtte i likhet med alle andre se
nederlaget i øynene da Bauo
var oss alle overlegen. Men det
var morsomt likevel. Resten
av kvelden brukte vi til sosialt
samvær, og til å spise boller og
drikke kakao. For mange som
har vært på leir eller weekend
på Mariaholm er kveldsbønnen
lørdag kveld et spesielt godt
minne. Det fikk vi til denne
gangen også. Vi tente lys og ba
sammen. Det er en veldig fin
måte å avslutte dagen på, og til
å reflektere over hvorfor vi er
sammen.

morgen var det mange trøtte
fjes å se under morgenbønnen
ledet av Marius og Hallvard, og
under frokosten. Men vi våknet
til alle sammen før undervisning og forberedelser til messen.
Alle som var med som ministrant, tekstleser, forsanger eller
for å lese forbønnene gjorde
en god innsats. Det ble en fin
messe.
Så var det mat igjen før vi ryddet hele leirstedet etter oss og
reiste hjem.
Ungdommene er kirkens
framtid. Med så fantastiske
konfirmanter som vi har i
menigheten, er det all grunn
til å se lyst på framtiden. De
er engasjerte i undervisningen,
og de har mange spørsmål og
refleksjoner rundt det å være
kristen. De er også snille med
hverandre, og tar vare på hverandre. De er til og med snille
mot oss lederne. Jeg føler meg
privilegert som får bli kjent med
dem.

Jeg tror det var mer liv på fløyene lørdag kveld, for søndag
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Ungdomslag i St. Hallvard

Utdeling av bibler til menighetens fireåringer
Søndag 3. november var alle
fireåringer i menigheten (ca 140
stk) spesielt inviterte til messen. Det er nemlig den dagen
vår menighet de siste fem år har
gitt en gratis barnebibel til fireåringer - vi deler også ut til barn
som er fem og seks år og som
ikke tidligere har mottatt denne
gaven. I år som i fjor delte vi ut

Audun Drivenes

Visste du at vi har et ungdomslag her i menigheten? St.
Hallvard Ungdomslag (SHUL)
er en plass hvor ungdommer i
kirken kan møtes for å ha det
gøy sammen. I vår reiste vi for
eksempel på tur for å besøke
ungdomslaget i Trondheim.
Det var veldig morsomt. På
møtene pleier vi å lage mat og
spise sammen. Vi setter opp
et program for møtene og gjør
morsomme ting. Vi har bowlet, sett film sammen og vært på
turer i og utenfor Oslo.

femti bibler, og denne høsten
følger også St Olav og Johannes
menighet i Oslo opp denne fine
tradisjonen, som Oslo katolske
bispedømme anbefaler for alle
menigheter.
Barnebibelen inneholder et
knippe av de mest kjente og viktigste fortellingene fra bibelen.

Fortellingene blir fortalt på
en måte som gjør dem lett tilgjengelig for barn. Det er flotte
illustrasjoner med fine farger
til hver fortelling. Barnebibelen
kan bli en populær bok å lese
som godnattfortelling. Hele
menigheten var svært glade for
at så mange barn fant veien til
kirken denne dagen.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen. Det er møter hver
mandag etter messen kl. 18:00
og det er bare å møte opp.
Dersom du lurer på noe er det
bare å sende en e-post til audun.
drivenes@katolsk.no

St. Hallvard Ungdomslags arbeid
med adventsaksjonen
Som tidligere år vil St.
Hallvards Ungdomslag samle
inn penger før og etter messen.
Vi skal også ha kirkekaffen 15.
desember hvor pengene går til
adventsaksjonen. Dersom du vil
bidra med noe til kirkekaffen er
det hyggelig. Ta kontakt med
audun.drivenes@katolsk.no

Den femte januar er alle barn
med familie spesielt invitert til
messen og kirkekaffen. Da er det
nemlig Helligetrekongersfest,
og vi får besøk av kongene som
har med seg noe godt til barna.
Det blir også gang rundt juletreet. Hjertelig velkommen alle
sammen.

Se artikkel om Adventsaksjonen
lenger bak (s 38) i bladet.
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Barnas side
Av Marta Bivand Erdal

Gi oss i daG vårt
daGliGe brød

AdventsAksjonen 2013
Fattigdomsbekjempelse
og alles rett til mat i DR Kongo

Temaet for Norges Unge
Katolikkers Adventsaksjon
er «Gi oss idag vårt
daglige brød». Kjenner du
igjen de ordene?
Du husker kanskje at
ordene er fra Fader Vår.
I adventstiden er det fint
å tenke på hvordan vi kan
være gode mot andre mennesker. Også mot mennesker
vi ikke kjenner. Ved å støtte
opp om Adventsaksjonen kan
vi gjøre akkurat det. Du kan
støtte Adventsaksjonen på
forskjellige måter, kanskje
du kan snakke med mamma
eller pappa om hvordan?
Du kan pante flasker, eller
spørre familie og venner
om de vil støtte med penger?
Det er også viktig å huske at
vi kan hjelpe også ved å be.
Kanskje du kan be Fader Vår
sammen med en voksen?

Her er et bilde av brød og korn og et bilde av
Jesusbarnet i krybben som du kan fargelegge.
Tenk på hvor lite Jesusbarnet var, og hvordan
Maria og Josef og alle rundt ville hjelpe
ham og passe på ham. Alle mennesker trenger
vår hjelp og støtte, enten der er gjennom
Adventsaksjonen – eller ved at du gir et smil til noen.
Nr 4 -2013
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Familietreff for store og små

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Internasjonal norsk katekese

Kjære venner. Det har blitt en tradisjon at vi to ganger

Vi er glade for å ha rundt 150 barn fra 1. til 7. klasse

i året har familietreff i kirken hvor barnefamilier møtes

i katekesen i St. Hallvard! Trosformidling til barn

for å lære barna om Den Katolske Kirke og for å hygge

og ungdom er en spesielt viktig oppgave for hele

oss sammen. Familietreffet er et ypperlig sted å møte

menigheten og vi er så heldige å ha en gjeng av

nye venner, og det pleier å bli en flott dag, både for

engasjerte og motiverte kateketer som stiller opp til

store og små.

denne tjenesten!

Denne gangen (19/10) var vi om
lag førti stykker som møttes til
andakt i kirken for sang og for
å snakke om Jomfru Maria som
var tema på familietreffet. Marta
Bivand ledet an i kirken, og hun
ledet også koret som sang etter
at vi var i kirken. Vi delte oss
så inn i aldersbestemte grupper for undervisning. De minste
barna var sammen med Marta
for å synge og leke. Pater Januzs
lærte barna å be rosenkransen
og fortalte om Jomfru Maria i
kirken. Dagmara lagde rosennkranser sammen med de største
barna. Det kan bli ganske så fint
med litt tråd, små perler og små
trekors.

Audun Drivenes

Etter at vi var ferdige med pedagogikken, spiste vi sammen.
Alle familiene hadde tatt med
noe å spise fra sitt hjemland, så
det var mye godt å velge i. Jeg
tror ikke det var så mye som
en matbit igjen da vi var ferdige. Jeg fikk nye venner da vi
spiste, og vi har allerede avtalt
å besøke hverandre, så det er
tydelig at familietreff er en flott

anledning for oss alle til å få nye
venner, og at barna får lære å
være sammen med andre katolske barn. Jeg vil takke alle som
deltok, og spesielt de som bidro
til undervisningen og de som
ryddet opp etterpå.
Neste familietreff blir 29. mars
2014. Velkommen.

Kateketstaben har lik internasjonal bakgrunn som katolikkene
i Norge – og tilbyr katekese
på norsk til alle barn. At den
Katolske Kirken er en verdenskirke, får barna erfare helt
direkte når barn med norsk,
ikke norsk og blandet nasjonal bakgrunn møtes for å lære,
synge, leke og be sammen i
katekesen!

Kateketene er

Familiekor
Mandager kl 17.30 begynner øvelsen i HaBaKo,
(Hallvard barnekor). Koret er for alle barn, og de
voksne kan altså fortsatt være med!
Øvelsene blir som før annenhver mandag i den store menighetsalen! Å delta i koret er GRATIS.Familiekoret har øvelser høsten
2013 følgende datoer - mandager fra klokken 17.30 til 18.30:
Mandag 9. desember, Mandag 16. desember Julefest

1. klasse: Marta Bivand
2. klasse: Ellen Lyng og sr.
Aleksandra Michalska
3. klasse: Maria Rajakumar og
Lars Baumbusch/ Josef Ottersen,
Myron Kuspys og Hai Duy
Nguyen
4. klasse: Aleksandra Haugstad
og Sophia Blum
5. klasse: Clarabel Amarapala
og Chi Phan
6. klasse: Kamil Fedorczyk
7. klasse: Kristina Elizabeth
Voigt og Steffen Heim

Angelik a Wimmer

Valerie Håkonsen er trofast
praktisk hjelper i forbindelse
med katekeselørdagene.
Katekesemessene er det p.
Oddvar som har, Sara er organist. Barna bidrar med sine
oppgaver i messen (ministrere,
bære fram offergavene, samle
inn kollekt, lage og lese forbønner, lese lesningen, fremføre
en sang). Prekenen er tilpasset
barn og vi bruker «Adoremus»,
salmeboken som retter seg til
barn og unge.
Takk til alle barn og kateketer, foreldre og hjelpere for at
dere bidrar på deres måte til en
internasjonal norsk katekese i St.
Hallvard!

Datoer 2013/2014:
Katekese 1. klasse:
2013: 01.12.
2014: 05.01./ 02.02./ 02.03./
06.04./ 04.05./ 01.06./14.06.
avslutning for 1.-7. kl.
Katekese 2.-7. klasse
2013: 07.12.
2014: 11.01./ 08.02./ 08.03./
12.04. (ikke 3./ 4. kl.) / 10.05./
14.06: avslutning for 1.-7. kl.

Konfirmantundervisning 8.
klasse (2 grupper ons /tors,
annenhver uke 16.30-18.30)
2013: 04. og 05.12.
2014: 15. og 16.01./ 29. og 30.01./
12. og 13.02./ 05. og 06.03./ tur /
02. og 03.04./ 23. og 24.04./ 14.
og 15. 05.
Konfirmantundervisning 9.
klasse (2 grupper ons /tors,
annenhver uke 16.30-18.30)
2013: 11. og 12.12.
2014: 22. og 23.01./ 05. og 06.02./
26. og 27.02./ 12. og 13.03./ 26.
og 27.03./ 09. og 10.04./
07. og 08.05./ 21. og 22.05. +
generalprøve (dato bestemmes
senere)
Katekesehelg for 3. og 4. klasse:
26.-27. april 2014 (Mariaholm)
Konfirmanthelg for 8. klasse:
14.-16. mars 2014 (Mariaholm)
Førstekommunion 2014:
31. mai (lørdag etter Kristi
Himmelfart)
Konfirmasjon 2014:
søndag 8. juni (pinse) og
mandag 9. juni (2. pinsedag)

Dersom det er ønskelig at vi spiser sammen før øvelsene starter, gi beskjed til Audun Drivenes.
Nr 4 -2013
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Kurs for voksne i St. Hallvard Menighet
I St Hallvard menighet har vi flere kurs for voksne som p Oddvar Moi har ansvaret for. Kontakt gjerne
ham direkte om alle disse kursene, som er:

GRUNNKURS I KATOLSK TRO

EKTESKAPSKURS PÅ NORSK OG ENGELSK

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

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende kurs. Det er viktig at de som
ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig
til menighetskontoret og prestene, senest fire
måneder før vielsen finner sted, enten man skal
gifte seg i Norge eller i utlandet. Vi har fem ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet
hvert år, tre på norsk og to på engelsk. Kursene
går over fem kvelder fra kl. 18.30 - 20.00.

Kurset holdes i St. Hallvard kirke, på mandager
fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.15, kurset starter hvert år
i september, og går annen hver mandag gjennom
hele skoleåret. De fleste deltakerne begynner om
høsten, men det er også mulig å begynne senere
på året. Da fortsetter man etter sommerferien, slik
at man fullfører hele kurset.

Alle par må også sørge for å skaffe dåpsattest
(også konfirmasjonsattest for katolikker) og sivilstandsbekreftelse (som viser at man ikke har vært
gift før). Man trenger også prøvingsattest fra
Folkeregisteret hvis man skal gifte seg i Norge.

Første samling i 2014 er mandag 13. januar, deretter hver 14. dag. Les mer om kurset her: http://
sthallvard.katolsk.no/troskurs.htm

Vinterkurs på norsk:

(Ved behov gis det også kurs i katolsk tro på
engelsk, om noen som ikke kan godt norsk ønsker
å konfirmeres eller bli katolikker ved dåp eller
konvertering.)

Her er datoene for vinteren/ vårens tre kurs:

Torsdag 30. januar - torsdag 13. februar - torsdag
27. februar - torsdag 13. mars - torsdag 27. mars
Kurs på engelsk:
Onsdag 19. mars, onsdag 2. april, onsdag 23. april,
onsdag 7. mai, onsdag 21. mai
Vårkurs på norsk
Torsdag 24. april - torsdag 8. mai - torsdag 22. mai
- torsdag 5. juni - torsdag 19. juni
Vi har også ekteskapsforberedelse på polsk. Ta
direkte kontakt med p Janusz Fura for informasjon
om det. Og les gjerne mer om ekteskapskursene
her: http://sthallvard.katolsk.no/ekteskap.htm
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Frans av Assisi

– en inspirasjon for vår tid, en inspirasjon for en nyvalgt pave.
K ari-Me t te Eidem

Legfransiskanerne hadde sin
årlige Åpen Dag i St. Hallvards
menighetslokale den 5 oktober. Formålet var å opplyse
om legfransiskanerne i Norge
og dele fra vår fransiskanske inspirasjon til mennesker i
Osloområdet. Det kom en førtitalls interesserte.
Et kall til å leve livet etter evangeliet, i Frans av Assisis Ånd,
treffer ikke bare søstre og
brødre som vier sitt liv i klosterfelleskapene. Helt fra tiden da
Frans levde, inspirerte han alle
slags mennesker til å bli sine
følgesvenner og de har fulgt
ham, hver på sin måte og etter
sitt kall. Legordenens medlemmer kan leve sitt familieliv og
med sitt samfunnsengasjement,
men likevel være bundet til å
leve i fraternitet, hvor de møtes
med sine brødre og søstre, i
vårt tilfelle, en gang i måneden.

Legordenen har, riktignok med
forskjellig navn, eksistert i 800
år helt siden 1221.
For seks og tyve år siden startet
den fransiskanske legordensfraterniteten i Oslo og Lillestrøm
sitt offisielle liv, i en legorden,
som har mer enn 400 tusen
medlemmer over hele verden.
Legfransiskanerne ønsket å
dele sin glede over den nye
paven med forsamlingen. De
hadde invitert broder Hallvard
Hole ofm til å snakke om paven.
Han begynte med å sitere fra
det store øyeblikket da det ble
annonsert på Petersplassen den
13 mars:

Habemus Papam, qui
sibi nomen imposuit
Franciscum.
Vi har en Pave… som har tatt
navnet Frans. Broder Hallvard
sa: ”det var til våre hjerter både
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navnet og den nye Pavens fremtreden talte. Og ikke minst talte
han til våre hjerter da han ba om
vår forbønn, og stillheten senket
seg både på Petersplassen og
foran TV-skjermene.
Så har vi altså den første Paven i
Kirkens historie som heter Frans,
og som med dette helt klart har
ønsket å la seg selv bli inspirert
av hellige Frans av Assisi. Paven
forklarte selv omstendighetene
rundt dette navnevalget da han
møtte journalister og mediefolk.
Han fortalte at under stemmeopptellingen, da det begynte å
demre for alle hvem som skulle
bli den nye paven, hadde kardinal Claudio Hummes omfavnet
ham og sagt: «ikke glem de fattige». Paven forteller videre:
«Jeg tenkte da umiddelbart på
Frans av Assisi. Mens stemmetellingen fortsatte tenkte jeg på
Frans av Assisi – fredens mann».
Paven uttrykte også at han
tenkte på Frans av Assisi
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som en forsvarer av Skapningen,
og at mennesket i dag ikke har
de beste relasjoner til naturen.
Vi ser altså at det er tre konkrete
ting som inspirerte Pavens navnevalg: Frans av Assisi som de
fattiges forsvarer, som en fredens mann, og som en forsvarer
av naturen.
Broder Hallvards forslag er at
vi ikke bare ser på Paven, men
lytter intenst til ham, og på den
måten oppdager den inspirasjon han får fra Gud gjennom
hellige Frans av Assisi.

Broder Hallvard fortsatte sitt
innlegg med; ”Jeg bringer dette
opp i denne sammenhengen
fordi det første som slo meg da
jeg leste dette, var at det var slik
hellige Frans levde. Som en av
Kirkens mest skattede helgener
gjennom tidene er han stadig
et eksempel for oss på hvordan man vandrer, bygger opp
og bekjenner. En stadig lengsel
etter Gud, og med et fast forsett om å overgi oss selv til hans
forsyn.

Vandre, bygge, bekjenne
Den første prekenen Pave Frans
holdt som nyvalgt pave inneholdt riktignok ingen direkte
henvisninger til hellige Frans av
Assisi. I sin preken til kardinalene 14. mars reflekterte paven
over innholdet i lesningene.
Første lesning var fra Jesaja:
«Kom, Jakobs hus, la oss vandre
i Herrens lys!» Andre lesning
var fra første Petersbrev: «Bli
selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus». Og
evangeliet fra Matteus: «Du
er Messias, den levende Guds
Sønn.»
Paven finner en fellesnevner i disse tekstene: bevegelse.
Paven sier: «I første lesning har
vi vandringens bevegelse, i den
andre: bevegelsen i oppbyggingen av Kirken, i den tredje
- i evangeliet - bekjennelsens
bevegelse. Vandre, bygge opp,
bekjenne». Paven beskriver en
dynamikk, en bevegelse, som
Kirken ustanselig befinner seg i.

Nr 4 -2013

Den andre bevegelsen pave
Frans viser til i sin første preken
til kardinalene er å bygge, eller
å bygge opp. Broder Hallvard
tenkte på de kjente ordene som
kalte Frans av Assisi til å bli den
helgenen han er i dag: «Frans,
gå og reparer mitt hus som,
slik du ser, blir helt ødelagt».
Frans, gå og bygg opp Kirken.
Hvordan bygger vi Kirken? Jo,
ved å leve etter Evangeliet. Her
er det Frans av Assisi som selv
gir det beste eksemplet. Hans
måte å leve på definerer den
fransiskanske livsstil.
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Som en tredje bevegelse nevner
pave Frans i sin preken til kardinalene det å bekjenne. Paven
understreker at det viktigste er
å bekjenne Jesus Kristus, og vi
tenker igjen på Frans som sa:
Herren ga meg en slik tro på
Kirken at jeg ba denne enkle
bønnen: Vi tilber deg, Herre
Jesus Kristus, her og i alle dine
kirker som er i hele verden, og
vi velsigner deg, fordi du ved
ditt hellige kors har frelst verden». Det er en slik bekjennelse
pave Frans taler om.
Broder Hallvard fortsetter: Jeg
tror at det vi har sett til nå, er
at vi kan hente inspirasjon fra
den hellige Frans av Assisi for
å kunne svare på pave Frans’
oppmuntring til både kardinalene og til oss ved innledningen
av sitt pontifikat. Vi som er
brødre og søstre i den fransiskanske familie kan lett hente
inspirasjon fra Frans av Assisi
for å kunne, i det minste prøve,
å realisere i våre egne liv det
som pave Frans gir impulser
til. I Kirken er vi jo tross alt kalt
til å vandre, bygge og bekjenne
sammen med Frans av Assisi.
Paven sier videre: «La oss
alle sammen huske på dette:
man kan ikke forkynne Jesu
Evangelium uten å gi et konkret vitnesbyrd gjennom sitt liv.
Den som hører oss og ser på oss,
burde kunne gjenkjenne i våre
handlinger det han hører fra
våre lepper, og prise Gud! Jeg
tenker her på det råd som hellige Frans av Assisi ga til sine
brødre: forkynn Evangeliet, om
nødvendig med ord. Å forkynne
med livet, med vitnesbyrd.»

Broder Hallvard avsluttet med
å sitere pavens uttalelse i intervjuet som ble trykket i den
italienske avisen La Repubblica.
Pave Frans sier følgende om
hellige Frans av Assisi:
“Han er stor fordi han er

alt. Han er en mann som ønsker
å gjøre ting, som ønsker å bygge,
han grunnla en orden og dens
regler, han er en initiativtager
og en misjonær, en poet og en
profet, han er mystisk. Han fant
ondt i seg selv og røsket det ut

ved roten. Han elsker naturen,
dyrene, gresset på plenen og
fuglene på himmelen. Men over
alt elsket han mennesker, barn,
eldre mennesker, kvinner. Han
er det mest skinnende eksempel
på agape - kjærlighet»

Husker du hva som var rødbrunt og hvitt
og falt fra hverandre under messen?
Riktig gjettet, det var
salmeboka. Slik er det
heldigvis ikke lenger.
Åse Kristine T veit

Du har kanskje sett at mange
av salmebøkene er blitt innbundet på nytt, med forsatsark i
ulike farger eller med fine mønstre. Disse salmebøkene har
vært med på en ganske lang og
spennende prosess. Arlyne Moi,
som har et bokbinderkurs fra
Kunst- og håndverksskolen, tok
de ødelagte salmebøkene med
hjem til seg. Hun og flere andre
i menigheten: Berit, Collette,
Mary, Caroline, Josianne,
Martin, Celina, Pernille og Åse
Kristine har hatt salmebokverksted flere kvelder og gitt bøkene
nytt liv.

--Mye av bokbinder-prosessen
hadde gått i glemmeboka og jeg

har måttet gjenoppfinne uten å
ha tilgang til profesjonelt utstyr.
Vi har bare brukt redskaper
som er for hånden ved kjøkkenbenken, sier Arlyne.

etter hvordan papiret beveges
i vannet. Mye vann, terpentinblandet oljemaling som dryppes
på vannflaten og solid, porøst
papir gav fine resultater.

Først ble bøkene utsatt for hardhendt behandling – permene ble
revet av, ryggen, silkebåndene
og de små, vevde kapitelbåndene øverst og nederst på
bokryggene ble revet av og
lagt til side, sammen med selve
«innmaten» i salmeboka.

For noen av oss er nøyaktighet en dyd vi strever litt med.
Salmebokinnbindingen krevde
at vi var millimeternøyaktige i
tilskjæringen av papir og bokrygg, og når vi skulle lime på
kapitelbånd, silkebånd, forsatsark og omslag. I arbeidet kunne
man også glemme hva som var
opp og ned, framside eller bakside på salmeboka. Med Arlynes
kyndige veiledning kom de
fleste bøkene seg velberget gjennom alle prosessene, fra riving
til liming og stempling med St.
Hallvards menighets merke.
Neste gang du får en salmebok
i hånden fra kirkevertene, kan
du se resultatet av arbeidet, og
kanskje finner du en salmebok
stemplet «Far pent med salmeboken» opp ned…

Deretter begynte den bokstavelig talt mer oppbyggelige delen
av arbeidet, med utforming av
ny rygg og perm og tilskjæring
av forsatsarkene, som er det
første du ser når du åpner salmeboka. En del av disse arkene har
fått vakre mønster i blått, rødt
og turkis. Mønsteret ble laget
på balkongen hos Arlyne, med
fargebad der arkene dyppes.
Fargen fester seg til papiret og
danner marmoreringsmønster,
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Ett år i Bristol, England
Kristin Billaud Feragen

Høsten 2011 fikk jeg beskjed om
at min arbeidssituasjon gjorde
det mulig for familien å flytte til
Bristol i England for ett år. Min
første reaksjon var at det ville
bli for komplisert og for «skummelt». Men ganske raskt falt
den ene brikken etter den andre
på plass, og dersom Gud tar seg
tid til å legge situasjoner til rette
for oss er jeg ganske sikker på at
Han hadde en finger med i spillet i den forbindelse!
En av utfordringene var at vi
skulle leie ut huset her i Norge,
en god anledning til å rydde
bort så mye av det vi unødvendig samler på. Det ble mer
komplisert enn vi hadde trodd,
og vi så for oss at menigheten
kunne hatt sin egen «Fretex».
Inntektskilde til menigheten
eller en hjelpeorganisasjon, mindre bruk og kast og en mulighet
til å dele innen menigheten. En
oppslagstavle kunne hatt bilder
av møbler eller større ting som
leter etter ny eier…
Vi reiste i slutten av juni 2012,
med våre fire kofferter og håndbagasje, for ett år. Vi visste vi
ankom et tomt hus som måtte
møbleres. Men vi visste også
at i England, i motsetning til i
Norge, myldrer det av «second
hand shops». Bare i vår lille
nabogate var det 5 slike butikker: St Peters Hospice shop,
Cancer Charity, Oxfam osv.
Med andre ord: du kjøper noe
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andre har gitt bort, det er billig,
det er gjenbruk og pengene går
til et godt formål.
Huset vi leide lå bare 10-15
minutters gange fra Clifton
Cathedral Church of St Peter
and St Paul, en av Bristols
katolske kirker. Vi var selvsagt spente på hvordan vi ville
oppleve vår nye menighet, og
nysgjerrige på hva som ville
være likt eller forskjellig. Første
søndagen i Bristol valgte vi å
gå til familiemessen kl 9.30. Og
med unntak av et par søndager, ble det denne messen vi
søkte oss til hver søndag. «Jeg
føler meg glad når jeg har vært
i messen her!» var en spontan
kommentar fra en av døtrene
våre. Og det var hun ikke alene
om.

Side 36

Menigheten i Clifton Cathedral
er kjent for sitt levende musikalske miljø, med flere gode,
motiverte og motiverende kordirigenter og komponister av
liturgiske sanger som selv er
med og former messens musikalske innhold. Familiemessen
blir ledet av kordirigent, forsanger og komponist Martin
Le Poidevin og et familiekor,
som også får støtte fra fiolin,
tverrfløyte, piano eller orgel.
Avslutningssalmen var ofte preget av mye uttrykt glede. Joe,
en ung gutt med Down syndrom som var fast bøssebærer
og alltid satt helt foran i kirken, uttrykte ofte sin glede etter
avslutningssalmen med å stå på
hendene før glad spaserte bort
til kordirigenten og ga ham en
takkeklem. Åpen og delt glede.
Ikke alle føler seg komfortable
med fiolin, klapping eller gledeshopp i messen. Men for oss
ble dette en gave og vi følte en
tilhørighet til noe større en oss.
Vi deltok i høymessen kun en
gang og hadde da vi lukket
øynene kunne vi like gjerne
vært i St Hallvard. Kontrasten
mellom familiemessen og høymessen var stor. Høymessen
var preget av latin og gregoriansk musikk. Og full kirke da
også, så det var tydelig at det
var behov for begge uttrykk i
menigheten.
St Peter and St Paul Cathedral
har en spennende og annerledes arkitektur. De første

plantegningene ble laget rett
etter det 2. Vatikankonsil og
arkitektenes inspirasjon ble
preget av Kirkens søken etter
fornyelse mot det sentrale.
Kirkerommet rommer 1000 personer, sentrert om høyalteret,
slik at menigheten kan oppleve
seg som delaktige i messens feiring. Kirkerommet er såpass
bredt at ingen sitter lenger bort
enn 15 meter fra alteret. Det er
ingen tradisjonelle vinduer i
kirkerommet, men lyset strømmer inn gjennom det store
glassmaleriet i bakre del av kirken og gjennom lysåpninger
over alteret.
Vi fikk være med på flere dåpsseremonier i løpet av året.
Prestene i St Peter and St Paul
ønsker å særskilt synliggjøre
symbolikken om dåpen som
veien inn til menigheten og
Kirken. Dåpsliturgien starter
dermed ved inngangsdøren.
Døpefonten er også plassert
ved en av inngangene for å synliggjøre Dåpen som veien til
Kristus.
Korsveien i St Peter and St Paul
er laget i betongrelieff og dekker hele langveggen i bakre del
av kirkerommet. De tradisjonelle 14 stasjonene vi kjenner fra
de fleste katolske kirker rundt
om i verden dateres tilbake til
1500-tallet. Clifton Cathedral
fikk derimot godkjent en variasjon rundt de 14 stasjonene fra
Vatikanet. De er selvsagt sentrert om lidelseshistorien, men
har samtidig et særskilt fokus
på Måltidet. Første stasjon er
Jesu siste måltid med sine disipler, deretter følger vi ham på

ord. Dette barnet løfter så opp
hendene med Ordet høyt over
hodet og leder deretter barnegruppen ut av kirkerommet for
dagens søndagsskole.

vei mot korsfestelsen gjennom
12 stasjoner, mens siste stasjon illustrerer den oppstandne
Herre som igjen bryter brødet
med sine disipler.
Kommunion blir delt ut i begge
skikkelser hver søndag, av både
prest, diakon og 5-10 kommunionsutdelere fra menigheten!
Deres tjeneste blir også synliggjort i menighetslivet ved at de
mottar en særskilt velsignelse
i løpet av messen en til to ganger i året. Dette gjelder også
menighetens kateketer og søndagsskolelærere. Vi opplevde
det også som veldig fint når
årets førstekommunionsbarn
helt på starten av katekeseåret
og midtveis ble presentert ved
navn og en etter en håndhilste
på presten etter Ordets liturgi.
På den måten blir menigheten også mer delaktig i deres
forberedelse.
En annen tradisjon er knyttet til
søndagsskolen. Barna blir oppfordret til å samle seg ved alteret
sammen med søndagsskolelæreren. Deretter går presten
eller diakonen til barneflokken med Bibelen og gir den til
en av barna og minner dem om
viktigheten av å lytte til Guds
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Da vi etter et år forberedte oss
på å flytte hjem igjen, ringte vi
den katolske veldedighetsorganisasjonen Emmaus som har
tre «second hand» butikker i
Bristol. Vi hadde kjøpt mange
av møblene der ved innflytting
og tilbød dem å hente alt vi ikke
skulle ha med oss hjem. Dermed
kunne dette igjen selges til
andre som kunne ha behov.
Og ny inntekt for Emmaus og
deres viktige arbeid. Det føltes
meningsfullt.
Dersom dere en gang besøker
Bristol, så ta dere tid til å bli
kjent med Clifton Cathedral.
Fra utsiden ser bygget ut som
en fabrikk, men på innsiden er
den åpen, vakker, inspirerende,
stillhetsskapende og innbyr til
bønn og takknemlig undring.
På slutten av messen kom
det ofte fram en eller flere fra
menigheten som skulle ha med
den Hellige kommunion til
noen som ikke selv kunne delta
i messen. Ved å synliggjøre
denne handlingen på slutten av
messen, blir det en påminner
om menigheten som større enn
“bare” de tilstedeværende. Og
at vi er Kirke også «der ute».
Diakon Kevin’s utsendelse etter
messen hver søndag minnet oss
også om dette: “Go in peace
and glorify God with your life”.
Joe’s lovprisning var å slå hjul
og klappe entusiastisk. Hva er
vår?
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Gi oss
i daGbrød”
vårt
Adventsaksjonen 2013: ”Gi oss i dag vårt
daglige
Hvert år arrangerer Norges Unge Katolikker

daGliGe brød

Adventsaksjonen, der inntektene går til et prosjekt
i regi av Caritas Norge. Årets adventsaksjon går til
inntekt for Caritas’ arbeid med fattigdomsbekjempelse
og alles rett til mat i Den Demokratiske Republikken
Kongo.
Kort om DR Kongo

Den Demokratiske Republikk
Kongo (DR Kongo) befinner seg
i Sentral-Afrika og er det nest
største landet på kontinentet
med et areal på 2,35 mill. km2.
Med en befolkning på omkring
70 millioner mennesker er landet på fjerde plass på lista over
Afrikas mest befolkede land.
DR Kongo har siden uavhengigheten fra Belgia vært
preget av stadige kriger og
konflikter. Noen år etter selvstendigheten i 1960 grep
generalen Joseph Mobuto makten, tok navnet Mobuto Sese
Seko, og omdøpte landet til
Zaïre. Han etablerte et undertrykkende diktatur, og styrte
landet til 1997, da han ble avsatt
i et kupp. Dette førte til borgerkrig i DR Kongo og over 3,5
millioner mennesker ble drept
mellom 1998 og 2003. Siden 2003
har kamper mellom hæren og
ulike væpnede grupper sendt
millioner på flukt. Resultatet er
en av verdens verste humanitære kriser.
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De siste årene har situasjonen
stabilisert seg noe og dette har
bidratt til en gradvis retur av
noen av de fordrevne familiene. Mange av de som har vært
på flukt ble tvunget til å forlate
sin jord og har i dag ikke tilgang på frø eller redskap for å
kunne begynne å dyrke igjen.
Mange hjemvendte mangler
også matlagingsutstyr og andre
nødvendige husholdningsartikler. I det østlige DR Kongo er
det derfor stor matmangel blant
de som har reist hjem. I følge
World Hunger Index har 70 %
av befolkningen i DR Kongo
ikke tilstrekkelig tilgang til mat.
Dette innebærer at nesten 48
millioner kongolesere lider av
kronisk sult.

Caritas i DR Kongo

Kongo er landet i Afrika med
flest katolikker. 40 % av befolkningen er katolikker, og religion
spiller en stor rolle i folks liv.
Den katolske kirken er derfor en
av landets viktigste institusjoner,
med et stort nettverk. Caritas
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AdventsAksjonen 2013
Fattigdomsbekjempelse
og alles
rett til mat i DR Kongo
Kongo
(Caritas-Développement

Congo) består av 47 Caritasorganisasjoner på regionsnivå
som er organisert etter bispedømmer. Disse regionale
organisasjonene har til sammen
1.229 underkomiteer på lokalt
nivå som når ut til over 10.000
lokalsamfunn.

AA-prosjektet

Adventsaksjonen vil støtte et
5-årig landprogram som er
utarbeidet i samarbeid med
lokalbefolkningen og Caritas
Kongo. Gjennom programmet
ønsker vi å bedre matsikkerheten i en rekke lokalsamfunn.
Dette innebærer å øke antallet
måltider per dag samt redusere underernæring, særlig
blant barn og gravide. Dette
oppnås blant annet gjennom organisering av bøndene
i kooperativer, opplæring i
bruk av effektive og bærekraftige jordbruksteknikker, samt
utdeling av jordbruksmateriell og husdyr. I tillegg vil det
arbeides for bedre lagring av

jordbruksprodukter, økning av
inntekt og opplæring i entreprenørskap knyttet til jordbruket,
blant annet gjennom mikrokredittordninger. Samtidig vil
det også fokuseres på miljøet
i alle deler av prosjektet, blant
annet gjennom skogplanting
og fokus på at nye jordbruksteknikker ikke bare skal være
effektive, men også bærekraftige og miljøvennlige.
Programmet har også som
mål å styrke kvinners rettigheter, styrke folks kunnskaper om
demokrati og menneskerettigheter, samt redusere vold. For
å oppnå dette vil blant annet
kvinner inkluderes som ledere
i bondekooperativene, og det
vil gis lese- og skrivekurs til
kvinner som i dag i stor grad er
analfabeter. Det vil også tilbys
kurs om rettsvesen og kvinners rettigheter, samt opprettes
lokale råd for fredelig håndtering av konflikter.

Noen historier fra
prosjektet

vi også jobber i dag. Under
er noen korte historier fra
noen av dem som deltok i
dette prøveprosjektet.
Sikola Adele er en 39 år
gammel kvinne som er mor til
8 barn. Hun bor i landsbyen
Lubao-gare, 260 km fra byen
Kindu som ligger i det østlige
Kongo i provinsen Maniema.
Landbruk er hennes hovedinntektskilde og er også i hovedsak
det som gir henne tilgang til
mat. – Gjennom prosjektet har
jeg fått økt kunnskap om jordbruk, blant annet opplæring
i jordbruksteknikker, jeg har
også deltatt på lese- og skrivekurs og kurs om likestilling
mellom kvinner og menn, sier
Sikola. Hun er svært takknemlig for at hun fikk mulighet til å
delta i prosjektet.
Joseph Masudi bor i landsbyen Lubao. Han er 57 år
gammel, gift og far til 13 barn.
- Informasjonen om jordbruk og
opplæringen som har blitt gitt,

har gjort at jordbruksproduksjonen har økt, forteller han. På
2,5 dekar med jord har han produsert 8 sekker med peanøtter/
jordnøtter – hver på 300 kg. Før
han ble med i prosjektet produserte han bare 2 sekker på 200
kg på semme areal. - Inntektene
etter salget har jeg brukt til å
sende barna på skolen, til å
betale for helsetjenester for
familiemedlemmer og for nødvendige husholdingsartikler,
forteller Joseph.

Støtt årets
adventsaksjon

Ditt bidrag kan hjelpe mange i
DR Kongo til et bedre liv! Støtt
årets adventsaksjon ved å gi
et bidrag til en av NUKs innsamlinger i adventstiden, eller
gi et bidrag direkte til kontonummer 8200.01.93433. Du kan
også gi et bidrag online og lese
mer om adventsaksjonen på
www.caritas.no eller på www.
adventsaksjonen.no.

Landprogrammet i DR Kongo
startet opp i år, etter at vi i
2012 gjennomførte et prøveprosjekt i to av områdene der

Malawi – fra matmangel til matoverskudd og tilbake til sult
Malawi er et lite land i det sørlige Afrika med bare litt mindre
enn en tredjedel av Norges areal,
men med om lag tre ganger så
mange innbyggere. Landet har
i mange år vært et av verdens
fattigste land, men har de siste
årene hatt en positiv utvikling. I
perioden 2006 til 2009 ble landet
faktisk sett på som et forbilde
for mange afrikanske land når

det gjaldt jordbruk og matproduksjon. Hovedgrunnen var en
voldsom utvikling i jordbrukssektoren, blant annet støttet
av statssubsidier. Dette gjorde
at Malawi gikk fra å være et
land med stor matmangel til et
land med overskudd i matproduksjonen. I denne perioden
kunne Malawi ikke bare brødfø
sin egen befolkning, men
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eksporterte også mat til sine
naboland.

Matkrise i Malawi

I dag har situasjonene dessverre endret seg betydelig
og befolkningen i Malawi
opplever igjen å ikke ha tilstrekkelig tilgang til mat. I følge
FNs Matvareprogram gjelder
dette mer enn 1,6 millioner
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Franciskushjelpen

mennesker, om lag 11 % av
befolkningen, andre organisasjoner mener antallet som sulter
er enda høyere. Det er flere grunner til denne matkrisen. I
mange områder er jordbruket
i Malawi basert på nedbøren
som kommer i forbindelse med
regntiden. I disse områdene
kan man kun drive jordbruk tre
måneder i året. De siste årene
har værmønstrene endret seg,
og mange har derfor opplevd
enten tørke eller flom, noe som
har gått hardt utover avlingene.
Over 80 % av befolkningen i
Malawi lever av jordbruk, noe
som fører til stor sårbarhet
knyttet til slikt ekstremvær.
Landet har tatt store
grep for å oppnå nasjonal matsikkerhet gjennom
subsidiering av innsatsmidler
i landbruket, promotering av
forbedrede jordbruksmetoder
og opprettelse av et strategisk
kornlager. Dette kornlageret er
nå tomt. I tillegg beskyldes nå

subsidieprogrammet, som tidligere ble hyllet av mange, for
grov korrupsjon og for å være
lite bærekraftig. Malawi har
igjen stort behov for hjelp.

Hva kan gjøres?

For å få bukt med matmangelen i Malawi må langsiktige
politiske løsninger komme
på plass. Det er behov for
endringer i myndighetenes
jordbrukspolitikk, korrupsjonen må bekjempes og det må
legges til rette for et mer effektivt og bærekraftig jordbruk
på landsbygda i Malawi.
For å støtte dette arbeidet ønsker Caritas Norge å
starte et samarbeid med Caritas
Malawi. Hovedmålet med
samarbeidet vil være å styrke
lokaldemokratiet og å bedre
matvaresikkerheten til befolkningen i Chitipa-distriktet i nord
og Chiradzulu-distriktet i sør.
Caritas Malawi har lang erfaring med utviklingsprosjekter

relatert til matvaresikkerhet og
godt styresett, både på nasjonalt og lokalt nivå. Deres sterke
lokale tilhørighet gjør dessuten at de har unik kjennskap til
lokale behov og hva slags tiltak
som fungerer best i de forskjellige lokalsamfunnene.
For å bedre matsikkerheten og folks levekår i de
utvalgte områdene, kreves en
kombinasjon av opplæring i
bærekraftige jordbruksteknikker, deriblant kunstig vanning,
samt utdeling av materiell som
frø og husdyr til bønder. Caritas
vil derfor tilby utdanning i jordbruksteknikker, og opprette
møteplasser der lokalbefolkningen og lokale institusjoner kan
samles for å styrke relasjoner
og finne felles løsninger på sine
utfordringer. For å kunne bedre
folks inntekter vil det også bli
gitt opplæring i mer effektive
jordbruksmarkedsmekanismer,
og det vil opprettes kreditt- og
lånegrupper.

Pleietjenesten - Fransiskushjelpens
ambulerende hjemmehospice
Pleietjenesten, Fransiskushjelpens ambulerende
hjemmehospice, gir sykepleie og omsorg til mennesker
rammet av alvorlig sykdom, hovedsakelig kreft, og
som ønsker å være i eget hjem i siste del av livet.
Liv Ane Stavik - leder av Pleietjenesten

Vi gir hjelp til mennesker uavhengig av tro og kulturell
tilhørighet, og alle våre medarbeidere er ansatt på bakgrunn
av kompetanse på sitt fagfelt.
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Vi består av syv avdelingssykepleiere som alle har lang
erfaring og spesialutdanning
innen onkologi/palliasjon, et
vaktteam som består av både
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sykepleiere og hjelpepleiere, en
fysioterapeut, en koordinator
og leder. Vi har også en lege tilknyttet i en rådgivende stilling.
I tillegg til å jobbe på dagtid,

har vi alltid en sykepleier i bakvakt hver dag hele året, som kan
kontaktes ved behov.
Foruten tett oppfølging av
symptomlindring og medisinteknisk utstyr, tilbyr vi vakter
hjemme hos pasienten av minimum tre timers varighet, på
dag og natt. Vaktene brukes
forskjellig, ettersom hva pasient og pårørende har behov for.
Det kan for eksempel være samtale, hjelp til matlaging, hjelp
til å komme ut på tur, avlastning for pårørende, fastvakt i
terminalfasen, og ikke minst;
kartlegging av symptomer og
lindring av disse.

Våre målsetninger er:

■■At mennesker rammet av
alvorlig sykdom skal kunne
velge å være hjemme til de
dør dersom det er ønsket,
eller så lenge som mulig
■■Å gi god sykepleie og omsorg
til kreftpasienter i palliativ fase som ønsker å være
hjemme
■■Å l i n d r e p l a g s o m m e
symptomer
■■Å være en trygghet og støtte
for både pasient og pårørende i livets sluttfase
■■Å ha et helhetlig fokus på
både pasient og pårørende
■■Å være et supplement til ordinær hjemmesykepleie

Vi ønsker å gi et tilbud av faglig høy kvalitet, ha tid til den
enkelte pasient og gi fleksible
og individuelle løsninger som
kan iverksettes på kort varsel.
I tillegg til våre ansatte, gjør
pleietjenesten bruk av frivillige medarbeidere til sosiale og
praktiske oppgaver, noe som
medfører at tjenesten kan favne
svært helhetlig i sin tilnærming
til pasientene. Pleietjenestens
pasienter har også i år kunnet
benytte seg av frivillige hjelpere
som følgehjelp til sykehus, legetimer og andre viktige gjøremål.
Vi er opptatt av å tenke helhetlig i vårt arbeid, og derfor
fokuserer vi mye på oppfølging
av pårørende og etterlatte. Vi
ønsker å tenke familien som en
helhet når et familiemedlem blir
alvorlig syk.
Vi samarbeider tett med ordinære hjemmetjenester og særlig
kreftkoordinatorer i de ulike
bydelene. Vi fungerer også
som et ressurssenter innen lindrende sykepleie i hjemmet,
og tar imot flere hospitanter
og studenter hvert år, fra både
grunnutdanning i sykepleie og
videreutdanning i kreftsykepleie og palliasjon.Vi blir ofte
spurt om å undervise i bydeler og på høyskoler, noe vi mer
enn gjerne gjør! Etter mange års
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erfaring innehar vi mye kunnskap om sykepleie til alvorlig
syke og døende pasienter i eget
hjem.
I pleietjenesten erfarer vi at for
mennesker rammet av alvorlig
sykdom, så er muligheten til å
være hjemme svært verdifullt.
I pleietjenesten erfarer vi at for
mange, er hjemmet noe langt
mer enn ’et sted å være’. For
våre pasienter representerer
hjemmet familien, og de man er
glad i, det representerer tilhørighet og tilknytning. Hjemmet
forteller noe om hvem man er,
og hjemme kan pasienten ’være
sin egen herre’! Hjemme kan
pasienten selv bestemme, og
pasienten kan få økt følelsen av
selvkontroll.
Hjemme vil det være lettere å få
til samvær med pårørende, og å
være nær de man er glad i.
Vi erfarer at å være hjemme i
mange tilfeller bidrar til å ivareta pasientens identitet, noe
som igjen bidrar til å styrke livskvaliteten i livets siste fase.
Vi er stolte over å bidra til at
alvorlig syke som ønsker å være
i eget hjem i siste del av livet,
får en reell mulighet til nettopp
dette.
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Økonomien i St. Hallvard menighet

Takk for støtte og gaver

Frode Eidem - Finansrådet

I forrige nummer av
Hallvardsvaka skrev vi at kollektene hadde sviktet med 17%
i første halvår sammenlignet
med 2012. Denne tendensen
har fortsatt, etter tredje kvartal
er svikten ca. 18%. I det foreløpige budsjettet for 2014 har
vi lagt opp til at vi vil få 18%
mindre enn i 2012. Mye av
dette skyldes opprettelsen av St.
Johannes menighet på Bredtvet
og at mange som tidligere gikk
i St. Hallvard nå går i messe der
og gir kollekt der. Men det er
ikke hele forklaringen, siden
en del av nedgangen skjedde
før St. Johannes ble opprettet. Vi håper alle dere som går

regelmessig i messen vil vurdere å gi litt mer i kollekt neste
gang dere går i kirken.
I forrige nummer skrev vi
at kirkebidrag betalt over brevgiro hadde økt med 19% i første
halvår. Også i tredje kvartal var
veksten 19%. Dette er gledelig,
og vi håper at mange flere vil
benytte seg av denne ordningen.
Bruk øverste del av blanketten
som står midt i bladet og send
til bispedømmet (adressen står
nederst på blanketten).
Dere som allerede har en
slik brevgiroordning, ber vi om
å vurdere om dere har råd til å
øke det månedlige beløpet. Ta
kontakt med bispedømmet eller
menigheten dersom dere lurer
på hvordan dere gjør det.

Som tidligere fortalt vil slike
kirkebidrag med avtalegiro
bli godkjent som fradrag ved
beregning av skatt. Kirkebidrag
som betales direkte til menigheten kan dessverre ikke trekkes
fra på skatten, men er selvfølgelig like velkomne.
Mange lurer på hvor
mye man bør gi i kirkebidrag.
Biskopen har i sin tid anbefalt
at man gir 1% av brutto inntekt. Enkelt å regne ut. Tjener
du f.eks. kr 300.000 i året, er
anbefalt kirkebidrag kr 3.000.
Fordelt på 12 måneder, blir det
bare kr 250 pr måned. Inntekt
på kr 500.000 betyr et bidrag på
kr 417 i måneden

Hjertelig velkommen til Roratemesse i advent
tirsdager kl. 7.00 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. Ta
gjerne med litt pålegg.
Terminene blir:
■■Tirsdag 3. desember
■■Tirsdag 10. desember og

■■Tirsdag 17. 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!

Retretter i adventstiden

St. Johannes har blitt velsignet
med mye hjelp og støtte i forbindelse med etableringen av
vår nye menighet. Vi vil spesielt
takke St. Hallvard for den store
gavmildheten ved deres gave
på kr. 1 000 000 i pengestøtte i
tillegg til tabernakelet som nå er
montert i kirken. Denne generøsiteten har hatt stor betydning
for etableringen av menigheten.
Vi har også mottatt mange generøse gaver fra privatpersoner,
ulike grupper, arrangementer i
forbindelse med Vietnamesiske
Martyrer, og vi har nylig mottatt 14.500,- fra den tamilske

gruppen som reiste på pilegrimstur til Det Hellige land. De
bestemte seg for å gi overskuddet fra turen til St. Johannes sitt
benkeprosjekt. Det er nå et lite
overskudd i innsamlings- prosjektet for kirkebenker, så nå
kan vi også kjøpe noen puter til

benkene. Alle i menigheten vil
få glede av benkene hver gang
vi feirer messen sammen. Vi vil
gjerne rette en stor takk til alle
dere som har bidratt til hjelpe
oss i etableringsfasen, og vi
håper på deres støtte og bønn
også i fremtiden.

Hallvardsvaka for 10 år siden:
Apropos:
Kapelldistrikt? Holmlia?
På et heldagsmøte i februar
1996 drøftet menighetsrådet
Vyer og Visjoner for
St.
Hallvard menighet i et 5 års perspektiv – ideen om en tredeling

av menigheten ble fremlagt – ut
fra tanken om at menigheter på
2000 – 2500 medlemmer er små
nok til at man har brukbar oversikt og store nok til å ha flust
med menneskelige ressurser. Et
år senere la en arbeidsgruppe
frem helt konkrete forslag,

disse ble drøftet og med små
endringer vedtatt av menighetsrådet. Planene ble lagt frem for
biskopen, som ikke hadde innvendinger mot at vi gikk videre.
Menigheten ble orientert i søndagsmesser i St. Hallvard, på
Holmlia og Nesodden.

Hallvardsvaka for 25 år siden:
Vi fortsetter med en god tradisjon: temakvelder i forbindelse
med vespergudstjeneste sunget
av St. Hallvardguttene. I høst
tok vi for oss pavelige rundskriv, om Gud Fader, Guds

Sønn og Gud den Hellige Ånd.
I vår konsentrerer vi oss om
KIRKEN. Vesperen begynner kl.
19.00 og ca. kl. 19.45 begynner vi
i menighetslokalet. Alle interesserte er velkommn. Vi ser gjerne
at du melder deg på forhånd.

■■12. jan: Kirkens struktur i dag.
■■ 2. feb: Marias plass i Kirken
■■16. mars: På hvilken måte er
vi medlemmer i Kirken?
■■13. april: Vårt forhold til
andre kirkesamfunn og
religioner.

Retrett på polsk 13., 14. og 15. desember fra kl 19:00. Retrett for den eritreiske gruppen20., 21. og 22.
desember. Det feires messe 21.- desember kl 14:00.
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Enerhaug-nytt
DØPTE
01.08.13
03.08.13
03.08.13
03.08.13
03.08.13
09.08.13
11.08.13
17.08.13
24.08.13
24.08.13
24.08.13
24.08.13
31.08.13
31.08.13
31.08.13
31.08.13
14.09.13
14.09.13
14.09.13
21.09.13
21.09.13
22.09.13
28.09.13
28.09.13
28.09.13
28.09.13
28.09.13
28.09.13
29.09.13
05.10.13
05.10.13
12.10.13
19.10.13
19.10.13

Olav Alexandrei Cachero Nøstvold
St. Hallvard
Bianca Victoria Bustamente Lumibao St. Olav
Dan Van Lam				
St. Olav
Eline Lan Thu Le				
St. Olav
Olav Sang Myskja			
St. Hallvard
Malyn des Christina Andersson-Pagares
St. Olav
Aiden Luis Palencia			
St. Hallvard
Helena Garsparovic			
St. Hallvard
Alexander Dembe			
St. Hallvard
Odin Gusta Roffe jr. Andersson		
St. Joseph
Jamie Toan Tran				
De Vietn. Mart.
Gabriel Kris Tumamao-Vego		
St. Joseph
Stefani Margo Pedersen			
St. Hallvard
Odin Dadulla Malabanan		
St. Hallvard
Sofia Nilsen				
St. Hallvard
Zandro Luis Taylan Valdez		
St. Joseph
Alicia Collet Wambui Ranginya		
St. Hallvard
Thea Lily Knudsen Daquioag		
St. Hallvard
Alexander Christy			
St. Johannes
Emilia Akulo Ertsgaard			
St. Olav
Baruk Mogos Medhanie			
St. Hallvard
Lilly Fosse Telstø				
St. Hallvard
Matheus Thai Tai Dam			
St. Hallvard
Mateo Helbostad-Borazer		
St. Hallvard
Ruben Spigseth Nguyen			
St. Hallvard
Julie Turska				
St. Hallvard
Tilia Nheleti Kolstad			
St. Olav
Rakel Mercedes Blair Skaugen		
St. Joseph
Mary Magdalene Chandramohan
Holmlia
Mathias Poljac Stenrud			
St. Hallvard
Abel Weldu Yosef				
St. Hallvard
Samson Ajugo Mawa			
St. Olav
Olivier Asmus				
St. Hallvard
Jakob Nøstmyr Palma			
St. Hallvard

ST. hallvard MENIGHET

19.10.13
19.10.13
19.10.13
19.10.13
19.10.13
26.10.13
26.10.13
26.10.13
26.10.13
26.10.13
02.11.13
04.11.13

Erik Thu Nguen Aasen			
Camilla van Nguyen Aasen		
Sam Nguyen				
Gabriel Jone Barrios-Skjensvold		
Angelo Rophervy Munar Ramirez
Viktoria Midtbø				
Xander Nikolai Eik			
Chidera Daniella Chukuwu		
Thilda Rebinder Kolmannskog		
Marko Kovacevic				
Jacob Romanowski Solberg		
Nuna Bubune Esi Katamani		

St. Olav
St. Olav
St. Olav
St. Olav
St. Olav
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Olav
St. Olav
St. Hallvard
St. Hallvard

Lydia Ghassan Jalal Zora			

St. Birgitta, Fredrikstad

FERMING
24.08.13

OPPTAGELSE I KIRKENS FULLE FELLESSKAP
15.06.13
21.06.13
29.08.13

Jenny Therese Sundvall
Ingerid Louise Birkeland			
Anita Fosseid

St. Johannes

VIELSER
07.07.13
19.06.13
22.06.13
10.08.13
05.10.13

Johanna Sylvia Jankowska og Kamil Wyszynski
Monica Magdalena Zak og Fredrik Bjerch		
Wanda Vzynski og Mateusz Marek Røstad		
Marian D. Buada Jakobsen og Trond Jakobsen		
Maja Egge Sipus og Samuel Christopher James Pardee

Polen
Polen
Polen
St. Hallvard
St. Hallvard

Høybråten
Tannklinikk AS
Tannpleier Madelaine E. Berg og tannlege Duy Nguyen.

Høybråtenveien 76
Tlf. 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no

Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til lyse og trivelige lokaler.
Ring oss for time, eller besøk oss. Gode parkeringsmuligheter.
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ST. Hallvard MENIGHET - Messetider

ST. hallvard MENIGHET - Kontakt

Staben i St. Hallvard menighet
Messetider i St. Hallvard julen 2013
Julaften 24. desember

13:30
15:00
21:00
		
23:00
		
23:15
		

Familiemesse
Familiemesse
Midnattsmesse på 		
polsk
Midnattsmesse på 		
norsk
Midnattsmesse på 		
Nesodden

Juledag 25. desember

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

Messe		
Høymesse
Messe på polsk
Messe på engelsk
Messe på Holmlia

2. juledag 26. desember

11:00
13:00

Høymesse
Messe på polsk

Søndag 29. desember

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

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

Mandag 30. desember

17:00
18:00

Skrifte og tilbedelse
Messe

Tirsdag 31. desember
11:00
13:00
16:00
19:00

Høymesse
Messe på polsk
Messe på engelsk
Messe på polsk

Onsdag 1. januar 2014

11:00
13:00
18:00

Høymesse
Polsk messe
Messe

Hvis du av helsemessige grunner må ha glutenfri hostie til
kommunion, ta kontakt med en
av prestene dagen i forveien, så
ordner de det for deg.

fromesse
høymesse
(familiemesse 1./mnd)
messe på polsk
messe på engelsk
messe på polsk

Holmlia Kirke

Messe søndager kl 17.00

Mandag til fredag:

17:00
18:00

sakramentstilbedelse
messe

Onsdag:

11:00 hverdagsmesse 		
		 kontaktklubb

Nesodden (Skoklefall kirke)

Første og tredje søndag i
måneden kl 13.30

Skriftemål:

p. Oddvar Moi, Energhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 05 / 95 88 33 36, Oddvar.Moi@katolsk.no
p. Krzysztof Wanat ss.cc, 23 30 32 04 / 955 51 521, Krzysztof.Wanat@katolsk.no

Menighetssekretær: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
Leder av menighetsrådet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com
Regnskapsfører: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
Barne- og ungdomskonsulent: Audun Drivenes, Audun.Drivenes@katolsk.no
Katekesekoordinator: Angelika Wimmer, Mobil: 48957391, Angelika.wimmer@katolsk.no
Frivillige på kontoret: Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone Westersø.
Vaktmester: Christy Reginold Lawrence
Renholder: Beata Wasyluk
Sakristan: sr. Aleksandra Michalska

Lørdag:

11:00
18:00
		
19:00
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Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

hverdagsmesse
første søndagsmesse
på norsk
første søndagsmesse
på polsk

St. Elisabethsøstrene,
Nordstrand:

Mandag-lørdag messe kl 07:15
Søndag høymesse kl 09:00

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

Kontaktperson For eritreisk gruppe: Markos Teklezghi, markos_tekle@live.no

St. Hallvard kirke
09:30
11:00
		
13:00
16:00
19.00

P. Janusz Fura SS.CC. Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11 / 916 34 634, Janusz.Fura@katolsk.no

Organist: Sara Brødsjø, 984 69 544, Sara.Brodsjo@katolsk.no
St. Hallvardsguttene: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com

Ordinære messetider
Søndag:

Sogneadministrator:

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

OH YEAH Rørlegger Service støtter Hallvardsvaka.
Er i nabolaget på Ammerud. Minh Nguyen gir deg pålitelig service.
Ammerudveien 115B, 0958 Oslo, Tlf. 93 07 03 95 / 21 06 02 42
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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 menighet
Enerhauggt.4, 0651 Oslo | Tlf: 23 30 32 00 | Fax: 23 30 32 01 | E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
Kontortid: Man-fre kl 0900-1500. Holmlia messested: Alle henvendelser til menighetskontoret.
Nett: http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard
Kontortid i sommer: fra 15. juni til 15. august er kontoret åpent fra kl 10:00 -14:00 på hverdager.
Hjelp oss å holde kartoteket i orden. Si fra om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om
husstanden mottar flere eksemplarer osv. Send oss gjerne en e-post... Takk!

