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ST. HALLVARD MENIGHET – p. Carlo har ordet

p. Carlo Le Hong Phuc – Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

Vi er inne inn i en ny advents tid,
en forventningstid. Advent er
gitt oss i kirkeårets begynnelse
som en åndelig forberedelse til
Jul. Advent bærer preg av inkarnasjonens mysterium. Det er
det evige Ord som tok bolig
iblant oss. Derfor synger vi:
”Veni Veni Emmanuel, å kom
Immanuel og frels ditt folk”. Vi
forbereder oss ikke på en hendelse i fordums tid om ham som
ble født til verden for to tusen år
siden, men vi skal vente på hans
gjenkomst i herlighet. Våre hjerter blir i denne forventningen.
Vi venter fremdeles på vår Herre.
For han som har kommet, skal
også komme igjen fordi han er
Alfa og Omega. Jesu fødsel var
en avgjørende handling for
frelseshistorien.
Gud gikk inn i menneskeslektens historie, og som et menneske tok han del i historien. I
innledningen til sitt evangelium
sammen
fatter Johannes i en
eneste setning dybden i inkarnasjonsmysteriet: ”Og Ordet ble
menneske av kjøtt og blod og
tok sin bolig iblant oss” (Joh
1,14), han vil på en særlig måte
vekke og fremkalle troens sannhet i våre sinn. Og som det heter
på et annet sted: ”Så høyt har
Gud elsket verden, at han gav
sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke
skal gå tapt, men ha evig liv”.
(Joh 3,16) For i denne teksten er
det den himmelske Far selv som
kommer oss i møte med kjærlighet. Han viser oss sin enbårne

Sønns natur og sin plan for
menneskehetens frelse. Denne
frelseshandling etter Guds kjærlige plan markerer høydepunktet i menneskenes historie. Den
Faderens kjærlighet som er blitt
kunngjort og denne gang gitt
oss i Kristus, tilskynder oss å
bekjenne at Gud er kjærlighet.
(1 Joh 4:16)
Ved begynnelsen av det nye
kirkeåret og foran et nytt avsnitt
i Kirkens pilegrimsgang ser vi
med forventning frem til
Herrens komme. Vi møter den
usynlige som er blitt levende og
nærværende i sin Sønn. Gjennom
Jesus forstår vi hvem Gud er.
Gud selv i egen person som
kommer for å tale til mennesket
om seg selv og for å vise den
veien vi kan gå for å nå ham.
Frelseren som er kommet, salvet
av den hellige Ånd og sendt av
Faderen. Det er han som forkynner gledens budskap for de fattige. Det er han som kommer
med frihet til de fangne, befrir
de undertrykte, og gir de blinde
synet tilbake. (Matt 11, 4-5, Luk
7,22) Han gjør kjent ikke bare
med sine ord, men først og
fremst gjennom sine handlinger.
Slik virkeliggjør han det han
sier: ”Menneskesønnen er kommet ikke for å la seg tjene men
for selv å tjene og gi sitt liv som
løsepenge for mange”. (Matt
20,28)
Tjeneste er derfor kjennetegnet
på Jesu virksomhet. Med denne
tjeneste befaler Jesus også sine
disipler: ”Gå ut og gjør alle
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folkeslag til disipler, idet dere
døper dem til Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds
navn…”. (Matt 28,19) Jesus
oppfordrer apostlene til å legge
ut på dypet for å få fangst. Peter
og hans første ledsagere stolte
på Jesu ord og kastet garnene ut.
Det gjorde de og fanget en stor
mengde fisk. (Luk 5,6)
Jesu befaling lyder også til
oss i dag, oppfordrer oss til å
tjene Herren og våre medmennesker. Han kaller oss til å leve
vårt liv i felleskap med dens
gjøremål. Vi skal utøve vårt
apostolat og virke der som en
surdeig, glødende av Kristi ånd.
For Herren har sagt: ”Dere er
verdens lys! La deres lys skinne
for menneskene, så de kan se de
gode gjerninger dere gjør og
priser deres Fader i himmelen.”
(Mt 5,16)
Lørdag 24. oktober 2015 var
en stor og gledelig begivenhet
for St. Elisabethsøstrene men
også for St. Hallvard menighet.
Syv søstre avla sine første løfter
i St. Hallvard kirke. Hos St.
Elisabethsøstrene avlegger de
løfte om lydighet, gudviet
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kyskhet og fattigdom. Ved første
profess bevitner søstrene sin
hengivelse til Gud og tjeneste.
Ved å avlegge sine løfter viser
våre St Elisabethsøstre deres
oppriktige kjærlighet til Kristi
mystiske legeme, Guds hellige
folk. Med deres løfte styrkes og
oppmuntres de til større iver.
De gjør apostlenes ord til sitt:
”For Kristi kjærlighet driver
meg”. (2 Kor 5,14)
Søstrenes løfter og tjeneste
gir oss mye å tenke på. Det har
fått oss til å betrakte i stadig
større grad vårt menneskelige
og kristne liv i Evangeliets lys.
Vi får større bevissthet om vårt
kall og vårt ansvar, og overalt
kalles til Kristi og Kirkens tjeneste. Det er behov for oss en ny
apostolisk dimensjon, som må

leves med og for hverandres
med ivrig engasjement. Vekt
legging av tjeneste gir oss en
generøs sans for vårt felleskap
som hjelper oss til å se oss selv
som tjener. En slik fordypning
av troen leder oss til en mer bevissthet om vårt ansvar for
Kirken og menigheten.
I den forbindelse vil jeg
takke St. Elisabethsøstrene, alle
som har engasjert og som engasjerer seg i menighetens tjeneste.
Jeg står i stor gjeld til hver enkelt som gjør en innsats for vår
menighet. Samtidig ber jeg alle
om å engasjere seg i menighetens arbeid, der uttrykker vi
vårt felles ansvar om å ivareta
menighetens behov. Hvis vi tjenestevillig påtar oss en liten
oppgave hver, vil ikke vi oppleve

det som en tidkrevende byrde.
På den måten viser vi kjærlighet
og omsorg for hverandre: ”Hva
dere enn gjør for en av disse
mine brødre, gjør dere for meg”.
(Mt 25, 40) og Jesus sa: ”På dette
skal alle kjenne at dere er mine
disipler, at dere har kjærlighet
til hverandre”.(Joh 13,35) Det
levende vitnesbyrd er mer enn
noen gang blitt en betingelse for
at forkynnelsen skal nå frem.
Dette vitnesbyrd og denne offer
villige tjeneste blir en grunnstein i evangeliseringen. La oss
følge Marias eksempel, og overalt i likhet med henne makte å si
et helhjertet: ”Jeg er Herrens
tjenerinne; det skje meg efter
ditt ord”. (Luk 1,38)

Zniszczony namiot
Ks. Waldemar Bożek – Waldemar.Bozek@katolsk.no

Siostra Briege McKenna opowiedziała w jednej ze swoich książek o bardzo głębokim, wewnętrznym
przeżyciu: „Parę lat temu, w czasie dorocznych rekolekcji, doznałam niesamowicie silnych pokus i
zwątpienia. Tej nocy przychodziły mi do głowy wszelkie pokusy, jakie tylko jesteście w stanie sobie
wyobrazić. Rankiem idąc na Mszę świętą, czułam się rozbita i zniechęcona z powodu ataków szatana,
jakie przeszłam poprzedniej nocy.
Kiedy miałam przystąpić do Komunii świętej,
odmówiłam akt wiary. Mówiłam: Jezu, wiem, że
przyjmuję Ciebie samego, ale czuję się tak onie
śmielona, tak przybita i tak niegodna przyjęcia Ciebie.
Tak się czułam. Po przyjęciu świętej Hostii
otrzymałam bardzo wyraźne widzenie namiotu.
Pamiętam, że przyglądałam się mu i myślałam:
Jakiż ten biedny namiot jest zniszczony. Oglądałam
go ze wszystkich stron i mruczałam: Musiał przejść
jakąś straszliwą burzę.
Uklękłam w ławce. W widzeniu zobaczyłam
jakiegoś człowieka, jak wchodził do namiotu.
Widziałam też siebie samą, jak mówiłam do tego
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mężczyzny: Nie możesz przecież wejść w ten bała
gan. Zobacz – namiot jest w strzępach. Całe płótno
to jedna wielka dziura.
Ów człowiek spojrzał na mnie z uśmiechem i
rzekł: o co ci chodzi? Przecież ja tu mieszkam.
W tym momencie zdałam sobie sprawę, że ten
porwany namiot to ja sama. Mój namiot był
poszarpany z powodu pokus grzechu, zniechęce
nia i wszystkich rzeczy, które tak bardzo dokuczały
mi ostatniej nocy. Teraz Jezus dawał mi kolejną
lekcję. Pokazał mi, że nie zważa na to, iż wyglądam
jak zdemolowany namiot. On mieszka w nim
mimo opłakanego stanu.
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To było bardzo upokarzające: nigdy przedtem
nie myślałam o sobie jak o porwanym namiocie!
Potem było tak, jakby Jezus wprowadził mnie do
wnętrza namiotu. Siedliśmy razem za stołem, a On
ujął obie moje dłonie i rozmawiał ze mną.
Jezus mówił, a ja wciąż rozglądałam się po wnę
trzu namiotu i mówiłam: Och mój Boże! Spójrz
tylko! Co ludzie pomyślą? Popatrz na cały ten
bałagan.
Poprosiłam o wybaczenie, wysunęłam krzesło,
weszłam na nie i zaczęłam pospiesznie łatać dziury.
Strasznie zaabsorbowało mnie to, że powinnam
doprowadzić namiot do przyzwoitego wyglądu.
Popychał mnie do tego wstyd przed ludźmi.
Nagle poczułam, że Jezus delikatnie ciągnie
mnie w dół. Spojrzał na mnie z wielką dobrocią i
powiedział: Briege, jeśli tak będziesz martwić się
dziurami w namiocie i ich łataniem, to całkiem
zapomnisz o mnie. Ale jeśli zaczniesz troszczyć się o
Mnie, to ja sam Sam ci ten namiot połatam”1

Pomyśl… czy nie poświęcam zbyt dużo czasu
pokusom, grzechom, a także obawie: co ludzie
powiedzą? Historia opowiedziana przez s. Briege
przekonuje mnie, że droga nawrócenia i pokuty
ma miejsce przede wszystkim wówczas, gdy Jezus
jest ważniejszy niż grzech (i wcale nie znaczy to, że
grzech nie jest ważny). Nawrócenie dokonuje się
zatem, kiedy rodzi się głębsze pragnienie bycia bli
żej Boga niż pokonania grzechu w sobie (na przy
kład dla swego własnego, lepszego samopoczucia).
Warto pamiętać że zwracając się do Jezusa, jedno
cześnie odwracam się od grzechu. Nie można być
całym sercem zanurzonym w Bogu i w tym samym
czasie szukać grzechu.
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawie
dliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
(Mt 6,33)
Bo jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko
jest na właściwym miejscu. (św. Augustyn)

1 BRIEGE MCKENNA, Cuda się zdarzają, Warszawa 2003, s. 48-49.
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Hilsen fra Roma

p. Oddvar Moi – Oddvar.Moi@katolsk.no

En liten hilsen fra Roma, der min kone og jeg er nå
i høst. Vi er tilbake i Oslo litt før jul, men reiser i
romjulen igjen til utlandet. Jeg har studiepermisjon og leser - jeg har vært så heldig å få låne et
kontor på det norske instituttet i Roma - hundrevis av sider om den katolske messeliturgiens
utvikling mellom år 800 og 1600. Akkurat nå
(30/10) leser jeg The Mass of the Roman Rite: Its
Origins and Development, av Joseph A. Jungmann
S.J. Det er to bind på til sammen 1000 sider, og er
regnet som kanskje den aller grundigste fram
stilling av liturgiens utvikling gjennom 2000 år.
Bildet over viser én av de mange messene jeg
nå feirer ved sidealterne i Peterskirken - her kan
alle katolske prester feire messe hver morgen
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mellom 07.00 og 08.15. Ved denne messen deltok
Ferdinand og Helga Haass Männle og noen flere
venner.
Dette alteret befinner seg innerst i høyre sideskip i Peterskirken og er innviet til de hellige martyrene Processo og Martiniano. Tradisjonen sier
at de var St. Peters fangevoktere, og ble omvendt
og døpt av ham. Deres relikvier, med opprinnelse
fra apostolisk tid i en kirkegård langs Via Aurelia,
ble i 1605 ble plassert under dette alteret. Alteret
er flankert av to flotte antikke gule søyler, og bildet
viser henrettelsen de to martyrene. Bilder er en
mosaikk som ble laget i 1737 av Fabio Cristofari,
basert på et maleri av Jean de Boulogne, som nå
kan sees i Vatikanmuseets Pinacoteca.
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Bispesynoden 2015
Frøydis Gustavsen – f-gusta@online.no

Så er den gjennomført, bispesynoden 2015 og vi
venter på sluttrapporten som i skrivende stund
ennå ikke foreligger. Denne synoden er en fortsettelse av den synoden som ble holdt i fjor og tema
er en videreføring av fjorårets og hovedvekt på
familien. Ett års samtaler og to høringsrunder
senere er biskopene blitt enige om et sluttdokument som først og sist er et sterkt ja til familien og
ekteskapet i henhold til Den katolske kirkes
definisjon.

Bispesynoden 2014
Sluttdokumentet fra fjorårets synode og det arbeidet som har pågått senere, har vektlagt Kirkens
sterke synspunkter på familien og ekteskapets
sakrament. Det fremgikk på et tidlig tidspunkt at
synodedeltagere ville gå i dybden på kirkens lære
om ekteskapet og utarbeide anbefalinger til hvordan
dette sakramentet kunne forsterkes i årets synode.
I sluttdokumentet fra 2014 fremgikk det imidlertid at det var enkelte punkter det ikke var full
enighet om og som da måtte diskuteres og utdypes på årets synode. Dette er punkter som også
ble tatt opp gjennom den spørreundersøkelsen
som ble gjennomført i forkant og som omhandler
de problemene som mange familier opplever. Det
mest omtalte punktet er nok gjengiftes adgang til
sakramentene og hvordan Kirken kan ivareta de
mange som har et ødelagt ekteskap bak seg, samt
spørsmål om omsorg for de homofile og muligheten for barnebegrensning.

Årets bispesynode
Denne synoden ble gjennomført etter samme
modell som fjorårets, nemlig med biskoper og
kardinaler i et stort flertall, men også med representanter fra andre kirkesamfunn og med representanter fra lekfolket, - som tilhørere med talerett
men ikke stemmerett. Oppmerksomheten rundt
lekfolkets deltagelse i år har ikke på langt nær
vært så stor som i fjor, muligens fordi det ikke lengre var noe nytt at også lekfolk ble invitert, men
sannsynligvis også fordi at lekfolkets stemmer

ikke oppfattes å bli hørt i så stor grad når konklusjoner skal trekkes.
Reaksjonene og kommentarene fra synodedeltagerne har så langt gitt noe ulikt syn på hva som
kom ut av synoden. Det er imidlertid viktig å
være klar over at synoden ikke tar beslutninger
men er ment som rådgivning til paven. Det er til
syvende og sist han som trekker konklusjonene,
selv om han selvsagt hører på synodefedrenes
uttalelser.
Kardinal Reinhard Marx, president i den tyske
bispekonferansen, uttalte at sluttrapporten var “et
ekte skritt fremover” i sjelesorg av skilt og sivilt
gjengifte. Videre er det uttalt at ”det er gitt en åpning til at dømmekraft kan gjøres gjeldene fra sak
til sak, og dermed en mulighet for eventuell absolusjon og nattverd for skilte og sivilt gjengifte.”
Andre uttalelser understreker imidlertid at ” Det
ble ikke skapt noen åpning for at skilte, gjengifte
skulle få motta sakramentene, og det ikke er noen
referanse til dette i sluttdokumentet”
Selv om vi ikke har hele sluttdokumentet og heller ikke vet hva som vil bli konsekvensene, er det
interessant å lese formuleringer som ”De skilte og
gjengifte bør spørre seg selv hvordan de oppførte seg overfor sine barn når deres ekteskapelige forening fikk sin krise;
om de gjorde et forsøk på forsoning; - og hva er status for
den forlatte partner; hvilke konsekvenser det nye forholdet
har på resten av familien og samfunnet av de troende”.
Her ligger det i hvert fall mange tanker og refleksjoner som kan bli viktige i det videre løp, selv
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om det av flere synodefedre understrekes at dette
ikke er hovedtema, men er med i rapporten.
Det som understrekes i størst grad, er nødvendigheten av forberedelse til ekteskapet, ivaretagelse av familiene, den nåde som ekteskapets sakrament er og som skal fungere som en brobygging
i krisesituasjoner. Men først og fremst er det
Kirkens ansvar å ta vare på alle, uansett status og

situasjon, legning eller holdning, kvinner og
menn, alle skal de føle at de har en plass i Kirken
og er velkomne til kirken. Kirken har bruk for alle
og alle har bruk for Kirken.
Så får vi vente med spenning på den endelige
sluttrapporten og komme tilbake med en utdypning
av enkelte punkter, og kanskje se hva vi i vår egen
krets eller menighet kan ta fatt i på dette området.

Barmhjertighetens år
Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no

Den 13. mars i år annonserte pave Frans et Hellig
år i Kirken – Det ekstraordinære jubelåret for
barmhjertighet, eller Barmhjertighetens år, som
det vil kalles til daglig. Dette året begynner den 8.
desember i år og avsluttes den 20. november 2016
(Kristi Kongefest).
Paven har valgt 8. desember som åpningsdato,
fordi det da er nøyaktig femti år siden Det annet
vatikankonsil (1962-65) ble avsluttet.
Foran Den hellige dør i Peterskirkens presenterte han lørdag den 11. april den spesielt høytidelige Forkynnelsesbullen - Misericordiae vultus
(Barmhjertighetens ansikt).
Organiseringen av året er overlatt til Det pavelige råd for Nyevangelisering.
Paven har sagt at han ønsker at Kirken i det
kommende Hellige året skal leve i lys av Jesu ord
i Lukasevangeliet: «Vær barmhjertige, slik deres
Far er barmhjertig» (Luk 6,36), som også er mottoet
for året.
Paven oppfordrer i bullen alle biskopene i
Verdenskirken til å åpne en «Barmhjertighetens
dør» i sin katedral eller i en annen kirke etter modell av Peterskirken og de tre andre pavelige basilikaene i Roma, og at denne er åpen i hele Det hellige året. Samtidig oppfordrer han til valfarter til
Roma og andre valfartssteder. Det hellige år skal
være «en nådens tid for Kirken og hjelpe til med å
styrke de troendes vitnesbyrd og gjøre dem mer
virkningsfulle», heter det i bullen.
Det er pavens oppfordring og ønske at de
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troende i denne tiden forsterket skal tenke over
hvordan de konkret kan leve ut barmhjertigheten,
skriver paven: De må «vekke sin samvittighet
som ofte har sovnet overfor fattigdommens
drama»
Tradisjonelt feires hellige år hvert 25. år, og det
siste ordinære hellige året ble utropt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) for det
store jubiléet i 2000. Det forestående hellige året er
det tredje ekstraordinære hellige året siden pave
Bonifatius VIII (1294-1303) innførte feiringen i år
1300. De to andre ekstraordinære jubelårene ble
feiret i 1933 (1900-årsdagen for Jesu død og frelses
verk) og i 1983 (1950-årsdagen).
Jubelåret for barmhjertighet har fått sin egen
nettside på en rekke språk: iubilaeummisericordiae.va
Denne siden inneholder mye informasjon om
det som vi skje i forbindelse med markeringen av
året, og den vil selvsagt stadig bli oppdatert.
Her kan man også finne er nærmere beskrivelse av tankene som ligger til grunn for den offisielle logoen for året, og teksten til årets offisielle
hymne Misericordes sicut Pater! (som er mottoet for
året i latinsk språkdrakt)
Tips: Vil du høre den sunget, kan du bare søke
den opp på Youtube.
Vi oppfordrer alle til å følge med både på den
offisielle nettisden for Barmhjertighetens år og på
Katolsk.no for informasjon om nyheter og
arrangementer.
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Hverdagskatolisismen I
Hva vil det si å være katolikk?
Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no

Dette er første artikkel i en serie på fem som vil ha
det jeg har valgt å kalle hverdagskatolisismen som
et overordnet gjennomgangstema. Artikkelserien
bygger på foredrag jeg har holdt om dette temaet
høsten 2014 i GRUKK (Gruppe for Katolske
Konvertitter), og på innledninger til flere diskusjonskvelder som vi har hatt her i menighetens
Åpent hus om samme tema. Stoffet er inspirert av og
for en stor del hentet fra boka The Heart of Catholicism
– Practicing the Everyday Habits that Shape Us. Boka
er skrevet av den amerikanske forfatteren Bert
Ghezzi, og ble utgitt av Ave Maria Press i fjor.

Litt om Bert Ghezzi
Ghezzi er født i USA, i en familie
med italienske aner. Han er en
populær forfatter, skribent og
foredragsholder, som har skrevet
20 bøker og et stort antall artikler
om ulike sider ved katolsk tro og
praksis og om helgener. Han er opprinnelig historiker av fag, med en PhD fra Notre Dame
University, og jobbet i flere år som professor i
Michigan. Han har ellers jobbet i mange år som
redaktør i forlagsbransjen. I mer enn 40 år har han
vært engasjert i trosopplæring i ulike sammenhenger. Han bor i Florida, der han er aktivt engasjert i sin lokale menighet.
Artikkelserien vil følge hovedtemaene og disposisjonen fra Ghezzis The Heart of Catholicism,
som ser sånn ut:
I
Å være katolikk
II Å motta daglig nåde
III Å åpne seg for Gud
IV Å la troen forandre deg
V Å nå ut over oss selv

Hva er egentlig hverdagskatolisisme?
Når jeg har valgt å bruke dette ordet på norsk, er
det fordi jeg synes det gir en god beskrivelse av
temaet, som kort og godt dreier seg om nettopp

den katolske troen og hvordan vi lever den ut,
praktiserer den, i hverdagen. Hvordan lar vi troen
påvirke oss; våre tanker, holdninger og handlinger
– både i forhold til Gud og våre medmennesker?
Hvordan kan vi få et mer bevisst og aktivt forhold
til vår katolske tro og Kirken? Bruken av “hverdag”
signaliserer også at her er det snakk om kjernen,
det grunnleggende, det vi alltid har med oss. Dette
er ikke en arikkelserie som er ment å belyse teologiske spissfindigheter for spesielt interesserte, dyp
filosofi eller kirkepolitiske kontroverser.
I 2013 avsluttet vi Troens år, der mottoet var: Ta
imot – gi videre! Og nettopp det, å gi videre det vi
har fått, bør også være en naturlig del av hverdags
katolisismen, en naturlig konsekvens av vår tro.
Ghezzi sier selv at The Heart of Catholicism er en
bok om hva katolikker gjør og hvorfor de gjør det,
om kjerneinnholdet i det daglige katolske livet.

Katolisisme er smittsomt!
Og vi får det fra andre katolikker som lever sin tro
med entusiasme. Med disse ordene innleder Ghezzi
sin bok, og han fortsetter med å si at som oftest får
vi smitten fra katolikker som danner en eller annen
form for gruppe, som en hel menighet, en bønnegruppe, en bibelgruppe, eller en annen gruppe der
vi ser at de troende er dedikerte til et fellesskap og at
de åpenbart bryr seg om hverandre. Slike grupper
tiltrekker seg andre som magneter.
Ghezzi forteller så litt om seg selv og sin egen
bakgrunn. Han er selv krybbekatolikk, født inn i
en katolsk familie, fikk en katolsk oppdragelse og
gikk på katolsk skole, men først da han ble student, oppdaget han hva det virkelig kunne innebære å leve et fullt katolsk liv.
Han kom da i kontakt med et uformelt fellesskap av professorer og studenter, som møttes til
en tidlig morgenbønn, og deres forhold til tidebønnene, Salmene og deres refleksjon over
Skriften la grunnlaget for egne bønnerutiner som
han siden har brukt gjennom hele livet. Han fikk
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se og lære betydningen av å praktisere det han betrakter som essensielle hverdagsvaner for et katolsk
åndelig liv. Det innebærer å feire messe sammen,
studere liturgien og sakramentene, studere
Bibelen, men også å la dette få danne fundamentet
for praktisk arbeid for våre medmennesker og for
sosial rettferdighet.
Han ble sterkt grepet av ordene i Johannes 14,23:
Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt
ord og min Far skal elske ham og vi skal komme til ham
og ta bolig hos ham.
Senere, etter deltagelse på en retrett, ble han
også mer oppmerksom på viktigheten av evangelisering, av å gi troen videre til andre.
Mer om dette senere i artikkelserien.

Hva er egentlig en katolikk?
Spørsmålet kan kanskje høres dumt ut, inntil vi
setter oss ned å tenker litt på det.
Hvordan vil du selv svare?
Rent statistisk kan vi svare at en katolikk er en
som er døpt katolsk, eller at det er en som står
som registrert medlem av Kirken. Men er det nok?
En biskop sa ganske nylig at “Vi kan ikke lenger
være katolikker som en tilfeldighet, vi må bli katolikker av overbevisning.”
La oss stoppe opp et øyeblikk og ta et luthersk
sideblikk. Norge gikk fra å være et katolsk land til et
protestantisk ved reformasjonen i 1537, og vi har inntil nylig hatt en statskirkeordning. Da jeg ble født,
tidlig på sekstitallet, ble rundt 96-97 prosent av alle
nyfødte døpt inn i kirken, og andelen konfirmerte av
alle 14-åringer var på omtrent 93 prosent. Av ekteskapsinngåelsene var andelen gjennomført av Den
norske kirke på rundt 85 prosent. I dag er disse tallene gått vesentlig ned av flere grunner, uten at jeg
vil gå inn på det her, og statskirkeordningen er avviklet. Men fremdeles er rundt 75 prosent av befolkningen medlemmer av Dnk. Egentlig ganske imponerende tall. Langt mindre imponerende blir det når
vi ser på hvor ofte folk faktisk går i kirken eller mer
generelt deltar i religiøse seremonier. Ifølge tall fra en
stor europeisk undersøkelse (European Social Survey
(ESS)) som kom for ca. 10 år siden, oppgir 37 prosent
av nordmenn at de aldri deltar på kirkelige eller religiøse seremonier, og kun 3,5 prosent deltar ukentlig.
Disse tallene er ikke så viktige, men poenget er at
et kirkemedlemskap, en papirtilhørighet, i seg selv
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langt fra gir noe godt bilde av hva troen betyr for
mennesker og hvordan troen praktiseres i hverdagen.
Når vi kaller oss katolikker, så skal det bety
noe mer for oss enn en “religiøs preferanse” og
også mer enn at “vi går i kirken på søndager.”
Katolsk betyr universell eller allmenn, og
grunnleggende sett er en katolikk en som følger
Kristus, som er forent med ham, en kristen.
Joh 15,5: Jeg er vintreet, dere er grenene.
I forhold til andre kristne skiller vi oss ut spesielt i læren om Kirken selv.
Vi ser på Kirken (den Katolske) som en direkte
videreføring av det fellesskapet som Jesus selv
grunnla, og som han så overlot ledelsen av til
Peter og de andre apostlene.
Denne kirkens lære bekjenner vi, og vi deltar
aktivt i dens sakramentale liv. Vi underlegger oss
også kirkens ledelse, Paven og biskopene, og deres læremessige autoritet.
Fra Lumen Gentium, den dogmatiske konstitusjon
om kirken fra Det annet vatikankonsil, punkt 14:
“Fullstendig innlemmet i Kirkens samfunn blir
de som, med Kristi Ånd boende i seg, tar imot hele
Kirkens ordning og alle de frelsesmidler som er nedlagt i den, de som innenfor dens synlige samfunn
forenes med Kristus - han som styrer den gjennom
paven og biskopene - ved disse bånd: trosbekjennelse,
sakramenter, kirkelig forvaltning og fellesskap.”
Altså, som katolikker, så
1) Bekjenner vi troen, slik den beskrives i
trosbekjennelsen
2) Deltar vi i Kirkens sakramentale liv
3) Anerkjenner og underlegger vi oss kirkens
læremessige autoritet, paven og biskopene.
Krav kan ergre oss, skriver Ghezzi, vi kan oppleve dem som begrensende, kanskje til og med undertrykkende. Men synet på disse tre betingelsene
bør være det motsatte, for det er veier som leder
til Kristus og trygger vårt forhold til ham.

Å forplikte seg i forhold til Kristus
At Gud ble menneske er det sentrale mysteriet i
katolsk kristen tro.
I andre religioner er det den troende som må
forfølge det guddommelige, den troende er søkeren. For oss er det stikk motsatt, skriver Ghezzi,
det er Gud som jakter på oss.
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Den hellige Johannes Paul II sa at “Gud ikke
bare snakker til mennesket, men oppsøker oss aktivt. Inkarnasjonen av Guds Sønn viser oss at Gud
aktivt oppsøker oss.”
Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. (Joh 1,14)
Og Gud oppsøker oss ved å sende den Hellige Ånd.
Joh 1, 12-13: Alle som tok imot ham, dem gav han rett
til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er
ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og
ikke ved manns vilje, men av Gud.
Vi mottar den Hellige Ånd i dåpen, men så må vi
selv gjøre et personlig valg og aktivt ta stilling for
eller mot Kristus. Det finnes ikke to mennesker
som blir voksne og modne troende langs nøyaktig
samme trosvei, men det er felles elementer i prosessen: Tro, omvendelse og disippelgjøring.
TRO
På et punkt må vi bekjenne vår tro i ord og handling, for Gud, oss selv og andre. Konvertitter til
Den Katolske Kirke må i messen erklære offentlig
at vi ønsker å bekjenne og bevare troen.
OMVENDELSE (conversion)
Ghezzi beskriver dette som en todelt prosess.
Vi må vende oss bort fra synd og det gale vi
gjør, og vi må vende oss mot Gud.
Dette er prosesser som kan gå hånd i hånd, eller den ene kan gå forut for den andre.
DISIPPELGJØRING – det å bli en disippel (discipleship). Ordet disippel kommer fra discipulus,
som betyr elev, en som lærer. Som disipler tar vi
Kristus som lærer og veileder, og forsøker å bli
mer som ham. Alle disse tre elementene innebærer at vi foretar bevisste valg ut fra vår frie vilje.
Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og
ta sitt kors opp hver dag, og følge meg. (Luk 9,23)
Disse tre elementene er ikke avgjørelser vi kun
tar én gang. Det bør innebære kontinuerlige aktiviteter for en katolikk.
Noen ganger trenger vi å fornye vår tro, vi
trenger stadig å vende oss bort fra det onde og
mot Gud, og det å være en disippel innebærer en
livslang læringsprosess, at vi stadig lytter til Guds
vilje og forsøker å gjøre hans vilje.
Dette kan høres ut som et slit og strev, men Jesus
sier: Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og

ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.
For mitt åk er godt, og min byrde lett. (Mat 11, 29-30)

En katolikk er en evig student
Naturligvis ikke i betydningen å sitte i et klasserom, skrive oppgaver og ta eksamener, men det er
viktig å stadig utvikle seg i troen, nærme seg Gud
i hverdagen. Selv skriver Ghezzi: “Jeg har vært
katolikk i 72 år og mener å ha et ganske godt grep
om det grunnleggende, men jeg forblir en evig
trosstudent og jeg har fremdeles mye igjen å lære.”
Kunnskapen former oss og det livet vi lever
som kristne. Jo mer vi vet om Gud, desto nærmere
kan vi komme ham, elske ham og tjene ham.
Studier betyr ikke bare å lese Bibelen og gode
åndelige bøker, men også å virkelig lytte til lesningene i messen, til prekener, å gå på foredrag, kurs,
seminarer og retretter, og dessuten er det mye informasjon på nettet, både som skrift, tale og video.
Prøv å være oppmerksom på hull i din tro og
kunnskap, og forsøk å fylle dem.
Når du begynner å søke svar, vil nye spørsmål
dukke opp, og du vil sette i gang en kjedereaksjon
som stadig vil utvide din kunnskap og forståelse.
Ghezzi anbefaler den Katolske Kirkes katekisme som en god oppslags- og referansebok, som
kan gi svar på svært mye innen katolsk tro. Den er
nettopp kommet i ny utgave på norsk, og kan
også leses på nettet, både fra PC og som app til
nettbrett og mobil.
P. Robert Barrons bok KATOLISISME - en reise
til troens hjerte er nylig kommet ut på norsk på St.
Olav forlag, og kan anbefales. Han har også laget
en serie med TV-programmer på video om samme
tema, som nå er tilgjengelig med tekst på norsk,
svensk, polsk og engelsk. Husk på at i den Hellig
Ånd har vi en god studieveileder:
Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen
skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne
dere om alt det jeg har sagt dere.
...
Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra
seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som
skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av
det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen
har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt,
og forkynne det for dere. (Joh 14,26, 16,13-15)
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En vandring mot Santiago de Compostela
Kristin B. Feragen –

makrifer@yahoo.no

Da jeg i fjor feiret en ”rund dag” hadde jeg kun et
stort ønske: å få muligheten til å gå pilegrimsleden til Santiago de Compostela. Familien signaliserte da at de var villig til å ”gi slipp på meg” og
på vårparten i år dukket det opp en mulighet til å
ta fri fra jobben i fem uker. Jeg forsto at dette var
en livets invitasjon til å ta utfordringen og planleggingen til en slik reise begynte. Den 29. april,
før soloppgang, sto jeg i St Jean Pied-de-Port i sørFrankrike, klar til å starte en 790 km lang vandring, til fots.
En tid for tillit. Jeg hadde mange spørsmål med
meg der jeg startet. Kan jeg klare dette, fysisk? Vil
kroppen samarbeide? De eneste svarene jeg
hadde ved vandringens start, var bror Haavars
ord da jeg mottok pilegrimsvelsignelsen av ham i
St Dominicus kirke like før jeg reiste: “En pilegrimsvandring er ikke bare en reise mot et mål,
men også en reise med - Kristus. Prøv å være åpen,
ikke bare for det du opplever og dem du møter,
men også for alt du møter i deg selv”. Usikkerheten
på om dette var noe jeg kunne klare ble dermed en
bønn om styrke nok til at jeg kunne vandre med.
Da jeg ankom Roncesvalles på ettermiddagen
den første vandringsdagen, etter 27 km over
Pyreneene, var jeg sliten, rørt, takknemlig og lykkelig. Og spent på hvordan føttene hadde klart
seg, så gleden var stor over kun å oppdage én liten blemme. Litt stolt også over at jeg hadde vært
så lur å gå med disse fjellstøvlene i 3 måneder
hver eneste dag (noe som ikke hjalp det spor noen
uker seinere...). Stolt også over å ha klart å pakke
en sekk som kun veide litt over 5 kg. Ydmykhet
var likevel den sterkeste følelsen etter denne første dagen, med en dyp bønn om å bli gitt den nødvendige styrken til å klare de resterende 740 km!
Den andre dagen satt jeg på en landsbycafé etter
å ha funnet et herberge for natta. Kroppen var stiv
som en stokk og det verket i alle ledd. Jeg måtte
smile: vi så alle ut som hundreåringer med gikt!
Ettersom dagene gikk, bygget kroppen seg opp og
stålsatte seg for utfordringene den ble utsatt for.
Forskjellen var målbar fra uke til uke. Den første
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uka var jeg totalt utmattet ved ankomst på ettermiddagen, mens jeg etter hvert orket å vandre
rundt i landsbyene også på ettermiddagen etter å
ha funnet en seng, tatt en dusj, vasket klær og sørget for fotstell. Igjen var takknemlighet det største,
den dype følelsen av at dette var meg gitt: en gave.
En tid for ensomhet. Bror Haavar anbefalte meg
å reise alene for å beholde friheten til selv å styre
i hvilken grad jeg ønsket å vandre sammen med
noen, eller gå alene. Dette var et veldig godt og
viktig råd. Det å lytte til stillheten rundt meg og i
meg selv var ett av mine ønsker for min pilegrimsferd. Jeg gikk for det meste alene, men følte meg
aldri ensom. Medvandrere var der på stien, i herbergene og ved kveldsmåltidet. Jeg var alene i
møtet med meg selv og utfordringene jeg måtte stå i,
men med en sterk følelse av samhold og fellesskap.
En tid for “her og nå” – å være til stede. En sekk og
ett enkelt mål for dagen: å vandre videre mot vest.
Mat og søvn. De nærmeste med meg i hjertet. Og
veldig mye fotstell! Denne enkle hverdagen, dag
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etter dag, bidro til at fokus kunne rettes mot det å
være til stede her og nå: lytte, kjenne, se, lukte,
smake. Og virkelig å motta det vakre jeg ble gitt:
menneskene jeg møtte og den utrolig vakre naturen. Dette skapte også et helt annet rom for bønn og
tilstedeværelse enn vår stressede hverdag.
En tid for møter og bønn. Bønnen og St Jakob i
nesten hver eneste kirke hele veien styrket meg og
ga meg håp. I tillegg innebar vandringen mange
møter. Fine møter. Morsomme møter. Sterke
møter. Jeg møtte mennesker som var “på tur”, og
noen som gikk av sportslige grunner, men først og
fremst møtte jeg mennesker som bar med seg en
bønn, en smerte, et dødsfall, en glede, en takk
sigelse, et spørsmål… For meg var takksigelse
overskriften da jeg dro. Underveis forvandlet
vandringen seg til noe mer. Smerten i føtter og
bein enkelte dager kunne være så utrolig sterk.
Jeg kjente veldig på at jeg i slike stunder hadde
valget mellom enten «å være nede i støvlene» og
gå glipp av så mye rundt meg, eller å jobbe med å
holde fokus på noe annet enn føttene som skrek.
Jeg fant ett eneste effektivt hjelpemiddel: rosenkransen! Jeg har definitivt aldri bedt rosenkransen
så intenst og så mange ganger på en dag som i
løpet av disse ukene!
Pilegrimshilsen. Enten du blir forbigått eller du
er den som går forbi andre, hilses det med samme
“Buen camino!” – god vandring. Også under fredshilsen i messen opplevde jeg rørt at eldre fra
landsbyene ønsket meg “Buen camino”, eller
langs veikanten når jeg vandret forbi. De essen
sielle tre spørsmålene når vi møtte noen på

Caminoen var: “Hvor kommer du fra?”, “Hvor
startet du fra?” og “Hvordan går det med føttene
dine?”. Etter denne runden kunne vi raskt ta fatt
på de store eksistensielle spørsmålene !
En tid for tilgivelse. Etter ca. 3 ukers vandring passerte jeg Cruz de Ferro, Jernkorset. Jeg hadde som
alle pilegrimer med en stein hjemmefra. Faktisk
hadde jeg flere, for hver og en av mine hjemme
hadde plukket ut en som jeg tok med på deres
vegne. Jernkorset er en enkel påle med et kors på
toppen. Det står plantet i en haug med småstein –
faktisk hele 30 meter i diameter og flere meter høyt.
Her har hver enkelt pilegrim lagt fra seg en stein - i
tusen år! Steinene symboliserer smerten og byrdene vi legger fra oss under vandringen, med en
bønn om tilgivelse. Dette hadde jeg lest om, men
jeg var helt uforberedt på å føle meg helt overveldet. Det var som smerten i hver eneste stein ropte
mot meg. Kvinnen som hadde med seg sin sønns
aske for å be om tilgivelse for hans selvmord. Så
mange skjebner, så mange historier, så mye sorg.
Men også en altomsvøpende tilgivelse.

En tid for gaver. For meg ble hver eneste dag på
Caminoen en gave. Så mange mennesker som jeg
vil bære med meg lenge. Erfaringen hele veien av
at “The camino provides” – det jeg trengte ble jeg
gitt. Etter fire uker og 790 vakre og intense km til
fots, var det å knele ved Apostelens grav i
Compostela en gave det er vanskelig å sette ord
på. Som så mange andre pilegrimer før meg er jeg
smittet av alt jeg mottok: drømmen som ble virkelighet og styrken jeg fikk til å klare dette. Med
meg har jeg en annen drøm: å vandre den igjen.
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St. Elisabethsøstrene feirer 135-års
tilstedeværelse i Norge
sr. M. Natanaela Hess – natanaela@stelisabeth.katolsk.no

Den 13. oktober 2015 feiret vår kongregasjon 135 års til
stedeværelse i Norge. Dette var en dag hvor vi med takk
nemlighet kunne se på fortiden, minnes de mange
modige søstre som til tross for enorme vanskeligheter
og utfordringer, utviklet kongregasjonens virksomhet
og dermed etterlot oss en beundringsverdig arv.
Det var nøyaktig den 13. oktober 1880 de tre første
Elisabethsøstre: M. Klaudia Hoffmann, M. Serapia Streibel
og M. Adelharda Tischler kom til Hammerfest. Slik beskrev
de i husets kronikk sitt første møte med norsk natur:
”Vinteren var på fullt da vi kom frem. Det var snøstorm
og vi kunne ikke en gang åpne våre øyne. Snøen var kne
dyp overalt (…) I kirken som så meget fattig ut, intonerte
p. Clemens Hagemann ”Te Deum”, men vi kunne ikke
synge for tårene fylte øynene våre.”
I første omgang begynte søstrene med omreisende
sykepleie. Denne tjenesten gjorde søstrene uten å gjøre
forskjell på tro, sosial rang, eller andre forhold. Deres
hjelp bestod av pleie av sår, trekking av verkende tenner
og massasjer. Allerede en måned etter søstrenes ankomst
til Hammerfest, kokte de middag for 10 fattige barn i
byen. Snart økte tallet på barn som ble bespist til 24, og
av dem lærte søstrene seg sin første norsk. Barn ble aldri
slitne av å gjenta om igjen og om igjen de samme ord for
søstrene.
På kort tid vant søstrene befolkningens hjerter og
søstrenes arbeidsområde ble utvidet geografisk til andre
områder hvor man spurte dem om hjelp. De tok på seg
oppgaver innen omsorgsarbeid hvor behovet var størst.
I september 1887 ankom de første Elisabethsøstrene
Trondheim. I 1891 ankom de til Oslo og i april 1906 til
Tromsø. I 1923 tok søstrene seg av hjemmesykepleien i
Harstad. I desember 1928 ankom søstre for å innrede og
ominnrede huset i Tønsberg og i 1952 til Lillestrøm.
I dag har den norske provins bare fire hus og blant
dem er Hammerfest, derfor bestemte vi oss for å mar
kere årsdagen for søstrenes ankomst til Norge nettopp
der. Det var syv søstre (fra Oslo, Tønsberg og Tromsø)
som kom til Hammerfest, hvor fortsatt tre søstre i dag
tjenestegjør. Sammen ville vi minnes de første modige
og dristige søstre.
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Den 11. oktober 2015 feiret vi sammen med St.
Mikael menighet vårt jubileum. Feiringen startet vi
med en festmesse hvor biskop Berislav Grgić var ho
vedcelebrant. Pater Wojciech Egiert, som til daglig er
sogneprest i denne menigheten, men bor i Alta (ca. 130
km. fra Hammerfest) og kapellanen, pater Antonius
Maria Sohler, feiret messen sammen med Biskopen.
Andre prester fra Stiftet kunne ikke komme på grunn av
forpliktelser i sine egne menigheter. Til vår store glede
kom veldig mange av menighetens barn for å feire det
”lille” jubileet.
Vi sang ”Te Deum” med tårer i øynene for vi har vir
kelig mye å takke Gud og søstrene (særlig de aller første
i Norge) for.
Etter kirkekaffe hadde vi anledning til å besøke
våre avdøde søstre på to forskjellige kirkegårder.
Der kunne vi også be om søstrenes forbønn for

provinsens fremtid. Vi trenger flere kall for å
kunne fortsette den gjerning søstrene begynte for
135 år siden.
Festdagen avsluttet vi med høytidelig Vesper
med utstilt Sakrament. Måtte Gud velsigne oss og
de mennesker vi møter i vår daglige tjeneste for
Kirken i Norge.

Profess hos St. Elisabethsøstrene
Lørdag 24. oktober 2015 avla syv søstre sine første løfter
i St. Hallvard kirke i Oslo.
Løfteavleggelsen skjedde kl. 13.00 under en høytide
lig messe ledet av Generalvikar msgr. Francis Xavier
Huynh Tan Hai. Blant koncelebrantene var også flere
prester, samt søstrenes venner fra Norge og Vietnam.
Sogneprest p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc hilste
velkommen, og ga en kort veiledning før messen. P. Tao
Nguyen leste evangeliet, og Generalvikar msgr. Francis
Xavier Huynh Tan Hai holdt en flott preken.
Hos St. Elisabethsøstrene avlegger vi løfte om lydig
het, gudviet kyskhet og fattigdom. Løfteavleggelsen fin
ner sted etter den kirkelige ritus og blir tatt imot av
Provinsialsuperior, i dette tilfellet sr. M. Katarina Hodyr.
Ved første profess bevitner søstrene sin hengivelse til
Gud for ett år i vårt ordenssamfunns tjeneste. Søstrene
blir fullt ut innlemmet i kongregasjonen og besegler
forpliktelsen til et liv etter våre konstitusjoner, Direkto
riet, provinsialstatuttene og de øvrige bestemmelser.
Dette var en stor festdag, ikke bare for Søster Maria
Antonia – Lê Thị Ngọc Dung, Søster Maria Kristina –
Hà Thị Hồng Châu, Søster Maria Elisabeth – Nguyễn
Thị Phương, Søster Maria Pauline – Nguyễn Thị Hồng
Ngọc, Søster Maria Teresa – Trần Thị Phương, Søster
Maria Magdalena – Nguyễn Thị Thiết, Søster Maria
Monika – Nguyễn Thị Hiền, samt deres foreldre og

søsken, men for alle søstrene og for hele Kirken. St.
Hallvard Menighet gledet seg meget over å være vert for
en slik flott og, i våre dager, sjelden anledning.
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Etter seremonien var det klart for mottagelse med
servering inne i menighetslokalet, hvor det akkurat var
plass nok til alle fremmøtte. Det var en uforglemmelig
dag for oss alle.
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Vi er glade på alle de syv søstrenes vegne, og ønsker
dem Guds rike velsignelse og alle nådegaver de trenger
også i tiden fremover.
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Noen ord fra den nye katekesekoordinatoren
og barne- og ungdomsarbeideren ...
Kjære alle sammen,
Mitt navn er Huyen. Hva i alle dager, tenker dere
sikkert nå, men det er faktisk ikke så vanskelig å
uttale som det ser ut. Det uttales nesten som quinn,
men bytt ut q’en med en h så har dere det! Jeg blir
ikke sint om noen sier feil, så det er lov å komme
bort å si hei hvis dere plutselig ser meg. Det blir
jeg kjempeglad for!
Flere av dere vet allerede hvem jeg er på grunn
av katekesen. Noen av dere har kanskje sett meg
litt her og der innimellom, mens andre igjen har
ingen fjerneste idé om hvem jeg er. Nå har vi allerede kommet til desember, noe som betyr at jeg
har fått gleden av å jobbe i St. Hallvard i 3 måneder, så da er det vel på høy tid å komme med en
liten presentasjon av meg selv?
Jeg ser på meg selv som en 29 år gammel jente,
til tross for at barna gjerne definerer meg som
dame. Konfirmantene derimot gjettet at jeg var 17
år første gang de så meg, så det synes jeg er litt
stas. Jeg har katolske, vietnamesiske foreldre, men
er født i Thailand og døpt og oppvokst i Bergen. I
løpet av studietiden ved Universitetet i Oslo ble
jeg kjent med mannen min, og sånn endte jeg opp
her i Oslo. Sammen har vi en tullejente på 2 år
som fortsatt ikke har lært at kirken ikke er en lekeplass, men forhåpentligvis lærer hun det snart.
Ellers kan jeg fortelle at jeg er utdannet lærer, så
det å være katekesekoordinator er egentlig litt

kjipt for min del. Det er
jo så utrolig mye gøyere
å undervise! Heldigvis
er jeg også barne- og
ungdomsarbeider her i
menigheten, så da går
det litt opp i opp.
Å jobbe med barn og
ungdom i St. Hallvard
er for meg som en drøm
som har gått i oppfyllelse. Tenk så gøy det er å få
drive med det man tidligere bare drev på med ved
siden av jobb og studier på fulltid! Jeg føler meg
velsignet som har fått denne muligheten, ikke
bare fordi jeg får lov til å være en del av trosopplæringen til barna deres, men også fordi jeg gjennom dette arbeidet får bidra til Kirken og komme
nærmere Gud i hverdagen. Samtidig er jeg ganske
klar over at jeg kun er et bittelite redskap i Guds
store plan, og det jeg gjør er kun for fellesskapets
skyld. Dere er felleskapet. Derfor er det viktig for
meg å få tilbakemelding på det arbeidet som gjøres. Om det er ris eller ros spiller ingen rolle. Si i
fra, jeg trenger det!
Jeg håper at jeg får mulighet til å bli kjent med
dere alle, både store og små, besteforeldre som
småbarn, i årene fremover.
Alt godt i Kristus,
Huyen

Barnas Dag

6. september var det familiemesse i høymessen hvor barnekoret
HaBaKo bidro med nydelig sang og p. Oddvar fortalte og viste
barna hvordan Jesus helbredet den døvstumme under prekenen:
«Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen
hans. Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata!
Det betyr: Lukk deg opp! Straks ble ørene hans åpnet, og tungens
bånd ble løst, slik at han talte rent.»
Etter messen var det «barnevennlig» kirkekaffe med frukt
servering i menighetssalen, og førsteklassingene ble tatt godt imot
av kateketen deres Marta Bivand Erdal. Deretter var det teater i lille
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menighetssal som stod for tur, hvor St. Hallvards tidli
gere barne- og ungdomsarbeider Therese Skaar fortalte
med liv og lyst om Frans av Assisi. Barna så ut til å kose
seg veldig, siden de nærmest satt trollbundet under
hele forestillingen, men de koste seg nok enda mer da
de fikk hver sin overraskelse i menighetssalen etter
forestillingen; nemlig is!
Vi håper barna hadde det fint og håper å se alle igjen
på familiemessen 6. desember. St. Nikolaus kommer
nemlig med gaver denne dagen!

“La de små barn komme til meg, og h
 indre
dem ikke! For Guds rike hører slike til” (Luk. 18, 15-16)
Lørdag 12. september var det katekeseoppstart for 2. –
8. klasse, og i år har vi valgt å bruke prosjektor i katekesemessen. Enkelte tenker helt sikkert at prosjektorer
ikke hører hjemme i kirken, og særlig ikke en kirke
som St. Hallvard som attpåtil er fredet, men det får nå
være. Så langt har vi kun mottatt positive tilbakemeldinger på bruken av prosjektor som et pedagogisk redskap, og alle hjerter fryder seg når vi får høre ting som:
«Messen var veldig bra - mer liv, svar og sang enn
på en god stund.»
«Ville bare takke dere for fin katekesemesse i dag.»
Nå er allerede tre katekeselørdager (-søndager for
1. klasse) unnagjort, men vi har fortsatt en del igjen.
Dette kommer derfor som en oppfordring til alle foreldre med barn som ennå ikke er påmeldt i katekesen: KOM, KOM, KOM!
Per i dag er vi omkring 14 000 medlemmer i St.
Hallvard menighet. 212 av disse er påmeldt i den
norske katekesen i menigheten (per 02.11.15). Det må
da finnes flere barn i menigheten enn det?
Hvorfor gå i katekesen, tenker dere sikkert. Nei, det
er ikke godt å si, men vi har noen punkter:
• Barna kommer nærmere Gud og Kirken
gjennom aktiviteter med andre katolikker.
• Barna får kjenne på hvordan det er å være en
del av et katolsk fellesskapet.
• Barna får lære mer om hva det å være katolikk
innebærer.
• Barna får bli kjent med andre katolske barn,
utveksle tanker og erfaringer.
• … og mye, mye mer!!
Det viktigste med katekesen er ikke undervisningen
i seg selv, men det at barna får komme i kontakt med
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jevnaldrende med samme religion som dem selv.
Samtidig ser vi at katekese en gang i måneden ikke er
nok til å utvikle tette bånd og nære vennskap. Å møte
hverandre i kirken er vel så bra, men for enkelte er heller ikke det nok. Barna må treffes oftere enn det! Derfor
har vi nå gått i gang med «prosjekt: sosialt tiltak utenom
katekesen» for at barna skal få oppleve et godt, trygt og
levende fellesskap i kirken. Det første arrangementet i
dette prosjektet var adventsovernattingen vi hadde for
4. – 7. klasse helgen 28. – 29. november. Nå ser vi fremover mot flere prosjekter etter nyttår og håper deres
barn/barnebarn/oldebarn har lyst til å være med.

Sara har alltid litt sangøving med barna før katekesemessene
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Resterende katekesedager skoleåret 2015/2016
– vi tar alltid imot nye barn!
Katekese 1. klasse
- 6. desember
- 10. januar
- 7. februar
- 6. mars
- 3. april
- 1. mai
- 11. juni (katekeseavslutning)
Katekesen for 1. klasse finner
sted i Lillesalen etter familiemessen og varer i ca. 1 time.
Tilbudet er gratis!
Katekese 2. – 8. klasse:
- 12. desember
- 9. januar
- 13. februar
- 4. – 6. mars
(KONFIRMANTHELG på
Mariaholm for 8. klasse)
- 12. mars
- 9. april (ikke for 3. og 4. klasse)
- 16. – 17. april
(KATEKESEHELG på
Mariaholm for 3. og 4. klasse)
- 30. april
- 11. juni (katekeseavslutning)

Katekesen for 2. – 8. klasse
finner sted enten på Tøyen
skole eller i St. Hallvard og
varer kl.10 – 14. Alle foreldre
oppfordres til å delta i katekesemessen kl.13.
Katekese 9. klasse:
- onsdag 9. eller torsdag
10. desember
- onsdag 13. eller torsdag
14. januar
- onsdag 27. eller torsdag
28. januar
- onsdag 10. eller torsdag
11. februar
- onsdag 2. eller torsdag 3. mars
- onsdag 16. eller torsdag 17. mars
- FORELDREMØTE én søndag i
mars etter høymessen
- onsdag 30. eller torsdag 31. mars
- onsdag 13. eller torsdag 14. april
- onsdag 27. eller torsdag
28. april (undervisning og
skriftemål)
- onsdag 11. mai
(GENERALPRØVE)

Konfirmantundervisningen for
9. klasse finner sted i St.
Hallvard kl.16.30 – 18.30.
FØRSTEKOMMUNION i St.
Hallvard kirke: lørdag 7. mai
2016 kl.11 og kl.13.
KONFIRMASJON i St. Hallvard
kirke: lørdag 14. mai kl. 11 og
2. pinsedag mandag 16. mai kl. 11
Ta kontakt med katekesekoordinator Huyen Nguyen dersom
det skulle være spørsmål i
forbindelse med katekesen:
huyen.nguyen@katolsk.no
Tel: 23 30 32 04 / 489 57 391
Vel møtt!

Utdeling av bibler til menighetens
fireåringer søndag 1. november
Tradisjonen tro delte vi ut gratis barnebibler til alle
fireåringer i menigheten første søndag i november.
I år ble det delt ut 74 barnebibler fordelt over 2 søndager. 53 barnebibler ble delt ut 1. november;
hvorav omkring 30 ble delt ut i familiemessen kl.11,
de resterende i dagens andre messer, inkludert
Holmlia og Nesodden. I den polske familiemessen
påfølgende søndag ble det delt ut 21 barnebibler.
Vi gratulerer alle fireåringene med ny bibel, og
håper barnebibelen vil bringe mye glede for barna
og deres familier i tiden fremover. Kanskje den til
og med blir favorittboken å lese i før leggetid?
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Familiekoret i St. Hallvard kirke “HaBaKo”
Hver mandag skjer det noe spennende i St. Hallvard
kirke mellom kl.17.30 og kl. 18.30.
Det er nemlig øvelse for barnekoret “HaBaKo”. Vi øver
for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å
ta aktivt del i liturgien dvs. Den Hellige Messe.
Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med???
Bare kom!!! Du er hjertelig velkommen. Datoene for
resten av skoleåret 2015/2016 (med forbehold):
- søndag 6. desember (familiemesse)
- 7. desember
- 14. desember
- 20. desember
- 4. januar
- søndag 10. januar (familiemesse)
- 11. januar
- 18. januar
- 25. januar
- 1. februar
- søndag 7. februar (familiemesse)
- 8. februar
- 15. februar
- 22. februar
- 29. februar
- søndag 6. mars (familiemesse)
- 7. mars

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

Du er hjertelig
velkommen!

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

Familietreff 7. november
Lørdag 7. november var det familietreff i St. Hallvard.
Det kom mange, omtrent alle påmeldte (40 stk) og noen
andre. Av disse var det mest barn i alderen 2-3 år til 5-6
år. P. Janusz, sr. Faustyna og postulantene deltok også til
stor glede for store og små!
I kirken var det sang, kort historie om Marias bebu
delse med flanellograf og mer sang. Deretter var det tid
for aldersdelte grupper.
Resten av barna fra 3 måneder til 3 år (7 – 8 barn) var
i menighetssalen med Marta og hadde et eget opplegg
med Noahs ark, båt på havet, dyrene, etc. hvor de også de
monstrerte det å ligge under bølgene.
Deretter var det tid for litt lek og postulantene var til
stor hjelp. Det hele ble avrundet med felles måltid, noe
som alltid er en suksess.
Takk til alle kjente og nye familier som kom! Vi ønsker
alle velkommen til neste familietreff lørdag i fastetiden.
Mer informasjon kommer.
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«Gi kjærlighet, gi styrke, bli Herre i mitt liv»
Helgen 6. – 8. november ble det arrangert konfirmantleir
på Mariaholm for kullet som skal konfirmeres i St.
Hallvard mai 2016. Temaet for helgen var skriftemålet –
synd og tilgivelse.
Fredag 6. november møtte 30 ungdommer fulle av
energi opp i St. Hallvard for å bli kjørt med buss til
Mariaholm. Vel fremme på Mariaholm var det middag
som stod på planen, etterfulgt av gruppeinndeling og fel
lesleker, hvor Sheriff og Blitz slo spesialt an.
Lørdag morgen våknet de aller fleste friske og opplagt,
klar for en ny dag. Dagen startet med morgenbønn, mor
gengymnastikk med Stiv heks og frokost før det var klart
for en «godt og blandet»-quiz om Kirken og samfunnet.
Deretter var det tid for «Pater (Carlo) prater» hvor det
først var pater prater før p. Carlo fortalte mer om temaet
for leiren. For de som ikke vet hva pater prater går ut på er
det kort fortalt en anledning for alle å stille spørsmål ano
nymt til presten ved å legge lapp i eske. Både gøy og lære
rikt! Spesielt morsomt var det da p. Carlo svarte på konfir
mantenes spørsmål om hans første forelskelse, «men de
andre vil jeg ikke snakke om» avsluttet p. Carlo.
Etter at p. Carlo var ferdig var det tid for Beat for beat,
til konfirmantenes store glede, etterfulgt av lunsj og rebus
løp, hvor konfirmantene blant annet løste morser, lagde
lenke av klærne deres, hoppet tau med kleslenken, var
fastbundet og måtte frakte eggmaskotene sine på skjeer
gjennom hinderløype, etc...
Fordi temaet for leiren var skriftemålet var det naturlig å
inkludere en straffe-/skriftepost som en form for botsgjø
relse når ting ikke var blitt utført tilstrekkelig. Her måtte del
tagerne blant annet drikke chilisaus, sennep, soyasaus, fiske
saus etc., noe som førte til at et par stykker spydde, men de
aller fleste overlevde straffen uten noe særlig rabalder.
Etter rebusløpet var det tid for forberedelse til kveldens
underholdning. Hver gruppe fikk tildelt en bibeltekst rela
tert til synd, anger og tilgivelse, også måtte de lage et under
holdningsbidrag (sang, dans, drama) ut i fra bibelteksten sin.
Temaene var: Judas, Noah og storflommen, Mennesket i
Edens hage, Den barmhjertige samaritan og Sakkeus.
Lederne, Team Asian Invasion, fremførte et modernisert
skuespill med Moses og gullkalven som tema, hvor gullkal
ven ble byttet ut med tilbedelse av mobiltelefon. Det røde
laget var det eneste laget som løste oppgaven ved å lage sang.
Temaet de fikk utdelt var Noah og storflommen.
Lørdagens fellesaktiviteter ble avrundet med koselig
aftenbønn, som var lagt opp som en sakramentsandakt

bestående av skriftemål, bønner og sang før konfirman
tene fikk se skrekkfilm før leggetid. På søndagen var det
morgenbønn, massasjetog og frokost før det var tid for
messeforberedelse og messe.
Takk til p. Carlo for å ha gitt av sin tid og vært med under
hele helgen. Takk til kokkene, Tor Peter, Stian og Trong for at
dere lagde mat til oss. Vi håper alle konfirmantene koste seg
og ønsker dere lykke til videre i tiden fremover mot
konfirmasjonen!
Hilsen Team Asian Invasion, en sliten gjeng som er
overlykkelig over at helgen er over!
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Soker
/
barn til julespill i St. Hallvard kirke!
På julaften feirer vi familiemesse både kl. 13.30 og kl. 15.00. I hver av messene
skal vi ha et julespill – en enkel dramatisering av juleevangeliet. Skal dere i en
av messene? Meld barna på julespill!
Øving søndag 20. desember etter 11-messen, kl. 12-13.
Ta kontakt med barne- og ungdomsarbeider Huyen Nguyen for mer informasjon:
huyen.nguyen@katolsk.no • Telefon: 23 30 32 04 / 489 57 391

Helligetrekongersfest
10. januar er datoen for den første store begivenheten for barna i 2016.
Alle barn med familie er spesielt invitert til familiemesse kl.11 og
påfølgende kirkekaffe denne dagen. Vi er så heldige at vi faktisk får
besøk av de hellige tre konger! Barna husker kanskje kongene fra juleevangeliet? Det var nemlig de som kom til den nyfødte Jesus, knelte
for ham og ga ham gull, røkelse og myrra i gave.
Men vet dere hva; Kongene skal også ha med seg noe til barna når
de kommer på besøk til St. Hallvard! Kanskje ikke akkurat gull,
røkelse og myrra, men det blir noe enda bedre – noe godt.
Det blir i tillegg gang rundt juletre med felles sang og alle store og
små er invitert.
Velkommen til Helligetrekongersfest 2016 i St. Hallvard kirke søndag 10. januar etter norsk høymesse!

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

Familiehelg på Mariaholm –
27. - 29. mai 2016
Vær med å bygge opp det katolske familiefellesskapet i menigheten!
Året er snart omme, noe som betyr at det ikke
er så altfor lenge til neste gang St. Hallvard arrangerer familiehelg på Mariaholm for alle katolske
familier. Vi møtes i naturskjønne omgivelser for å
bli kjent, ha det gøy og for å få åndelig påfyll. Det
blir program for hele familien samlet, men også
for barn og voksne hver for seg. Mer detaljert program og informasjon om pris og påmelding kommer i neste nummer av Hallvardsvaka, men legg
gjerne av helgen allerede nå!
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Har du hørt om de hellige tre konger eller de tre
vise menn? Hvis ikke er det kanskje ikke så rart.
Det er nemlig bare i Matteusevangeliet at vi
finner informasjon om dem:
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden
Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til
Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som
nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi
er kommet for å hylle ham. (Matt. 2, 1-2)
Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De
gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren,
Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet
de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull,
røkelse og myrra». (Matt. 2, 10-11)

Finn forskjellene
Det er 10 forskjeller mellom de to bildene.
Hvor mange finner du? Finn og fargelegg

6. januar er den egentlige minnedagen for de
hellige tre konger, men her i St. Hallvard blir det
en litt forsinket feiring 10. januar. Husk å minne
foreldrene deres på å komme!

Spørsmål
1.

Hvor var vismennene fra?

2.

Hva så de på himmelen?

3.

Hvem trodde de var blitt født?

4.

Hva pakket de i skattkistene sine?

5.

Hvordan reiste de?

Klarer du å løse rebusen?

Ordjakt
Finn svarene på disse spørsmålene i ordjakten.
1.

Hvem var de første som besøkte Jesus?

2.

Hvem fortalte dem at han var født?

3.

Hvem reiste langt for å se Jesus?

4.

Hva fulgte de for å finne Jesus?

A
G
J
T
D
V

W
J
O
S
F
I
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Intervju med avtroppende
katekesekoordinator Angelika Wimmer
Intervjuer Kristin B. Feragen – makrifer@yahoo.no

Hvor lenge du var koordinator?
Jeg var katekesekoordinator i 4 år. Jeg startet i
august 2011 og sluttet i august i år.

Hvordan har det vært for deg å ha dette ansvaret?
Jeg kan tenke meg det har vært både gleder og
utfordringer.
Jeg opplevde det som veldig givende å møte barn
og foreldre fra hele verden som møtes i lille St.
Hallvard for å være sammen om sin tro. Uten konkurranse, med helt ulik bakgrunn og med en felles
motivasjon. Katekesen er et veldig fredelig møtested, og det er fint og spesielt. Jeg ble dessuten
veldig glad i kateketene og har stor respekt for
deres innsats. Jeg håper å ha bidratt til å styrke
gode rutiner rundt katekesen og målet mitt har
vært å være tilgjengelig for familiene og kateketer.
Dermed var jeg fornøyd når ting fungerte og når
jeg kunne svare på spørsmål fra foreldre.
Et av høydepunktene var katekesehelgene
med førstekommunionsbarna. Jeg likte spesielt at
det var god tid til forming og aktiviteter som det
ellers ikke er rom for i et klasserom. Jeg innbiller
meg også at helgene kunne være en ny eller annerledes opplevelse av kirken for de foreldrene
som var med, og at det var fint at de fikk dele den
med barna sine.

opplegg. Så jeg ser virkelig frem til utvikling her.
Det å rekruttere kateketer har vært både et mål og
en utfordring i jobben min. Kommunikasjon og
gode relasjoner er nøkkelord her. Flere foreldre
ble motivert og fikk tiltro til sin kompetanse som
kateket gjennom å være med på katekesehelger og
kunne dermed bidra med hjelp videre.

Hva tar du med deg videre av erfaringer?
Massevis! Det å ha jobbet innenfor kirken har gitt
meg helt nye innblikk i hvordan kirken og en
menighet fungerer. Jeg har erfart hvor viktig god
kommunikasjon er for å få til et konstruktivt samarbeid - og jeg har blitt bedre i norsk gjennom å
skrive massevis av mailer.

Hva er veien videre for deg?
Jeg har nå vendt tilbake til mitt egentlige yrke som
lærer. Dessuten går jeg nye veier i og med at jeg nå
utdanner meg som spesialpedagog og logoped. St.
Hallvard er fortsatt “min” menighet, jeg sogner
hit og føler meg tilhørig her. Sånn sett kan man si
at jeg rett og slett blir.
Jeg takker for alle gode møter og samtaler, og
også for de hyggelige tilbakemeldingene. Det er
en god følelse å bli satt pris på.

Hva synes du har vært utfordrende?
Den første utfordringen var å lede en konfirmanthelg på Mariaholm uten å ha vært på dette stedet
før. Jeg var heldig som hadde med en gruppe
erfarne ledere som kunne gi meg full introduksjon
i leirstedets egenheter. Men jeg var helt utslitt
etter denne helgen.
Ellers har det vært en stor utfordring hele veien
at det finnes for lite undervisningsmateriell for
kateketene. Selv om katekesen først og fremst er
avhengig av kateketenes personlighet og vitnesbyrd er det fint å kunne støtte seg på noen

Nr 4
2 -2015

Side 24

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Hilsen fra p. Janusz

Den tomme esken

Det var en liten jente som forberedte en julegave. Hun pakket en eske i et flott og
fargerikt gavepapir, som hun brukte veldig mye av og lagde store sløyfer med.
- Hva er det du driver med? skjente faren hennes – nå ødelegger du bare hele
papiret. Er du klar over hvor mye det koster?
Jenta gjemte seg i kroken med tårer i øynene, og holdt esken tett inntil brystet.
På julaften kom hun bort til faren som satt ved bordet og la pakken foran ham.
- Det er til deg, pappa, hvisket hun.
Han fikk dårlig samvittighet for at han hadde vært altfor streng tidligere, og likevel fikk gave av datteren.
Han dro langsomt i båndet, tok bort det skinnende, fargerike papiret og åpnet esken. Den var tom.
Han syntes ikke dette var noen hyggelig overraskelse, og ble sint igjen.
- Har du sløst bort så mye papir og bånd på en tom eske?
De store øynene til jenta ble fulle av tårer igjen.
- Men pappa, esken er jo ikke tom. Jeg har fylt den med tusen kyss.
På arbeidsplassen er det en mann som har en skoeske liggende på skrivebordet sitt. Alle sier at den er tom.
- Nei. Den er full av min datters kjærlighet.
Bruno Ferrero
Kjære voksne –
Det er ikke så farlig med et rotete hjem, ødelagte rester av gavepapir og bånd, eller en mislykket juleribbe. Det eneste viktige er den “tomme” esken.

Kommende arrangementer i anledning jubileet
Senere i høst har det funnet sted en retrett ved sr. Ragnhild Marie Bjelland o.p.

Av vårens program kan vi nevne:

Barn og unge vil ha sitt jubileumsarrangement i forbindelse med kirkeårets
slutt og adventstiden hvor man vi forsøke å oppnå «all time high» i
innsamlingen til årets Adventsaksjon.

• 4. februar kl. 19:00 vil professor Thomas Thiis-Evensen snakke om
St. Hallvard kirke

Barnas jubileumsfeiring i advent:

• 6. mars - samtidig med åpning av jubileumsutstillingen - vil vi få en
presentasjon av jubileumsboken.

28.-29. november overnatting i menighetsalen.
4.-7. klasses katekesebarn gjør en innsats for adventsaksjonen.
Inntektskilder: kirkekaffe og salg av egenproduserte varer.
Øvrig deltagelse i messen med tenning av adventslys og å lage forbønner.
8.-9. klasse: bøssebæring til inntekt for adventsaksjonen.
6. desember: Familiemesse, 1. klassekatekese og St. Nikolas-feiring. Barnas
dag i advent.
13. desember: Lucia-feiring
Julespill som fremføres i familiemessene julaften.

• 6. mars åpner vi vår jubileumsutstilling i lille menighetsal.
Utstillingen vil vare fram til 4. april.

• 2. april - samtidig med jubileumsutstillingens avslutningen - vil det bli
holdt en rekke i innlegg rundt temaet: «Å være katolikk i Norge i dag
- hva kreves det av oss?» Representanter fra ulike etniske grupper
utfordres til å tydeliggjøre de ulike gruppenes utfordringer og ståsted.
• 13. mai pontifikal messe kl 17:00 med påfølgende kirkekaffe.
Middag for inviterte gjester.
• 15. mai Pinsedag og Hallvardsdag. Hallvardsspill ved noen av våre
ungdommer i kirkekaffen og tradisjonell Hallvardskonsert om kvelden.
• 14. og 16. mai er det ferming i St. Hallvard.
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Nytt fra Fransiskushjelpen
Øyunn Granerud – ogranerud@fransiskus.no

Etter en aktiv høst, er det snart jul. Det har vært et
innholdsrikt år så langt for Fransiskushjelpen.
Aktiviteten har vært stor. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling for til enhver tid å kunne bistå
dem som trenger oss aller mest.

Nytt i Frivillige tjenester:
Jeg er glad for å kunne presentere Aksel Øhrn
som fast ansatt som leder i Frivillige tjenester.
Etter å ha vikariert som leder en tid, ble han fast
ansatt i august. Aksel er en solid og engasjert fagperson som har lang erfaring i Frivillige tjenester
– han kan fagfeltet, og han kan frivillighet.

Familiehjelperen:
For Frivillige tjenester har det vært en videreutvikling av Familiehjelperen ved at det nå bygges
opp et tilbud i Akershus i tillegg til tilbudet i Oslo.
Familiehjelperen tilbyr støtte til barn som pårørende i familier hvor en av foreldrene/ omsorgspersonene har en kreftdiagnose, eller annen
alvorlig somatisk sykdom.
Familiehjelperen Oslo og Akershus er i full
gang med å profilere og utvikle tjenesten, og koordinator for Akershus, Goke Bressers, er stadig
på farten rundt for å gjøre tjenesten kjent blant
samarbeidspartnere og rekruttere frivillige. I høst
begynner vi å utvide til Skedsmo, og det blir spennende å se hvordan pågangen blir. Christine
Mathisen, er for øvrig koordinator i Oslo.
Ellers trenger Familiehjelperen flere frivillige
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både i Oslo og Akershus. Følg oss på facebook,
del med andre og ta kontakt med oss for mer info!

Sorgtjenesten:
Marianne Sandsdalen er ansatt som ny koordinator i Sorgtjenesten, 60 % stilling fra 1.august.
Marianne tar imot mennesker til sorgsamtaler, og
har ansvaret for Fransiskushjelpens sorggrupper.
Sorgtjenesten har i dag 23 sorggrupper inndelt
etter type tap, alder og relasjon til den avdøde.

Besøkstjenesten:
Vi er godt i gang med å utvikle frivilligtjenesten
på Lindrende enhet på Akerselva Sykehjem. Dette
er et flott tilbud til beboere som alvorlig syke og
som ønsker sosial støtte på slutten av livet.
Koordinator Lina Næss har gjort en kjempeinnsats med å utvikle tiltaket, og de frivillige har allerede hjulpet flere beboere. Vi skal framover satse
på å utvikle frivilligtiltak innenfor palliasjon (lindrende behandling), noe som er positivt både for
pasienter / brukere og deres familier samt våre
frivillige som har en svært meningsfull oppgave.
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Nytt fra Sykepleie på hjul:
Marte Derås er ny leder i Sykepleie på hjul (SPH)
fra i august. Marte har lang erfaring i SPH, og hun
er svært dedikert til rus- og prostitusjonsfeltet på
gateplan. Marte har dessuten over lengre tid vikariert som leder i SPH.

Prosjekt kveldsåpent:
Sykepleie på hjul har nå kveldsåpent en dag i uka.
Normal åpningstid i Sykepleie på hjul er mandag til
fredag kl 09 til 16.30. De siste årene har vi i tillegg til
vanlig åpningstid hatt åpent helgene i juni, juli og
august. Dette har vi fått til med hjelp fra frivillige
sykepleiere, som har jobbet på bilen med en ansatt
sykepleier. I fjor sommer så vi at det var roligere
dager på jobb i helgene, og vi bestemte oss derfor for
å prøve noe nytt i år. Vi vet av erfaring at vi ofte at vi
har mye å gjøre mot slutten av dagen, og at mange
av våre brukere kontakter oss nær stengetid. Flere
av våre samarbeidspartnere, for eksempel feltpleien
i Urtegata, feltpleien på de fleste hybelhusene og
fastleger har stengt på kveldstid. Vi bestemte oss
derfor for å forsøke å holde kveldsåpent noen dager
i februar og teste behovet litt. Vi holdt åpent på kvelden i tillegg til på dagtid, for å være sikker på at
behovet ikke hadde forskjøvet seg til kveld. Vi traff
mange brukere, og bestemte oss dermed for å holde
kveldsåpent fra midten av august til midten av
desember. Vi har tre frivillige sykepleiere med ulik
bakgrunn som bemanner bilen sammen med en
ansatt sykepleier hver onsdag kveld. Vi har hatt
kveldsåpent onsdager siden medio august, og det
har vært jevnt mye å gjøre. Både utdeling av rent
brukerutstyr, sårstell og følge til legevakt. De frivillige sier det er en spennende og annerledes erfaring
og vi synes det er helt topp å få impulser fra

frivillige med andre erfaringsfelt enn det vi har. Det
blir spennende når vi skal oppsummere «prosjekt
kveldsåpent»!

Pleietjenesten –
Fransiskushjepens hjemmehospice:
I Pleietjenesten er Shaun Reid godt i gang etter sin
oppstart som leder i april i år. Han har ikke fått
mulighet til å ta noen «hvileskjær» så langt, da
Pleietjenesten fikk invitasjon til anbudskonkurranse i Oslo kommune før sommeren. Det er svært
positivt at Oslo kommune ønsker tjenester til
alvorlig syke og døende som ønsker å være
hjemme. Vi kan med glede informere om at vi er i
forhandlinger med Oslo kommune. I skrivende
stund vet vi ikke hvordan dette går, selv om vi er
svært optimistiske. Vi vet antakelig mer nå når
dere leser denne utgaven av Hallvardsvaka.

Fransiskushjelpens Venner:
Venneforeningen er etablert. For tiden pågår det
en prosess for å finne form og innhold.
Fransiskushjelpen er svært takknemlige for at vi
har mange venner og mennesker som bryr seg om
organisasjonen, og som på forskjellig vis ønsker å
bidra til Fransiskushjelpens eksistens og utvikling.
Ønsker du mer informasjon, eller ønsker du å
bli med i Fransiskushjelpens Venner, se www.
fransiskus.no, eller ta kontakt med Aksel Øhrn,
leder for Frivillige tjenester på tlf: 22 70 76 80, eller
mail aorn@fransiskus.no
Med ønske om en riktig god og fredelig jul!
Hilsen
Øyunn Granerud, Generalsekretær

Vil du ha annonse i menighetsbladet?
St. Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo, samt kommunene Ski, Ås,
Frogn, Nesodden og Oppegård, og delvis Enebakk.
Menigheten har nå 16.000 medlemmer.
Menighetsbladet Hallvardsvaka når ut til alle disse.
Med en annonse i bladet støtter du menighetens arbeid.

Ta kontakt med menighetskontoret!
Telefon: 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
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Kardinal Tagle oppfordrer til solidaritet
med flyktningene etter besøk i Hellas
Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver Caritas Norge

– Alle har sett bildene på TV, likevel er det er sjokk å få førstehåndskjennskap til flyktningkrisen. Det sa
leder av Caritas Internationalis, kardinal Antonio Louis Tagle da han besøkte en transittleir for migranter
og flyktninger i Idomeni i Hellas ved grensa til Makedonia.
– Du ser forvirringen, trøttheten og frykten i ansiktene deres. Mange kommer fordi de flykter fra kriger
som de ikke startet og som de ikke forstår. Vi kan
absolutt gjøre mer for dem, og nasjoner kan absolutt
samarbeide mer for å lette deres lidelse, la han til.
600 000 mennesker har krysset Middelhavet hittil
i 2015. 90 prosent av disse kommer fra land som
Syria, Afghanistan og Irak. To tredjedeler krysser
havet fra Tyrkia til en av de greske øyene, før de
tar ferge til Aten og buss til grensen. Et halvt dusin
busser kommer hver morgen til Idomeni, et lite
sted med 120 innbyggere som tar imot 5 000 nye
ansikter hver eneste dag.
– Hvorfor tror du jeg reiste, sier Mohammed, en
elektriker i 20 årene fra Damaskus på perfekt
engelsk, mens han står i kø for å motta matpakker
fra Caritas.

– Jeg har avsluttet studiene mine. Jeg vil ikke verve
meg. Jeg vil ikke dø i krigen. Fremtiden min er på
den andre siden av disse jernbanesporene, sier han.
I en kommentar til Catholic News Service forteller
kardinal Tagle at Caritas Hellas bare har en lønnet
person til å ta seg av flyktningene som kommer til
grensen. Organisasjonen er derfor helt avhengig
av frivillige, som bytter på å servere mat, dele ut
klær og tilbringer dagene og kveldene sammen
med dem.
– Caritas Hellas får riktignok mye godvilje og
donasjoner fra andre deler av verden, men til
syvende og sist ville ikke Caritas overleve uten
frivilligheten, mener Tagle.
Kilde : Caritas Europa

Kardinal Tagle hilser på en flyktningfamilie og gir dem en pose med mat. Foto: Caritas Internationalis
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Pilegrimsferd til Østfold og Båhuslen

I fotsporene til to av Norges hellige menn
Anne Ma Riiser –

annema.riiser@katolsk.no

Som det knapt kan ha unngått noen: St. Hallvard
menighet feirer i inneværende år sitt 125-års jubileum som egen menighet. Og til alt overmål feirer
vi 50- årsjubileum for innvielsen av vår prisbelønte kirke – mange arkitekters valfartssted og
enkelte presters hodepine. I denne anledning har
vi funnet å ville feire oss selv et helt år til ende. Og
hva er mer naturlig enn at vår kjære skytshelgen,
St. Hallvard, står i fokus.
På forsommeren valfartet vi til Huseby i Lier,
hvor Den hellige Hallvard hadde sin gård, og
hvor han like i nærheten led martyrdøden. Det ble
et sterkt møte for mange av oss som deltok.
Nå er det dessverre slik at de fleste av Norges
hellige menn og kvinner har fått et glemselens
slør over seg i den lange perioden de ikke lenger
i like stor grad fikk lov å ha en tilværelse i kirkens
liv i Norge. Mange av dem levde nok i folke
bevisstheten, men den mer eksakte kunnskapen
om dem gikk nok i stor grad i glemmeboken. I bevisstheten om at Den hellige Hallvard alltid hatt
stått sterkt på Østlandet og særlig i Viken, landet
rundt Oslofjorden, fant vi det spennende å reise
også på østsiden av Oslofjorden. Mari Lunde og
hennes medhjelpere Lasse Borgen og Sverre E.
Dehlie fant bevis på en slik oppmerksomhet rundt
vår helgen i Skee kirke i Båhuslen.
Mari Lunde, som har stått bak flere artikler i
Hallvardsvaka med tilknytning til St. Hallvard,
hadde oppdaget at i det gamle alterskapet i Skee
kirke i Båhuslen, befant det seg skulpturer av

både St. Hallvard og av St. Olav. Dette måtte være
et verdig reisemål for en menighet som feiret
runde tall. Som sagt så gjort.
5. september gikk høstens pilegrimsreise til
Østfold med en sving inn i Sverige - dog gammelt
norsk land. Mari Lunde var vår guide på turen
med god støtte av vår pilegrimsprest, p. Carlo Le
Hong Phuc og enkelte lokale guider underveis.
Vi startet fra St. Hallvard kirke med bønn for
pilegrimer og noen praktiske opplysninger.
Deretter tok bussen oss fra Sørli plass til første
stopp i Gamlebyen i Oslo, hvor Mari tok oss igjennom store deler av middelalderen med utgangspunkt i fransiskanernes sted lokalisert til Oslo
Hospital og Gamlebyen kirke i dagens Oslo, via
dominikanernes kloster hvor dagens Oslo-bisp
for den norske kirke troner på toppen av anlegget.
Dominikanerne holdt til i det som i dag vel kan
betegnes som Oslo-bispens kjelleretasje. Nært til
dominikanerklosteret lå St. Hallvard-katedralen,
hvor Den hellige Hallvards skrin engang sto. Nok
et sterkt møte. Den gamle bispeborgen lå tvers
over gaten for katedralen. På bispeborgens ruin er
Oslo Ladegård i dag å finne.
I umiddelbar nærhet av det kirkelige makt
sentrum lå det verdslige med kongsgård og kongens Maria-kirke nede ved havnen.
Med noe av det som tilhører den tidlige historien til kirken i Norge som bakteppe, reiste vi videre i retning Østfold. Der fant vi det naturlig
med en stopp ved en middelalderkirke som stadig
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er i bruk. Kirken er viet Den hellige Margareta,
men heter i dagens terminologi Hobøl kirke. Vi
ba Angelus i den gamle kirken fra ca. 1150 og fikk
en kort orientering ved kirkeverge Jens Henrik
Skjelderup. Han kunne blant annet vise oss en
gammel messehagel og opptegnelsen over stedlige prester tilbake til 1200-tallet.
Ytre Hobøl bygdekvinnelag hadde laget rømmegrøt med spekemat og påfølgende kaffekopp
til oss. Dette ble en stor opplevelse både for øye og
gane. Mette og glade gikk reisen videre gikk til
Borgarsyssel Museum.
Borgarsyssel Museum er en del av det som i dag
heter Østfoldmuseene. Det ikke så mange er seg
bevisst, er at dette museet nærmest ligger på grunnen til det som var Olav Haraldssons hovedstad,
Borg. Han la sin hovedstad på høyden ved
Sarpefossen da han kom tilbake til Norge etter flere
år i utlendighet. Byen er grunnlagt i 1016. Han
hadde sitt sete her fram til han startet sin vandring
mot Nidaros, sin død og martyrdom. Byens voll
ligger i utkant av museumsområdet. Selve byen
raste i ut i Sarpefossen i 1702. Det er bare deler av
vollen som er igjen av Olavs gamle by som likevel
skal feires med 1000-årsjubileum i 2016.
Vi besøkte ruinen av St. Nikolas-kirken og
Olavs-kapellet. Sistnevnte inneholder en stein-
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 uggerhall med utstilling av kopier av døpefonter
h
fra Østfold. Her finner vi også utstilt Borgkrusifikset, et Limoges-krusifiks, som ad underlige omveier kom tilbake til stedet hvor det ble benyttet på 11-1200-tallet. I Olavs-kapellet fikk vi en
orientering ved museumspedagog Christine
Haugsten Ellefsen. Vi feiret også en pilegrimsliturgi med bønn om helgenkongens forbønn for
folk og land.
Videre gikk ferden til Båhuslen og Skee kirke.
Nok en 1100-tallskirke og opprinnelig norsk fram
til freden i Roskilde 1658. I denne kirken finner vi
et alterskap fra 1490-årene hvor både St. Hallvard
og St. Olav er representert med skulpturer.
Vi ble hjertelig tatt imot av diakon Stefan
Mortensen som gav oss en orientering om kirken,
og senere var vår vert ved middagen i menighetshuset.
P. Carlo feiret messen for oss i denne gamle,
flotte kirken som menigheten så velvillig hadde
stilt til vår disposisjon.
Etter velsmakende middag i menighetshuset,
Østfoldss var det klart for hjemreise til Oslo etter
en lang og innholdsrik dag. På hjemreisen ba vi
Vesper omkranset av to salmer med en viss lokal
tilknytning, siden husfrue til en av Østfolds herregårder, Elingård i Onsøy; Birgitte Christine
Kaas-Huitfeldt, hadde oversatt begge salmer fra
tysk.
Etter en lang og innholdsrik dag var vi atter tilbake på Sørli plass hvor vi noen timer tidligere
startet.
En stor takk til Mari Lunde som ledet vår reise
og hadde tilrettelagt for oss i Skee, og til hennes
medhjelper Lasse Borgen som også bidro.
Videre en ikke mindre takk til p. Carlo Le Hong
Phuc som var vår pilegrimsprest og som hjalp oss
til å ha bønnens sinn under reisen.
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Intervju om St. Hallvard fra Mariapoli 2015
Mari A. Lunde –

mariatlanta.guide@gmail.com

Jeg har lenge vært nysgjerrig på hva folk vet og tenker om Den hellige Hallvard. Da jeg var på
Focolares sommersamling for folk fra Norge,
Sverige og Danmark på Åh stiftsgård nær Udde
valla i sommer, grep jeg sjansen. Samlingen heter
«Mariapoli». Her var kristne i alle aldre samlet: Leivin 12 år, hans søster Laetitia 9 år med deres
mor Isabelle. Ellers var blant annet Katarina fra
Focolare i Sverige, Helga fra Focolare i Norge, Roy,
Sverre Emmanuel, Lasse Stein og jeg selv der.
Helga forteller at bevegelsens grunnlegger,
Chiara Lubich, som ung oppdaget Jesu ord om å elske hverandre slik Han har elsket oss. Focolare fokuserer på å leve disse fantastiske ordene ut i hverdagen. Mariapoli betyr Marias by. Maria var et
menneske som oss, men også Jesu mor og minnes
som mild, klok og kjærlig. Her finner vi en fellesnevner for alle helgener i kirken, de har på hver sin måte
gitt Jesus til verden. Mariapoli var i sommer et godt
sted der jeg også kunne tenke på St. Hallvard som
viste kjærlighet i verden på en konkret måte i det
han ga sitt liv for å forsvare en kvinne.

Dagens spørsmål ble: Hva vet du om og hva tenker
du på når St. Hallvard blir nevnt?
Laetitia (9 år): Jeg har ikke hørt historien om St
Hallvard, men jeg liker å
lære om helgener.
Leivin (12 år, bror til
Laetitia): St. Hallvard er en av
Oslos viktigste hellige og min
personlige martyr favoritt.
Vår familie går mest i St
Hallvard kirke. St. Hallvard
var en hellig mann som ga sitt
liv for å beskytte en ung gravid kvinne. Jeg lærte om ham
første gang i 2. klasse på
Refstad skole. Jeg synger i St.
Hallvard guttene og har også
lært om Hallvard fra salmen
Kjell Arild Pollestad har skrevet om ham. Jeg håper at alle

barn som er over 10 år og som går i St. Hallvard
kirke har hørt om ham.
Isabelle (mor til Laetita og Leivin): Jeg vet mye
om St. Hallvard. Det at han er kanonisert til helgen betyr mye for meg personlig. Hans historie og
martyrdød rører meg.
Roy: Han var en helgen, men jeg vet kanskje
enda mer om St. Olav. Sist onsdag var jeg med på
Olsok-feiring. Jeg vet at Hallvard var fra Drammen,
ble skutt av 3 piler, ble kastet i vannet og fløt opp
med et møllehjul bundet til halsen. St Hallvard er
avbildet på Oslo-guidenes nål og byens kumlokk.
Jeg ble fortalt om ham første gangen på en kirkekaffe. Roy får kraft fra St. Hallvard hver dag når
han går hjem og trår på kumlokkene som avbilder
helgenen. Alle fotgjengere i Oslo blir velsignet av
St Hallvard!!
Katarina svarer kort og konsist: Det var han
som reddet trellkvinnen.
Sverre Emmanuel: Jeg er opptatt av middelalderen og Norges katolske fortid, derfor også St.
Hallvard. Jeg ønsker å finne ut mer om ham enn
det bøkene sier. Hvor utbredt var Hallvardkulten? Siste gang vi hører om Hallvaldsskrinet
(som sto på høyalteret i St. Hallvard katedralen i
middelalderen) var på 1500-tallet da Stadholder
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Hertug Christian antakelig tok og smeltet om skrinet og forsynte seg med kirkegods fra Mariakirken
og «Gamle» Aker kirke under et opprør. Det finnes fortsatt fragmenter av en Hallvardsliturgi.
Man lurer på om en del kirker rundt Oslofjorden,
som i dag har stedsnavn kan ha vært Hallvardkirker f.eks. Rygge, Råde, Idd og Hvaler. Vi vet at
det var pilegrimsleder til Hallvardskrinet på
begge sider av fjorden og det er derfor påfallende
at så få kirker bærer hans navn i dag. Mitt engasjement bunner i at jeg bor på Østlandet/St
Hallvards land og nær Rygge kirke som kan ha
vært viet St. Hallvard.

Lasse svarte at han ikke ber til helgener, men
regner Hallvard som sin «støttespiller» særlig om
han skulle falle i vannet. Dette er sikkert godt å
mene for en som elsker å svømme i både kaldt og
varmt vann.
Mari Atlanta stiller, som journalist i denne
sammenhengen, er taus og lyttede, men ser det
som fint med så mange forskjellige innfallsvinkler
til vår venn.
Til lykke med jubileet og la oss feire St. Hallvard
grundig hele tiden og særlig på hans dag: 15.mai
2016.

St. Hallvards attributter
Nicolas Orlinski, historiker og heraldiker –

deorlince@mac.com

Jeg leste artikkelen om Oslos byvåpen og katolske
symboler i hovedstaden med stor interesse. Seglet
med en helgen tronende over en «protestantisk»
by fikk min oppmerksomhet allerede da jeg kom
til Norge for første gang i 1981. Men det var alltid
noe som ikke stemte i selve bildet og i legendens
beskrivelser, til jeg begynte å studere kirkelig
kunst og symbolikk.
Forfatterne Mari A. Lunde og Sverre E. Dehli
skrev om at det opprinnelig var mannsskikkelse
som lå under føttene til St. Hallvard, og det stemmer nok. Hvem han var finner vi ut idet vi ser på
en spesiell og vakker norsk tradisjon som har lagt
en drage under føttene til St. Olav. Vi kan lese
flere steder om at St. Olav tråkker på sine egne
synder, noe vi ser enda bedre på de skulpturene
der dragen er fremstilt med helgenkongens eget
hode. Noen skulpturer dropper dragen og viser
en St. Olav hvilende sine føtter på en mann. St. Olav
står bokstavelig talt på seg selv fra før han ble
døpt, på en vikinghøvding - Olav Den Digre.
På UiOs Kulturhistorisk museum, som gjester
bl.a. vår Hellig Jomfru Maria av Enebakk (den originale!), kan vi med et skarpt blikk møte selveste
St. Paulus. St. Paulus-skulpturen viser apostelen
tråkkende på en krøllet svartkledd mann, og det
er nok ikke romeren som hogget helgenens hode
med et bøddelsverd. St. Paulus står på en jøde,
kledd slik jødene så ut da skulpturen ble laget,
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dvs. apostelen står på Saulus av Tarsus. Jeg er sikker på at før reformasjonen var det en selvfølge å
tolke denne mannsfiguren under St. Hallvards
føtter som selve helgenen før hans omvendelse.
Den typiske norske måten å forestille de omvendte helgener på kan sammenlignes med en
bøhmisk tradisjon, der Madonnaen framstilles
med Jesubarnet som holder en apokryfisk fugl.
Dette gjør det lett å si at denne figuren stammer
fra Tsjekkia, fordi Jesubarnet i armene til Jomfru
Maria holder en gås eller en due. Ser du en helgen
stående på et menneske, kan du vedde på at
skulpturen er norsk.
En annen ting er pilene St. Hallvard holder.
Det finnes helgenframstillinger i Europa hvor helgener holder pilene, men merkelig nok gjør St.
Sebastian, som døde henrettet med pil og bue, det
aldri. Vi ser særlig ofte Den Nådefulle Jomfru
Maria-statuer og malerier der hun holder pilene.
Hva symboliserer pilene holdt med pilspissene
ned i hennes hånd? I katolske land vet man at
pilene rettet ned er et symbol på pest. Den Nåde
fulle stopper pesten - denne straffen som Gud i sin
rettferdighet sender, blir stoppet med en moderlig
og nådefull hånd. Jeg kan tenke meg at St. Hallvards
forbønn stoppet noen pestutbrudd og da fikk han
sine piler som takk. Men jeg kan ikke tenke meg
at hans mordere kunne skyte på ham som på Nic
Schiølls bronseskulptur fra 1950 (på sjøsiden av
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St. Olav, alterskap fra Kvæfjord kirke, Nordland, ca. 1520

St. Paulus vs. Saulus fra Austad kapell i Gausdal, Oppland, 1250-1300

rådhuset). Man burde stille kriminologiske spørsmål om hvor raskt et menneske blir dratt til bunns
av en kvernstein og om noen gjerningsmenn rekker å sløse med kostbare piler da. Jeg tror at det
holder med et martyrattributt her - en kvernstein.
Stjernene er et uviktig element som fyller tomrommet på det segl som byvåpenet er tegnet etter.
Det heter horror vacui, «frykt for det tomme rom» på
kunstens språk. Fint at forfatterne skriver om byens
eget motto «Unanimiter et Constanter». Store norske
leksikon oversetter ordene til «enig og bestandig»,
men de kan oversettes også til mye morsommere
«ubevegelig og fast», noe som tilsynelatende står i
kontrast til det moderne Oslo vi kjenner.

Den Nådefulle Madonna av Kraków, Jan Krzyżanowski, 1771

Artikler om St. Hallvard i Hallvardsvaka
Lasse Stein Borgen, Sverre Emanuel Dehli –

svdeh@online.no

Det er positivt at våre artikler har skapt debatt.
Som kommentar til Nicolas Orlinskis innlegg har
vi noe å bemerke. Oss bekjent har Oslos byvåpen
hatt 4 utrykk- 2 fra katolsk og 2 fra protestantisk
tid. Det siste, som er dagens byvåpen, er fra 1924
og basert på Hallvards legenden og Hallvards
soga (Snorre). Det er forståelig at det må være slik
i dagens Norge som er protestantisk der offisielle
utrykk ikke primært baserer seg katolsk symbolikk.

Mari Atlanta Lunde –

lasse.mari@gmail.com

Pilene vi ser ble brukt til å drepe den hellige
Hallvard og det er den forfulgte kvinnen som ligger under hans føtter. Vi anbefaler for øvrig artikkelen til Arkeolog og historiker og mange års
formann i St Hallvard komiteen i Oslo (som star
for 15.5 arrangementene i Gamle Oslo) Petter
Molaug «Dette er historien bak Oslos bysegl»
Aftenposten 4.9.15 som kan hentes fra nett.
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Vlasta Sehnal
Vlasta Sehnal, Kristin B. Feragen –

Aasmund Vik –

makrifer@yahoo.no

aasmundrobert@gmail.com

Tredje representant for menighetens seniorer er Vlasta Sehnal. Vlastas historie er en betimelig
påminnelse om flyktningtilværelsen og dens utfordringer.
Jeg kom til Norge fra mitt fødeland Tsjekkoslovakia
i 1952, der jeg bledøpt, konfirmert - og viet 8.
januar 1939 i den katolske kirken St. Laurentin, på
tsjekkisk sv. Vavrinec, i Hodonin.
Vi drev en skredderbedrift i byen, med uniformer og ridebukser som spesiale. Min mann overtok
bedriften etter sin sjef, og firmaet hadde vært hoffleverandør til keiser Franz Josef. Jeg hadde vært
kontordame i et stort motefirma, men måtte si opp
min stilling der for å begynne hos min mann. Vi
hadde utsalg i byens hovedgate og skredderverksted bakrommet. Der arbeidet 6 ansatte syere og 3
lærlinger, og jeg måtte også hjelpe til der iblant. Vi
startet bedriften 1. januar 1939 og allerede 15. mars
var landet okkupert av tyskere. Siden vi hadde et
firma med uniformer som spesiale, ble vi tvunget
til å arbeide for dem. Byen lå bare 40 kilometer fra
grensen til Østerrike, og nesten hver dag kunne vi
høre flyalarm. Da var o
 rdren å gå i skjul. Den 12.
november ble vi bombardert. Vi sto i kjelleren, 12
personer, tett sammen. Angrepet varte i 7 minutter
og 240 mennesker hadde mistet livet. Vi kunne alle
gå ut av kjelleren uten skader, men kullsvarte over
hele oss. Huset, der vårt firma befant seg, hadde
store skader. Utstillingsvinduet var knust, glass
døren og alle andre vinduer. Stoffene og de andre
varene i vinduet havnet oppi trærne på andre siden
av gaten. Skadene på huset var store og vi måtte
starte fra grunnen av. Men det var ikke lett å skaffe
nye stoffer og arbeid til våre ansatte.
Min mann var godt kjent med veien over grensen til Østerrike og hjalp noen venner som ville
flykte. En dag fikk vi et kort fra Australia med
takk for hjelpen. Postmannen som kom med kortet sa at nå ville det være lurt av oss å forsvinne,
fordi det sto svart på hvitt på kortet at vi hadde
hjulpet noen over grensen.
Tre dager senere pakket vi det mest nødvendige
og flyktet sammen med en skredder og hans kone.
Vi tok toget til stasjonen nærmest grensen, hoppet av på den andre siden fordi stasjonen var
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opplyst og politiovervåket. Vi ventet i en grøft til
det var blitt mørkt og politiet var borte. Da krøp vi
opp og satte kursen rett mot grensen. Vi gikk hele
natten, hvilte litt og fortsatte til den første stasjon
der vi kunne ta toget videre til Wien. Vi hadde fått
råd om hvor vi skulle henvende oss, og vi fant stedet. Vi kom til det tsjekkiske Folkets Hus. Der var
restaurant og vi fikk mat, men der var ikke hotell.
Der var bare en stor låve full av unge menn, som
ventet på en mulighet til å kunne reise videre. Da
kroverten så hvor slitne vi var etter den lange turen,
lot han oss få sove i hans leilighet. Vi måtte alle fire
dele et rom, men var glade for å slippe å måtte
finne noe annet. Neste dag spurte vi verten om vi
kunne bli der en stund. Verten sa ja, og vi fikk enda
et rom vi kunne bruke om dagen, for et par unge
menn sov der. Og våre to skreddere kunne arbeide
der. Vi måtte registrere oss hos IRO, flyktninge
organisasjonen som sendte folk videre over hele
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verden. Våre venner som fulgte oss søkte om å
komme til Australia, og etter tre måneder forlot de
oss. Vi søkte om å komme til USA, men ventetiden
var lang. Vi hadde nå vært i Wien i to år og hadde
fått vårt første barn, en gutt. Da han var 7 måneder
gammel fikk vi beskjed fra IRO at de kom til å
legge ned kontoret i Wien, så hvis vi fortsatt ville
emigrere måtte vi flytte til Salzburg.
Vi fikk døpt vår sønn i den katolske kirke på
Rennweg hos pater Dominik, og vår husvert takket
med glede ja til å være fadder. Så kom det beskjed
om at vi kunne reise med en gruppe med leder, til
Salzburg. Det hastet med å komme avsted, så allerede neste dag tok vi farvel med Wien. Dette var i
juli 1951. Vi reiste sammen med sytten ungdommer
med tog til siste stasjon før Linz. En guide viste
veien over et jorde til en liten elv. Der ventet en
mann med fiskebåt og på andre siden var noen
amerikanere med varebil. Da de så at jeg hadde et
lite barn på armen, fikk vi sitte sammen med dem i
personbilen. Barnevognen hadde vi allerede sendt
direkte til Salzburg. Vi ble kjørt rett til flyktninge
leiren, hvor det allerede var mange som ventet på
plass. Vi ble henvist til kjøkkenet for å få mat til barnet. Da kom en søster med wienerschnitzel og potet
salat til ham. Det ble for mye for meg og jeg strigråt.
Min mann kom med en matkupong for tre personer.
En tsjekkisk lege i leiren, som var full av sultne ungdommer, satte et 2-tall foran, så vi hadde med ett
mat for 23. Vi ble ikke værende i leiren. Vi traff en
venn fra Wien som tok oss med til Anthering utenfor Salzburg. Han bodde der med sin kone og 2
barn. Vi fikk plass på et lite hotell mot å få sydd en
dress. Vi ble der i to måneder før vi ble beordret til
å bo i leiren. Vi fikk et rom der vi bodde syv mennesker. Vi satte en lapp på døren der det sto at her
bor 7 barn, for vi ville ikke ha noen flere inn.
Forholdene var grusomme. Vi to damene prøvde å
holde rent, og dekket over gulvet for å prøve å
holde rottene unna. Vi limte avispapir på veggene
for å hindre så godt som mulig at det falt veggdyr
på oss. Våre venner skulle til Canada, de reiste etter
en måned og vi ble der alene. Stadig dukket det
opp landsmenn som gledet seg over å møte oss.
Hver søndag samlet vi oss til messe i sentrum av
Salzburg, med en virtuos av en organist. Det var en
opplevelse å høre på. Det var en tsjekkisk prest der,
pater Pitrun, som også inviterte oss til klosteret.

Han hjalp oss til å holde ut livet i leiren. Min mann
sa at han ikke ville at vi skulle vente på å komme til
USA, men ta det første som bød seg. Jeg ventet mitt
andre barn, og ville ikke føde i leiren. Min mann var
innom IRO hver dag, og endelig en dag kom han
tilbake med beskjed om at vi kunne flytte. En norsk
kommisjon hadde vært på besøk i leiren og hadde
spesielt ønsket å få en skredder til Norge, i tillegg til
noen skogsarbeidere. Siden min mann var skredder
tok han mot tilbudet. Til Tsjekkoslovakia var det
ikke snakk om å kunne reise. Situasjonen var blitt
uholdbar på grunn av det nye regimet. I ettertid
fikk vi vite at politiet hadde vært på døra tre dager
etter at vi flyktet, med arrestordre på min mann.
Våre ansatte hadde arbeidet ennå i tre måneder før
firmaet ble endelig oppløst og alt fjernet. Da ville
det heller ikke ha vært noe å komme tilbake til.
Året var 1952, i juli måned. Vi kom til Oslo en
sen fredag kveld, det var ingen fra flyktningkontoret som møtte oss, selv om det var avtale. En politimann kjørte oss til Møllergata 19, der vi ble tatt
vennlig imot.
Politiet tok kontakt med Andreas Grasmo,
kjent som grunnlegger av Kirkens Nødhjelp, som
var «sponsor» for oss. Han ordnet plass for oss i
internatet hos Indremisjonen. Vi hadde ingen barnevogn. Den var på vidvanke etter transport og
jeg måtte bære gutten overalt. Mandag morgen
skulle vi reise videre. Vi fikk beskjed om at vi
skulle til et sted 300 kilometer nord for Trondheim.
Vi kom til Brønnøysund med hurtigruten kl. 01.30
på natta. Den lokale presten ventet på oss og sa at
vi skulle kjøre enda 70 kilometer sørover til
Sandvåg i Sømna. Det var det fem hus og et samvirkelag. De fleste var fiskere og to var bønder. Vi
fikk en liten leilighet. Alt var forberedt for oss. Vi
hadde to små rom og et lite kjøkken. Huset var
ikke ferdig bygget da vi kom, det var enda bare
papp på taket. Da jeg første gang gikk opp for å
henge opp tøy på loftet, ble jeg stanset av en stresset eier som sa at det måtte jeg ikke gjøre, for jeg
kunne falle gjennom gulvet.
Vi visste ingen ting om religion i Norge. Da vår
datter ble født, ville vi at hun skulle døpes, men
vi fikk beskjed om at nærmeste katolske kirke var
i Bodø. Presten fra Den norske kirke, som hadde
møtt oss da vi kom, kontaktet pater Theodor
Rusche i Bodø og ba ham komme. Det var veldig
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hyggelig for oss. Noen vi kjente som drev med
oppdrett av kylling kom med en ryggsekk med 15
høns til dåpen. De var ikke vant til å bruke høns
og haner, bare kylling, men visste at vi var vant til
å koke suppe på høns, «Goldene Suppe». Den norske presten var veldig glad i den og håpet å bli invitert til dåpen hjemme hos oss. Men pater Rusche
ville ikke ha ham til stede under dåpen, så han ble
med etterpå til feiringen og spiste suppe med oss.
Min mann jobbet som skredder i bygda og hadde
to lærlinger, men arbeidet tok slutt etter hvert.
Folk hadde ikke råd til å få sydd dresser etter mål.
Min sønn ble en dag plutselig syk og det var
tydelig at det var noe alvorlig. Vi ringte legen på

morgenen, men han kom ikke før sent på kvelden.
Han rådet oss til å flytte fordi klimaet ikke var
godt for gutten. Det ble til at min mann først reiste
alene sørover for å se etter muligheter for jobb og
bolig. Jeg ble igjen i to måneder før jeg kom etter.
Vårt nye bosted ble Drammen og der ble vi boende i 9 år. Min mann jobbet i Oslo og pendlet
hver dag. Den tsjekkiske forening i Oslo bygget
hus, sammen med Studentsamskipnaden og noen
andre aksjonærer. Huset fikk tilnavnet «tsjekkerblokka», og der flyttet vi inn i 1961. Navnet har
den beholdt, og her har jeg nå bodd i 55 år! Min
sønn, Zdenek Anton, bor i dag i Stavanger og min
datter Vera Veronica i Stockholm.

MENIGHETSRÅDSFORMANNEN HAR ORDET ...

Hilsen fra menighetsrådets formann
Darko Wakounig –

darkowakounig@yahoo.com

Tiden vi lever i, kan trygt betegnes som spennende
og utfordrende. Både innenfor vår katolske kirke
og ute i den store verden skjer det ting på rekke og
rad. I oktober ble bispesynoden om familien
avholdt i Roma, og det gjenstår å se hva utfallet blir
i det lange løp. Blir det en bevegelse i retning mer
barmhjertighet overfor gjengifte skilte, slik vi noe
forenklet kan beskrive kardinal Walter Kaspers forsiktige fremstøt? Eller vil andre spørsmål, som
synes mer relevante i andre deler av verden, få
større gjennomslagskraft i pastoralen fremover?
Og hvordan skal vi forholde oss til anklagene om
korrupsjon og maktmisbruk i Vatikanets toppetasje? Hva gjør det med enkle troende når Kirkens
fremste menn preker avholdenhet og beskjedenhet,
men samtidig selv skal ha levd i luksus og misbrukt posisjonene sine på det groveste?
Og når vi ser oss rundt i den store verden, er det
mye som kan virke alt annet enn oppmuntrende.
Terrorangrep i Frankrike, flyktningebølger til
Europa og mange andre aktuelle hendelser som utfordrer våre holdninger på det sterkeste. Hva er riktig og hva er galt når det virkelig kommer til stykke?
Livet vårt byr på en lang rekke med utfordringer,
og ofte er det lett å bli motløs, det kan virke fristende
å gi opp alt sammen. Blant de mange reaksjonene
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man kan ha, er imidlertid lysten til å gi opp den
eneste gale reaksjonen. Det er nettopp i urolige tider
at vi utfordres til å ta stilling og gjøre noe.
En måte å gjøre noe på, er å delta i menighetsarbeidet. Barne- og ungdomsarbeid, integreringsarbeid, sosial støtte, besøkstjenester, … det er bare
å ramse opp de mange arbeidsområdene som finnes i en stor menighet som vår og der en ekstra
hjelpende hånd er ettertraktet. Også menighetsrådet er avhengig av medlemmenes personlige tid
og bidrag. Til våren er det igjen menighetsrådsvalg, og jeg håper at også du som leser disse linjene vurderer hvorvidt nettopp du kan bidra med
noe verdifullt og stille til valg! Er du pålitelig, har
ideer for og tanker om vår menighet – ta kontakt
med menighetsrådet, kontoret eller valgkomiteen
og la oss ta en prat om ditt kandidatur!
Ting kan til tider virke vanskelige, og når det
skjer så mye rundt oss som akkurat nå, er det lett
å føle seg maktesløs. Men det er i slike tider vi virkelig må sette alle krefter til. Og frivillig arbeid i
menigheten er et lite bidrag som kan gjøre verden
en smule bedre.
Jeg ønsker alle våre lesere en velsignet jul og et
lykkelig og godt nytt år!
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Hallvardsvaka for 10 og 25 år siden
Hallvardsvaka for 10 år siden
Ny biskop i Oslo
Biskop Bernt Ivar (Markus) Eidsvig Can.Reg. er
født på Rjukan i 1953, konverterte til Den katolske
kirke i 1977 og ble presteviet i 1982. Han var kapellan og sogneprest i Bergen fram til 1991 da han dro
til Østerrike og ble opptatt hos Augustinerkor
herrene. I Østerrike har han fungert som sogneprest og novisemester.

22. oktober 2005 ble han bispeviet og overtok ansvaret for Oslo
katolske Bispedømme etter
Gerhard Schwenzer. Søndag 11.
desember feiret han sin første
messe som biskop i St. Hallvard
kirke.

Ny prest i St. Hallvard
Den 1. juli 2005 ble p. Grzegorz Gryz o.f.m., kalt p.
Gregor, utnevnt av biskop Schwenzer til kapellan
i St. Hallvard menighet.
P. Gregor ble født 6. mars 1963 i Zambrów i
Polen. Faren hans er maler. Han har to brødre, en
eldre og en yngre og begge er jesuitter. Den

yngste er prest, mens den eldste
fremdeles holder på med studiene.
Foreldrene må være stolte av å ha
fått tre prestesønner. (P. Gregor er
nå sogneadministrator i Arendal)

Hallvardsvaka for 25 år siden
På barnas side «Barnevaka» står det en liten notis
om adventstiden:
VISSTE DU AT før i tiden – i middelalderen – var
adventstiden en slags fastetid når det gjelder mat
og drikke? Folk sparte på maten og spiste ikke

god mat i denne tiden. Det var for at de skulle forberede seg til jul, og for at de skulle ha desto større
glede av den gode julematen.
Ikke så dumt, kanskje.

St. Hallvard trenger flere
søndagsskolelærere!

Aldri før har vi hatt så få søndagsskolelærere som nå. St. Hallvard trenger deg. Har du lyst til å bidra?
Søndagsskolen er et tilbud som hjelper barna å forstå evangeliet og gir dem større motivasjon til å
komme til messen. I tillegg trenger ikke foreldre å måtte bekymre seg for at barna ikke klarer å sitte i ro
under lesningene, evangeliet og preken. I St. Hallvard har vi søndagsskole hver søndag i høymessen
bortsett fra den søndagen det er familiemesse. Det er et ferdig opplegg til hver søndag som man kan ta
utgangspunkt i så man trenger ikke å være utdannet lærer eller bruke massevis av tid på planlegging.
Jo flere vi er, desto mindre arbeid og færre søndager blir det på hver person.
Høres dette ut som noe for deg? Da er du den vi søker etter!
Kontakt Hanneke: hanneke@live.no (932 61 767) eller Huyen: huyen.nguyen@katolsk.no (489 57 391)
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Menigheten trenger din støtte
Frode Eidem, Finansrådet – frode.eidem@katolsk.no
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menigheter, inklusive St. Hallvard, enn de har ◆ Du kan velge hvilken dag i måneden trekket
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◆
◆

ny kirke/menighet på Mortensrud skal
tilgodeses. Det er også mulig å skrive i
fritekst at pengene skal deles på flere formål,
menigheter, klostre osv.
For å få fradrag på skatten må fullt personnummer (11 sifre) fylles ut.
Til slutt skriv sted/dato, undertegn og send
blanketten til Oslo Katolske Bispedømme,
Akersveien 5, 0177 Oslo.

Ta kontakt med bispedømmet eller menig
heten dersom dere trenger hjelp til hvordan dere
fyller ut skjemaet eller endrer tidligere avtale.
Mange lurer på hvor mye man bør gi i kirke
bidrag. 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.

Til dere som allerede har en slik brevgiro
ordning, tenk over om dere har råd til å øke det
månedlige beløpet.

Det skjer i St. Hallvard
5. desember

Mariaforeningen har patronatsfest
Polsk katekese

12. desember

Katekeselørdag

14. desember

Kurs i katolsk tro

6. januar

HERRENS ÅPENBARING
Eritreisk julemesse
Maria-foreningens julefest

11. februar

Konfirmasjonskatekese 9. klasse
Legfransiskanerne har møte

13. februar

Katekeselørdag

22. februar

Kurs i katolsk tro

2. mars

Konfirmantkatekese for 9. klasse

3. mars

Konfirmantkatekese for 9. klasse

4. mars

Kvinnenes internasjonale bønnedag i St. Hallvard

8. januar

Menighetens julefest

9. januar

Katekeselørdag

4.-6. mars

Konfirmanthelg for 8. klasse

10. januar

Helligtrekongersfest

6. mars

11. januar

Kurs i katolsk tro

13. januar

Konfirmasjonskatekese 9. klasse

Jubileumsutstillingen åpner
Temakveld:
“Å være katolikk i Norge i dag.
Hva kreves det av oss?”

14. januar

Konfirmasjonskatekese 9. klasse
Legfransiskanerne har møte

25. januar

Kurs i katolsk tro

27. januar

Konfirmasjonskatekese 9. klasse

28. januar

Konfirmasjonskatekese 9. klasse

4. februar

Thomas Thiis- Evensen holder
foredrag om kirkebygget

7. februar

1. klassekatekese etter
familiemessen

8. februar

Kurs i katolsk tro

10. februar

ASKEONSDAG

1. klassekatekese etter
familiemessen
7. mars

Kurs i katolsk tro

10. mars

Legfransiskanerne har møte

16. mars

Konfirmantkatekese for 9. klasse

17. mars

Konfirmantkatekese for 9. klasse

20. mars

PALMESØNDAG

Menighetskontoret har åpningstid:
mandag til fredag fra kl. 09:00 til kl. 15:00

Konfirmasjonskatekese 9. klasse
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I forbindelse med det siste års oppdatering av vårt sentrale medlemsregister, har mange katolikker bedt
om henvendelsesstopp på postsendinger fra Kirken. Dette innebærer at mange av våre medlemmer ikke
lenger mottar Hallvardsvaka i posten som vanlig. Det kan vi ikke gjøre noe med hvis man ikke selv tar
kontakt for igjen å få bladet tilsendt.
Mange leser også bladet på facebook eller på vår hjemmeside. Dermed er kanskje ikke behovet så stort
for å få det hjem i postkassen.
Vi ønsker å få vite om du er en av dem som mottar bladet, men ikke ønsker det i papirutgave. Ønsker du
en endring, vennligst ta kontakt med menighetskontoret enten på e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
eller på telefon: 23 30 32 00.
Kanskje er du en av dem som ønsker Hallvardsvaka i posten, men ikke lenger mottar den. Da er det også
bare å ta kontakt med oss på oslo-st.hallvard katolsk.no eller på telefon 23 30 32 00, så ordner vi det.

Kontaktklubben
møtes hver onsdag i St. Hallvard til messe kl 11:00
med etterfølgende hyggelig lunsj i menighetsalen.

Mariaforeningen
er en felles katolsk kvinneforening for St. Olav og St. Hallvard
menigheter. Man møtes til messe i St. Olav kirke ca. en tirsdag i
måneden kl 18:00 med påfølgende samling.
(Se oversikt over eller følg med i Søndagsbladet)

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2016 i St. Hallvard
Fredag 4. mars 2016 vil arrangementet i forbindelse med Kvinnenes
internasjonale bønnedag finne sted i St. Hallvard kirke.
I flere år på rad har kvinner fra ulike trosretninger vært samlet til
bønn i Grønland kirke første fredag i mars.
I 2016 samles vi i St. Hallvard kirke.
Vi samles i kirken kl 17:00 og fortsetter etter hvert i menighetsalen.
I år er Cuba landet som står i fokus. Årets tema er «Å motta barna, er å motta meg».
Vi kommer tilbake med mer informasjon når programmet for dagen er ferdig fra den
norske komiteens side.
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Døpte
16.05.15
14.06.15
27.06.15
29.07.15
15.08.15
15.08.15
15.08.15
16.08.15
22.08.15
22.08.15
22.08.15
22.08.15
29.08.15
29.08.15
29.08.15
29.08.15
29.08.15
29.08.15
29.08.15
05.09.15
05.09.15
06.09.15
06.09.15
12.09.15
12.09.15
13.09.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
26.09.15
26.09.15
26.09.15
03.10.15
10.10.15
10.10.15
17.10.15
17.10.15
18.10.15
31.10.15

Elise Berthilde Sauvin
Leon Kazimierz Puchala
Gabriella Iakovlieva Rutkowski
Samuel Kwiatek
Ella Huynh Huynh
Sienna Huynh Huynh
Matheo Nguyen
Alexander karol Nega
Lucas Abraham
Liam Abraham
Oskar Marek Warsowski
Aiden Rein Mortilla Villareal
Maia Bautista-Sælid
Jhana Barrot Acojedo
Jewel Barrot Acojedo
Lauran Vinice Sarmiento Garcia
Sienna Sophia Mannion
Marko Krpan
Mirella Gronkiewicz Leren
Thomas Evald Ondu
Andreas Gherghis Aradom
Maja Anna Tomasiak
David Røstad
Yohanes Haggi Micheal
Kirilis Skiptis
Alisha Albert
Jacob Phuc Tran
Isabella Rae Somontan Ezpeleta
Kristian Lundquist
Ivo Henryk Broz
Zabina Winter Clare So Jacob
Saga Fiona Del Valle Fisher-Hansen
Zabrina Winter Clare So Jacob
Sofia Tlstovic
Martina Garcia-Kalhovd
Celina Bao Chau Le
Nathan Ngembus Mang
Mina Enwia
Isabella Andrea Gomez-Tran
Ciaran Egeland-Guzman
Marcus Guerrero-Wilner
Simon Kristian Bjørnland
Marilen Eisle Schroé Thorkildsen

Frankrike
St. Hallvard, Oslo
St. Johannes, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Magnus, Lillestrøm
St. Johannes, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Joseph, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Johannes, Oslo
St. Birgitta, Fredrikstad
St. Hallvard, Oslo
St. Joseph, Oslo
St. Johannes, Oslo
St. Johannes, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Joseph, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Johannes, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Hallvard, Oslo
St. Hallvard, Oslo

Ekteviet		
18.04.15
16.05.15
23.05.15
30.05.15
06.06.15
06:06.15
26.06.15
27.06.15
30.06.15
30.06.15
03.07.15
04.07.15
04.07.15
11.07.15
18.07.15
18.07.15
08.08.15
15.08.15
05.09.15
26.09.15
28.09.15
15.10.15
18.10.15

Pioter Rafael Podsiadly og Kinga Bernard
Zbigniew Drzewiecki og Dorota Michno Drzewiecka
Erik Meyer og Silvia Lucie Laffont
Ronald Josef Stala og Ewelina Stala
Anna Caroline Myhre og Leroy Lobo
Kjetil Skjønneberg og Rose Marie Medina Skjønneberg
Tor Erik Tjønneland og Federica Longato
Piotr Pawel Trytko og Justyna Anna Malicka
Aurimas Baltuskevicius og Kristina Geseviciute
Joakim Fiskvik og Jurgita Sakauskaite
Marwan Younas Oddo og Butris Nivin Nezar
Viet Toan Nguyen og Tine Larsen Fjeldaas
Khanh-Ha Linnea Do-Vu og Vincent Vien Cong Luong
Karol Rucinski og Justyna Maria Domanska
Kuflom Okbazghi og Abeba Misgini Tesfanchael
Brian Mahendren Mariampillan og Sandy Da Silva Lopes
Van Hoa Nguyen og Charlotte Nguyen
Lukasz Bucio og Anna Malgorzata Kuzba
Ninjo Anthony Yan Næss og Katrine Håkensen
Jaroslaw Kreft og Malgorzata Wroblewska
Frank Fjugstad og Jurgita Banelyte
Paulus Petraitis og Laigirda Kviklyte
John Erik Chiarello Skogtvedt og Ida Helene Jørgensen
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Polen
Polen
Spania
Polen
St. Olav, Oslo
St. Joseph, Oslo
Italia
Polen
Litauen
Litauen
St. Olav, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Olav, Oslo
Polen
St. Hallvard, Oslo
St. Olav, Oslo
St. Hallvard, Oslo
Polen
St. Hallvard, Oslo
Polen
St. Olav, Oslo
Kypros
St. Olav, Oslo

Nr 4
2 -2015

ST. HALLVARD MENIGHET - ENERHAUGNYTT

Velkommen til Roratemesse
kl. 07:00 hver tirsdag i advent
følgende dager:

tirsdag 1. desember , tirsdag 8. desember
tirsdag 15. desember , tirsdag 22. desember

Ordet Rorate er latin og betyr ‘La det regne’, mer nøyaktig
‘La det komme dugg’. Det forekommer blant annet i en antifon
i den katolske liturgien og er tatt fra Jesaias bok (Jes 45,8):
Rorate coeli desuper et nubes pluant justum: La det regne
ovenfra, du himmel, skyer, la rettferd (eller den rettferdige)
strømme ned. Her uttrykkes lengselen etter rettferdighet,
etter den rettferdige, for oss kristne altså Jesus som skal
komme fra himmelen ned til jorden. Dette venter vi på i advent,
dette forbereder vi oss til og feirer i julen. Roratemessen er et
spesielt fint ledd i denne forberedelsen. Den begynner i
mørket og slutter ved daggry – lyset (= Frelseren) er ikke mer
langt unna!
Som i tidligere år blir det også denne advent Roratemesse
på tirsdager kl. 07.00. Roratemessen er en messe som feires
mens dagen gryr. Det brukes kun levende lys. De som ønsker
det er hjertelig velkomne til å spise en enkel frokost i menighetssaken etter messen. Ta gjerne med litt pålegg.

Julefest 2016

Menighetens julefest finner sted fredag 8. januar
2016. 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:
23 30 32 00 innen mandag 4. januar 2016.
Festen koster kr 300 pr. person som gjerne
betales ved påmelding til konto 3000 22 49134.
Husk å merke innbetalingen med «Julefest 2016»,
og husk å skrive navnene på alle du ønsker
å melde på til julefesten.
Ta gjerne med gevinst til utlodningen.
Velkommen!

Prester og stab i St. Hallvard menighet ønsker dere
alle en velsignet julehøytid og et fredfullt og godt nytt år!

Det kimer nu til julefest
Det kimer for den høye gjest
Som steg til lave hytter ned
Med nyårsgaver, fryd og fred.

MESSETIDER FOR JUL OG NYTTÅR I
ST. HALLVARD MENIGHET
Julaften 24. desember

13:30 Familiemesse
15:00 Familiemesse
21:00 Julevigilie på polsk
23:00 Midnattsmesse på 		
		norsk
23:15 Midnattsmesse på 		
		Nesodden

Juledag 25. desember

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

Messe		
Juledagsmesse
Messe på polsk
Messe på engelsk
Messe på Holmlia
Messe på polsk

2. juledag 26. desember
11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
18:00 Messe
19:00 Messe på polsk 		tilbedelse

Søndag 27. desember

08:00 Tradisjonell latinsk
		messe
09:30 Fromesse
11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
16:00 Messe på engelsk
17:00 Messe på Holmlia
19:00 Messe på polsk

Hvis du av helsemessige grunner må ha glutenfri hostie til kommunion, ta kontakt
med en av prestene dagen i forveien, så ordner de det for deg.
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Mandag 28. desember

17:00
18:00
19:00

Skrifte og tilbedelse
Messe
Messe på polsk

Onsdag 30. desember

11:00
17:00
18:00

Messe
Skrifte og tilbedelse
Messe

Torsdag 31. desember
18:00

Messe

Fredag 1. januar 2016

11:00
13:00
18:00
19:00

Høymesse
Polsk messe
Messe
Messe på polsk

INFORMASJON

Om St. Hallvard menighet
St. Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo, samt
kommunene Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård, og delvis
Enebakk. Menigheten har nå 16.000 medlemmer.

VÅR KIRKE og andre messesteder
St. Hallvard kirke ligger på Enerhaugen i Oslo, mellom Tøyen og Grønland. Adresse: Enerhauggata 4,
0651 Oslo. Telefon: 23 30 32 00 E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Nettsider: http://sthallvard.katolsk.no
I tillegg til messene i vår egen kirke, har vi også faste messer i Holmlia kirke hver søndag kl 17.00, og
i Skoklefall kirke på Nesodden annen 1. og 3. søndag hver måned kl 13.30.

MESSETIDER i St. Hallvard kirke:
Mandag til fredag kl. 18:00 - onsdag også kl 11:00, hver fredag er det messe og sakramentsandakt på
polsk kl 19:00
Lørdag: kl. 11:00, kl. 18:00 søndagsmesse på norsk, kl. 19:00 søndagsmesse på polsk
Søndag: kl. 09:30 fromesse, kl. 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse), kl. 13:00 messe på
polsk, kl. 16:00 messe på engelsk, kl. 19:00 messe på polsk
Dessuten er det messe på eritreisk kl. 14:30 (1. og 3. søndag i måneden), og tradisjonell latinsk messe
kl. 08.00 (4. søndag i måneden)

KATEKESE FOR BARN OG UNGE
Vi har katekese for 1. klasse hver søndag vi har familiemesse. Barna i 2. til
7. klasse, og konfirmantene i 8. kl, samles én lørdag hver måned kl 10 - 14.
Konfirmantgruppen i 9. klasse samles etter skoletid (kl 16.30-18.30)
onsdager eller torsdager annen hver uke. Ta kontakt med menigheten for
å melde barna på denne undervisningen.

SAKRAMENTER O.A.
Ønsker man å få døpt et barn, ønsker man å gifte seg, er noen alvorlig syke eller dør, ta kontakt med
menigheten, så hjelper vi dere. For forberedelse til førstekommunion eller konfirmasjon viser vi til
katekesen som forbereder til disse sakramentene - og vi har også ekteskapsforberedende kurs på
norsk, engelsk og polsk.

MER INFORMASJON
Informasjon om prestenes og de andre ansattes navn og kontaktadresse og mer informasjon om arbeidet i menigheten - finnes på våre nettsider:
http://sthallvard.katolsk.no. Menigheten har også en egen blogg og er på
Facebook.
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INFORMATION AND MASS SCHEDULE

St. Hallvard catholic church in Oslo
St. Hallvard Parish covers the eastern and southern parts of Oslo as well as the municipalities of Ski,
Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård and part of Enebakk. It now has approximately 16,000 members.

OUR CHURCH and other mass locations
St. Hallvard is located on the hill called Enerhaugen, nestled between the neighbourhoods of Tøyen
and Grønland in Oslo. Street address: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Telephone: (+47) 23 30 32 00.
E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Website: http://sthallvard.katolsk.no
Along with masses in our own church, we also celebrate masses at Holmlia Church (every Sunday at
5pm) and Skoklefall Church on Nesodden (every first and third Sunday of each month at 1:30pm).

MASS SCHEDULE in St. Hallvard Church
Monday – Friday: 6pm; Wednesdays also at 11am.
Every Friday there is adoration and mass in Polish at 7pm.
Saturday: 11am; 6pm First Sunday mass in Norwegian; 7pm First Sunday mass in Polish
Sunday: 9:30am; 11am high mass (on the first Sunday of each month the 11am is a family mass);
1pm in Polish; 4pm in English; 7pm in Polish
Also on Sundays, masses in Eritrean are held first and third Sunday of each month at 2:30pm.
The traditional Latin mass is celebrated on the fourth Sunday of each month at 8am.

CATECHESIS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
St. Hallvard Parish offers catechesis for 1st graders on the first Sunday of each month (after the family
mass). 2nd through 7th graders and 8th graders preparing for Confirmation meet one Saturday per
month from 10am-2pm.
Classes for the 9th grade Confirmation group are held after school (4:30-6:30pm) on Wednesdays
or Thursdays every second week. Please contact the church office to register for any of the classes
mentioned here.

ADMINISTRATION OF SACRAMENTS
If you would like to have your child baptised, if you would like to get married, if you or someone you
know is sick or dying, please contact the church office in order to get in touch with a priest. For First
Communion or Confirmation preparation, please see the information about catechesis in the foregoing section - and we also have marriage preparation classes in Norwegian, English and Polish.

MORE INFORMATION
For information about the priests and all who work for St. Hallvard
(names and contact information), please see our website:
http://sthallvard.katolsk.no
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INFORMACJE

Parafia pw. św. Hallvarda
w Oslo
Parafia pw. św. Hallvarda obejmuje wschodnie i południowe dzielnice Oslo, poza
tym również gminy Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård oraz część Enebakk.
Aktualna liczba parafian to 16.000.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY i inne miejsca nabożeństw
Kościół pw. św. Hallvarda mieści się na Enerhaugen, pomiędzy dzielnicami Tøyen i Grønland.
Adres: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Tel.: (+47) 23 30 32 00. E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
Strona internetowa: http://sthallvard.katolsk.no
Poza kościołem parafialnym, Msze św. po norwesku, są też odprawiane regularnie w Holmlia kirke
(w każdą niedzielę o 17:00) oraz na Nesodden w Skoklefall kirke (w 1. i 3. niedzielę o 13.30).

PORZĄDEK MSZY ŚW w kościele św. Hallvarda:
Poniedziałek-piątek o 18:00, dodatkowo w środy o 11:00 (po norwesku) i w piątek o 19.00 (po polsku) po niej
katecheza, adoracja i możliwość spowiedzi.
Sobota: 11:00 i 18:00 po norwesku, 19:00 Msza św. niedzielna po polsku
Niedziela: 09:30 i 11:00 (suma), 13:00 po polsku, 16:00 po angielsku, 19:00 po polsku
Możliwość spowiedzi przed każdą Mszą św. w jęz. polskim, w razie potrzeby i po Mszy św,
a także w ciągu tygodnia po uprzednim kontakcie z księdzem.
Dodatkowo Msza św po erytrejsku o 14:00 (dwie niedziele w miesiącu), oraz tradycyjna Msza św po łacinie o
08:00 (w czwarte niedziele miesiąca).

KATECHEZA dla dzieci i młodzieży
Katecheza dla pierwszoklasistów odbywa się po sumie w pierwsze niedziele miesiąca. Zajęcia dla dzieci z klas 2-7
oraz dla młodzieży z klasy 8-ej (przygotowującej się do bierzmowania) mają miejsce w jedną z sobót miesiąca w
godz. 10:00-14:00.
Młodzież z klasy 9-ej, także przygotowująca się do bierzmowania, spotyka się w środy lub czwartki co drugi
tydzień w godz. 16:30-18:30. Zgłoszenia na powyższe zajęcia należy kierować do biura parafialnego.

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW
W sprawie chrztu dziecka, ślubu lub wsparcia chorej czy umierającej osoby, należy skontaktować się z biurem
parafialnym. Przygotowanie do sakramentów przyjęcia Pierwszej Komunii św oraz b
 ierzmowania jest dostępne
w ramach katechezy dla dzieci i młodzieży. Parafia oferuje również kursy przedmałżeńskie po norwesku, polsku i
angielsku.

WIĘCEJ INFORMACJI
Kontakt do kapłanów i pozostałych osób zatrudnionych w parafii oraz więcej aktualnych danych można znaleźć
na stronie internetowej: http://sthallvard.katolsk.no

Side 45

Nr 4
2 -2015

Messetider
St. Hallvard Menighet

St. Hallvard kirke
Søndag:

09:30
11:00
13:00
14.30
16:00
19.00

Lørdag:

Fromesse
Høymesse (familiemesse 1. søn. i mnd)
Messe på polsk
Messe på eritreisk 1. og 3. søn. i mnd
Messe på engelsk
Messe på polsk

Mandag til fredag:

17:00
18:00

Holmlia Kirke
Messe søndager kl 17.00

Første og tredje søndag i måneden kl 13.30

Hverdagsmesse, kontaktklubb

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

Torsdag:
19:00

Hverdagsmesse
Første søndagsmesse på norsk
Første søndagsmesse på polsk

Nesodden (Skoklefall kirke)

Sakramentstilbedelse
Messe

Onsdag:

11:00

11:00
18:00
19:00

Messe på engelsk

Fredag:

19:00

Messe og tilbedelse på polsk

Skriftemål:

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

Velkommen til oss!

Høybråten Tannklinikk AS
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo
Timebestilling: 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no
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ST. HALLVARD MENIGHET - Kontakt

Staben i St. Hallvard menighet
SOGNEPREST:

p. Carlo Le Hong Phuc
Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11, Mobil: 458 73 584, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

KAPELLANER:

p. Oddvar Moi, Energhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 05 / 958 83 336, Oddvar.Moi@katolsk.no
(studiepermisjon fra medio oktober 2015 til medio mars 2016)

Ansvarlig for polsk sjelesorg: p. Waldemar Bozek, Enerhauggaten 4, 0651 Oslo, Telefon 23 30 32 00,
Mobil: 404 48 171, Waldemar.Bozek@katolsk.no
Ansvarlig for barn og unge: p. Janusz Zakrzewski, Enerhauggaten 4, 0651 Oslo, Telefon 23 30 32 00,
Mobil: 911 92 759, Janusz.Zakrzewski@katolsk.no, (50% stilling i St. Hallvard fra 1. september)

ERITREISK SJELESORG: P. Teklehaimanot Asfaha, p. Tekle, Akersveien 16B, 0177 Oslo
Telefon: 23 21 95 78, Mobil: 990 70 525

MENIGHETSSEKRETÆR: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
REGNSKAPSFØRER: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
BARNE- OG UNGDOMSKONSULENT: Huyen Nguyen, Mobil: 489 57 391,
Huyen.Nguyen@katolsk.no

KATEKESEKOORDINATOR: Huyen Nguyen, Mobil: 489 57 391, Huyen.Nguyen@katolsk.no
MEDLEMSARKIVAR: Helga Haass-Männle, helga.mannle@katolsk.no
VAKTMESTER: Christy Reginold Lawrence, christy.lawrence@katolsk.no
RENHOLDER: Beata Wasyluk
SAKRISTAN: sr. Klara Ottersen
ORGANIST: Sara Brødsjø, sara.brodsjo@katolsk.no
LEDER FOR BARNEKORET: Sr. Faustyna Walczak, Faustyna@StElisabeth.katolsk.no
LEDER AV MENIGHETSRÅDET: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com
NESTLESDER OG PRO-REPRESENTANT: Johan Fosse, johfosse@online.no
KONTAKTPERSON FOR ERITREISK GRUPPE: Ailay Ghebriel, Mobil: 956 16 617,
ghebriel_1@yahoo.no

ST. HALLVARDSGUTTENE: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com
FRIVILLIGE PÅ KONTORET: Berit Müller, Eileen Tørnes, Aasmund Vik, Tone Westersø, Pernille

Tresvig og Maria Wisting. Geir E. Moen er frivillig på tilkallingsbasis.
Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

Side 47

Nr 4
2 -2015

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 ❖ E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no ❖ Kontortid: Man-fre kl 09.00-15.00.
Bankkonto: 3000.22.49134 ❖ Nett: http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard

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

You can read more about the parish in Norwegian, English and Polish on page 43-45.

