
 

 

 

 

 
 
Julehilsen til seminarets venner 

fra St. Eystein presteseminar 2012 

  



Advent 2012 

Kjære venner av seminaret,  

Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi 
håp til dem som mangler det. Samtidig er det en tid hvor vi på en særlig måte 
minnes på at vi venter på Gud. Vi kan ikke begripe Gud, vi kan ikke eie Gud, vi kan 
ikke se Gud; vi kan bare vente på at Gud gir seg selv til kjenne for oss. Dette lar oss 
erfare vår egen utilstrekkelighet. Gud er alltid mer enn vi kan fatte. Vårt håp er 
grunnfestet i en Gud vi ikke kan eie, og det er dette håpet vi forkynner. Det å vente 
på Gud er i seg selv en bønn hvor vi erfarer vår egen svakhet, og hans storhet.  

Adventstiden inviterer oss til å være forhåpningsfulle, og det gleder meg å kunne 
fortelle dere at vi i år er blitt velsignet med fire nye seminarister. Det fyller oss med 
håp. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å presentere våre nye studenter: 

Hai Peter Duy Nguyen (23) kommer fra bispedømmet Nha 
Trang i Vietnam, hvor han allerede har vært seminarist i 
flere år. Dette året bruker han tiden stort sett på å lære seg 
norsk. Han følger et norskkurs på Universitetet i Oslo. Han 
er svært ivrig og energisk, og har imponerende fremgang i 
studiene. Allerede neste år regner vi med at han vil kunne 
følge det teologiske studieprogrammet på norsk ved MF. I 

tillegg til studiene holder han seg aktiv med idrett.  

Myron Kuspys (30 år) kommer fra Ukraina, og han har bodd i 
Norge de siste tre årene. Myron tilhører den bysantinske ritus, og 
han tilhører det ukrainske bispedømmet i München i Tyskland. 
Han har også tidligere studert teologi, i tillegg til at han har 
arbeidet i bank. Nå er han da i gang med sitt studium ved MF 
samtidig som han jobber med å forbedre sine norskkunnskaper.  



Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har 
han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt 
teologistudium ved Menighetsfakultetet (MF). I mange år har 
han vært aktiv i Norges unge katolikker (NUK), og i den grad 
tiden tillater det, fortsetter han sitt engasjement der. Han er 
ellers musikalsk, og han bidrar med å gjøre liturgien i seminaret 
levende gjennom de talentene Gud har gitt ham.  

André Nikolai Øvrebø (37) kommer fra Oslo. Han har en 
mastergrad i markedsføringsledelse fra England og arbeidet i 
mediebransjen før han trådte inn i seminaret. Han har vært 
ministrant i St. Dominikus kirke, og han har vært aktiv deltager 
på arrangementer i regi av Studentlaget i Oslo og St. Olav Unge 
Voksne. André spiller også piano, og det hender han bidrar med 
sitt talent i liturgien i seminaret.  

I tillegg til de nye studentene er også undertegnede ny i St. Eystein. Da biskop 
Eidsvig innvilget p. Carlo Le Hong Phuc en toårs studiepermisjon, utnevnte han 
meg, p. Bharath Villavarayen O.M.I., til fungerende rektor. Jeg kommer fra Sri 
Lanka, og jeg kom hit til Norge for to år siden. I disse årene har jeg fungert som 
sjelesørger i Oslo for mennesker fra Sri Lanka, og jeg har det siste året også vært 
rektor for St. Olav domkirke. Før jeg kom til Norge, har 
jeg bl.a vært veileder («formator») ved presteseminaret i 
Colombo (2003–2004) og veileder ved presteseminaret i 
Kandy (2004–2005), og jeg studerte bibelfag ved det 
pavelige universitetet Biblicum i Roma 2005–2009. Etter 
det var jeg hjelpeprest i Colombo 2009–2010 før jeg kom 
til Norge.  



Men ikke alt er nytt. Vi har ennå våre «gamle» studenter som fortsetter med sin 
kallsavklaring:  

Kamil Fedorczyk (28) har hovedsakelig vært i menighetspraksis 
det siste året – først i Fredrikstad, og nå i Trondheim. I tillegg 
til å engasjere seg i ulike sider ved menighetslivet i disse 
menighetene, har han fortsatt å studere norsk. Dette har 
resultert i at han har bestått Bergenstesten (en offisiell 
norsktest). Kamil vil komme tilbake til seminaret etter påske.  

Tao quoc Bjørn Nguyen (28) har nesten fullført sine studier 
på MF. Dette året følger han litt forskjellige studieopplegg. 
De siste månedene har han studert sammen med de svenske 
prestestudentene i Uppsala, men han kommer tilbake til St. 
Eystein til jul. På festen for St. Eystein den 26. januar vil han 
motta lektoratet. Etter å ha tatt noen fag ved MF i 
vårsemesteret vil han være klar for å kunne studere i Roma 

etter sommeren.  

Piotr Tomasz Złobinski (43) kom til seminaret i fjor 
høst. Han kommer fra bispedømmet Lodz i Polen. 
Piotr bruker sin tid til å lære norsk, i tillegg til at han 
gjør tjeneste i domkirken.  

Jeg vil i dette brevet uttrykke min takknemlighet til biskop Eidsvig, som har vist 
meg tillit ved å gi meg ansvaret for å veilede seminaristene i deres formasjon og 
kallsavklaring. Det er en stor glede å kunne følge dem på deres vandring, og jeg 
prøver mitt beste for å være med på deres ferd med Herren. Jeg vil også takke 
seminarets viserektor p. Pål Bratbak, husets spritual p. Rory Mulligan og 
studiedekan Øystein Lund for deres støtte i arbeidet i seminaret.  



På vegne av seminaristene og ledelsen vil jeg også benytte denne anledningen til å 
takke dere alle for deres gode vilje og sjenerøsitet. Gjennom deres offer er det mulig 
for oss å kunne drive seminaret hvor våre seminarister forbereder seg til å bli Guds 
trofaste tjenere. Tiltross for at mange av dere ikke har møtt oss, og derfor ikke 
kjenner oss, viser dere oss stor tillit ved å gi oss deres støtte. Vi vil gjerne takke dere 
for denne tilliten.  

Vi kjenner heller ikke alle dere, men vi husker på dere i våre daglige messer og 
bønner. Dere kan være sikre på våre ydmyke bønner for dere og deres familier, og 
vi erfarer også at dere husker oss i deres bønner.  

Også i år vil vi feire festen for Den hellige Eystein den 26. januar, og jeg vil herved 
invitere dere alle til feiringen. Som tidligere år feirer vi dagen med en 
pontifikalmesse i St. Joseph kirke (Akersveien 4) kl. 18.00. Etter messen er dere alle 
hjertelig velkommen til en mottagelse, hvor vi alle kan bli litt bedre kjent. Vi ber at 
de som ønsker å delta i feiringen, gir beskjed om det innen 20. januar, ved å sende 
en e-post eller ringe til p. Pål Bratbak (pal.bratbak@katolsk.no, 92614590). Vi 
håper mange har mulighet til å delta! 

Da gjenstår det for oss bare å takke nok en gang for det året vi er i ferd med å 
legge bak oss, og samtidig ønsker vi dere en velsignet julehøytid, og alt godt for det 
nye året! 

 

Deres i Kristus! 

 

P. Bharath 

Rektor 



 

 

 

 

 

St. Eystein presteseminar har fått sin egen nettside! Gå inn på 

StEystein.katolsk.no  
Her vil du også gjennom året kunne følge med på hva vi gjør, og 

du kan lese mer om kall og hva et presteseminar er. 

 

Alt nå vil du kunne se bilder og lese om vår deltakelse i to av  

årets prestevielser, vår reise til kirkevigslingen i Stavanger,  

og vårt nye kapell i seminaret.  

Du vil også kunne følge med på våre forberedelser til vår 

deltakelse i verdensungdomsdagene i Rio 2013. 



     



 

 

 

 

 


