
St. Eystein presteseminar 
– en presentasjon for Hallvardsvakas lesere.

Av Ingrid E. Paluska

I Hallvardsvaka nr. 4/2012 
leser vi et intervju med 
nyordinerte pater Ole Martin 
Stamnestrø. I dette numme-
ret vil vi presentere leserne 
for St. Eystein presteseminar 
i Oslo. Vi finner mye nyttig 
informasjon på www.katolsk.
no, derfor sakser vi det meste 
derfra. 
I  jubi leumsboken «Den 
katolske kirke i Norge. Fra 
kristningen til i dag» (1993) 
leser vi i ett av kapitlene 

skrevet av vår biskop Bernt 
Eidsvig at det var bl itt 
opprettet et forbund i den 
norske helgenen St. Eysteins 
navn. Vi leser: «Så tidlig som 
i 1929 godkjente daværende 
katolske biskop av Oslo, 
biskop Olav Offerdahl, St. 
Eysteins forbund. Dette var 
en sammenslutning som 
skulle be for norske preste- 
og ordenskall. Ti år senere 
hadde Forbundet nesten 4 
000 medlemmer, de fleste av 
dem utenfor Norge.» Denne 
støttegruppen for prestekall 

ble opprettet på initiativ av 
Sigrid Undset.  
I  biografien om hell ige 
Eystein leser vi at han fikk 
første del av sin utdannelse 
i Trondheim, som var hans 
hjemlige trakter. I likhet 
med norske prestestudenter 
frem til for 7 år siden, måtte 
han til utlandet for å få sin 
utdanning. Alle som ville 
studere katolsk teologi , 
måtte til katolske universi-
teter sørover i Europa eller i 
andre verdensdeler. Som i så 
meget annet, var svenskene 

Prestestudentene stod for  
ministreringen  på St Eysteins dag
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tidligere ute enn oss. Kirken 
i Sverige opprettet et preste-
seminar allerede på 80-tallet, 
for at prestekandidater skulle 
få utdanne seg i det landet 
de skulle ha sin fremtidige 
tjeneste. En del av studiet 
får de gjerne i Roma, hvilket 
gir dem en uvurderlig sjanse 
til å studere i et internasjo-
nalt, katolsk miljø i Kirkens 
sentrum. 
Så tidlig som i 1953 ville 
pave Pius XII at et preste-
seminar skulle opprettes i 
Norge. Imidlertid fortsatte 
Kirken i Norge å sende sine 
prestekandidater til semina-
rer i andre land, fortrinnsvis 
i Europa. Biskop Eidsvig ble 
ordinert prest i 1982. Lite 
visste han vel da at han et 
kvart århundre senere skulle 
bli biskop og ta et viktig 
initiativ i St. Eysteins navn? 
Biskop Eidsvig fikk opprettet 
St. Eystein presteseminar i 
Oslo den 1. mars 2006, og 
både stab og studenter har 
fått et godt sted for presteut-
danning også her. 
Hvordan kan v i  h je lpe 
biskopen, ja, hjelpe Kirken, 
å utdanne prester? Først og 
fremst kan vi hjelpe ved bønn. 
Det er ofte lett å glemme at 
en prest er mer enn en som 
forvalter sakramenter. En 
prest er gjerne involvert i 
den lokale katolske skolen 
i de menigheter en slik 
finnes, foretar sykebesøk og 
fengselsbesøk, engasjerer 
seg i karitativt arbeid og 
katekese. Mest sannsynlig 
er presten også ansvarlig for 

menighetens administrative 
og økonomiske virksomhet. 
I tillegg deltar han i et vidt 
spekter av aktiviteter, hvor 
han møter mennesker fra 
forskjellige kulturer, i alle 
aldre og livssituasjoner.
En prests  oppgaver  er 
mange, og utdannelsen og 
formasjonen er lagt opp der-
etter. I løpet av studieårene 
tar seminaristen minimum 
en utdannelse på univer-
sitetsnivå, tilsvarende en 
mastergrad. I tillegg må han 
gjennom praksis i menighe-
ter og delta på diverse kurs. 
Dessuten må han gjennom 
et omfattende program hvor 
han får hjelp til personlig og 
åndelig utvikling. Underveis 
blir han grundig evaluert.
Den andre måten å hjelpe på, 
er ved å gi økonomisk støtte 
til seminaret. Utgiftene går 
til mat, bosted, transport, 
klær og noe rekreasjon. Også 
den formelle utdannelsen 
koster. Seminaristen tar 
oftest en mastergrad i katolsk 
teologi ved Det teologiske 
Menighetsfakultet i Oslo, og 
i tillegg kommer utveksling 
til det pavelige universitet 
Angelicum i Roma. 
Vi leser følgende i biskop 
Eidsvigs egen anbefaling 
om å støtte St. Eystein pre-
steseminar økonomisk og 
gjennom bønn: 
«Når bispedømmet tar på 
seg oppgaven å utdanne 
en prest, må vi både før og 
under utdannelsen gjøre oss 
grundige overveielser. Blant 
annet må vi vurdere hvorvidt 

kandidaten er skikket, både 
i åndelig og menneskelig 
forstand, og om han vet hva 
et prestelig liv innebærer. 
Vi må også ta hensyn til om 
bispedømmet er i stand til å 
utdanne kandidaten: Har vi 
økonomi til å forsørge ham? 
Vil vi kunne gi ham den 
utdannelsen han trenger for 
å bli en god prest? Hvordan 
prøver vi hans kall? Ved St. 
Eystein presteseminar får 
seminaristene en god faglig 
utdannelse. De får også 
mulighet til å utforske sitt 
kall og hjelp til menneskelig 
og åndelig utvikling.

Kirken trenger gode hyrder, 
og et eget seminar i Norge 
er det beste grunnlag for å 
utdanne prester som skal 
tjene de troende her. Vi ber 
derfor om din hjelp til drift av 
St. Eystein presteseminar.
En enkel måte å gjøre dette 
på, er gjennom medlemskap 
i SEMINARETS VENNER. Bli 
medlem - og ta din del av 
ansvaret for morgendagens 
prester i Den katolske kirke 
i Norge.»
Hallvardsvaka slutter seg til 
biskopens oppfordring: støtt 

Det ble innredet eget kapell i seminaret i  høst
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opp om presteutdanningen i 
bispedømmet vårt ved å bli 
medlem i Seminarets Venner! 
Foldere om SEMINARETS 
VENNER ligger bak i kir-
kerommet i St. Hallvard. 
Gjennom å fylle ut skjemaet 
om avtalegiro i folderen og 
sende denne til bispedømmet, 
tegner dere også medlem-
skap i venneforeningen. 
Medlemskap i SEMINARETS 
VENNER koster kr. 100,- i 
måneden. Disse pengene 
gir, som annet kirkebidrag, 
grunnlag for skattefradrag.
Dere kan også tegne medlem-
skap via www.katolsk.no hvor 
dere finner ordinært avtale-
giroskjema. Print ut skjemaet 
og send til 

Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5 
0177 Oslo 

Presiser at din månedlige 
gave på kr. 100,- skal gå til 
St. Eystein presteseminar.
Har du spørsmål om avtale-
giro, kontakt bispedømmet 
på 23 21 95 00 eller kirke-
bidrag@katolsk.no. Dersom 
du ønsker å vite mer om St. 
Eystein presteseminar og 
SEMINARETS VENNER, kan 
du sende en mail til stey-
stein@okb.katolsk.no

Den  26 .  j anuar  f e i res 
festen for hellige Eystein. 
Seminarets  Venner bl ir 
personlig invitert til å feire 
denne dagen sammen med 
prestestudentene. I år takket 
undertegnede ja til å feire 
dagen sammen med dem. 
Festen åpnet med pontifikal 
høymesse i St. Olav kirke. 
Biskop Eidsvig var hoved-
celebrant, og mange prester 
knyttet til presteseminaret og 
bispedømmets ledelse konce-
lebrerte. Det var en høytidelig 
og fin messe der kandidaten 
Tao Nguyen ble innsatt som 
lektor. Etter messen var 
det hyggelig mottagelse i 
menighetssalen. Ekteparet  
Theresa Jee og Mang Le Van 
hadde forberedt et nyde-
lig tapasmåltid. Det var en 
fin anledning for oss som 
Seminarets Venner å få hilse 
nærmere på prestestuden-
tene, og til å ha en hyggelig 
prat oss imellom. Den enkelte 
kandidat presenterte seg, og 
fortalte hvor langt han er 
kommet i utdanningen. Noen 
av dem kom relativt nylig til 
Norge, og planen er at de 
skal bo og virke i Norge også 
i fremtiden. Andre er opprin-
nelig norske, og de regner 

vi også med at skal ha sin 
tjeneste her i landet når den 
tid kommer. 
Prestestudentene fortalte om 
planer de har for året som 
nettopp har begynt. Tror jeg 
kan si at hovedbegivenheten 
dette året blir den store 
verdensungdomsdagen pave 
Benedikt har invitert til i 
Rio de Janeiro til sommeren. 
Flere av kandidatene reiser 
til Rio sammen med mange 
katolske ungdommer fra 
Norge. Det ventes at flere 
millioner ungdommer fra 
hele verden vil delta i dette 
gigantiske møtet med paven. 
Andre viktige arrangement 
blir deltagelse på flere av 
barne- og ungdomsleirene i 
regi av Norges unge katolik-
ker (NUK). I neste nummer av 
Hallvardsvaka vil vi få en mer 
personlig presentasjon av 
prestestudentene i St. Eystein 
presteseminar i Akersveien 6.  

Kilder: www.katolsk.no og 
”Den katolske kirke i Norge. Fra 
kristningen til i dag.”

Bilder: Henriette Teige, Josef 
Ottersen og p. Pål Bratbak  
Se også seminarets blogg  
http://steystein.katolsk.no/

Fra fødselsdagen til p. BharathMottagelse for Seminarets Venner
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