
ST. EYSTEIN PRESTESEMINAR  
HAR DEN STORE GLEDE Å INVITERE 

SEMINARETS VENNER TIL:

DIAKONVIELSE
Paul Opata og
Josef Ottersen  

 26. august kl 12 
St. Johannes, Oslo

ved biskop Bernt Eidsvig 

PRESTEVIELSE
Myron Kuspys 

2. september kl 15 
St. Olav, Oslo

ved biskop Petro Kryk

Vi takker for all din støtte, som har gjort det mulig for oss å ta de avgjørende 
skrittene mot ordinasjon. Din forbønn har båret våre kall og fokus på det som 
er viktig. Støtte og deltagelse på vår reise tydeliggjør den glede som ligger i 
det å tjene Guds folk. Og vi har ditt økonomiske bidrag å takke for at det er 
praktisk mulig å utdanne prester for OKB i både Norge og utlandet. 
Vi takker Gud for din generøsitet, og håper du vil fortsette å be for oss frem 
mot ordinasjon. Måtte Gud velsigne deg, din familie og dine gjerninger!

UTDANNING AV PRESTER I ROMA
Siden det ikke er mulig å tilby en komplett presteutdanning i Norge, har vi hittil 
fått supplert formasjonsløpet med et år eller to i utlandet. Med få studenter i 
formasjon er det mest hensiktsmessig at våre nyankomne blir en del av et større 
seminar og støtteapparat. Joachim og Trym skal ha sin formasjon i det engelske 
presteseminaret (VEC) og ta den akademiske 
biten på byens pavelige universiteter. Normalt 
er programmet 2 år filosofi på Angelicum og 
3 år teologi (STB) på Gregoriana. Vi som har 
vært der vet at de har mye å glede seg til og 
ønsker dem lykke til!

REFLEKSJONER FRA MENIGHETSLIVET 

Diakon Myron Kuspys: 
Lovet være Jesus Kristus! Nå nærmer vi oss den store dagen når jeg ved Guds 
gode vilje skal bli ordinert prest. Denne hendelsen, og hele min formasjon og 
ønske om å bli prest, kunne aldri blitt realisert uten biskopens innsats, veiledning 
fra rektor og andre prester, og ikke minst dere som er Seminarets Venner.  
Alle bygger vi sammen Guds samfunn og fullfører Guds plan i å elske hverandre. 

Det jeg har lært av dere som har fulgt meg på forskjellige måter, ønsker jeg 
å bringe videre i min tjeneste. Det har vært fint å allerede fra februar ha fått 
begynne i St. Hallvard menighet, hvor den eneste utfordringen har vært meg 
selv. Det er spennende å forsøke å hjelpe dem som befinner seg i nød, og forrette 
de ulike sakramentene jeg kan gjøre som diakon. Jerg opplever en god fred og ro 
i møter med ulike mennesker. St. Hallvard menighet er som de andre menigheter 
hvor selve legemet til Jesus Kristus bevares og som bestandig venter på deg. 

Prestestudent Joachim Teigen: 
Det siste året har eg vore så heldig å få bu i St. Hallvard menighet i Oslo,  
der eg har vore tett på katolsk menighetsliv i skjelning av kall til presteteneste. 
I året som har gått har eg fått hjelpe til med katekese for 9. klasse, vore med på 
konfirmantleirar på Mariaholm, assistera med ministrering på sundagar og til 
og med fått prøve meg på menighetskontoret.  Takk til alle St. Hallvard for eit 
fantastisk og inspirerande år!

Stemningsbilde før påskedagsmessen



HILSEN FRA REKTOR
Kjære Seminarets Venner, det er med stor glede og takknemlighet vi sender 
dere vår hilsen. Tre av våre studenter har fullført deres formasjonstid 
og forbereder seg til diakon- og prestevielse. Hai skal fortsette sine 
masterstudier i Roma for å oppfylle kravene fra Utlendingsdirektoratet om 
oppholdstillatelse for religiøse ledere. Tusen takk for deres bønn for oss og for 
kall; Gud har besvart dem og velsignet oss med to nye seminarister.  
Vennligst fortsett å be for oss!   p. Bharath Villavarayen

SIDEN SIST...
Som vi skrev i julebrevet, fikk vi i fjor alle våre ordinasjonsforberedende 
beskikkelser i utlandet. Etter diakonvielsen har Myron tjenestegjort som 
diakon St. Hallvard menighet. Du kan lese en kort refleksjon om det på siste 
side. For Josef og Paul har den siste tiden handlet om å fullføre STB-graden 
ved Angelikum, og andre forberedelser og retrett før diakonvielsen. Hai skal 
gå studere videre på linsens-nivå og vil bli ordinert på et senere tidspunkt. 

HILS PÅ VÅRE NYE SEMINARISTER!
Det siste året har både Trym og Joachim vært innom seminaret flere ganger. 
Mange av dere så dem også da vi feiret epifani sammen med dere i januar. 
Derfor er vi nå veldig glade for å kunne annonsere at de begge formelt er 
seminarister og begynner sin formasjon i Roma i løpet av få uker. 

Trym Andre Hellevig er 34 år og fra 
Bergen. Han har studert ett år i Frankrike 
og 3 år på La Trobe University i Australia. 
Med bachelor-grad i markedsføring og 
økonomi, har han arbeidserfaring innen 
markedsføring, logistikk og karitativt 
arbeid i Caritas Bergen. Han er interessert 
i friluftsliv og landeveissykling, og har gått 
Caminoen til Santiago de Compostela. Han 
er så glad i fiolin at han har skaffet seg en som han forsøker lære seg å spille på. 
Språk er også en stor lidenskap, og han liker å ta til seg nye språk. Han vokste 
opp i Den norske kirke, men konverterte til katolikk i 2012. Han sier at han nå 
begynner sin formasjon til prestegjerningen først og fremst for sin kjærlighet til 
Kriken. Med sin livserfaring, talenter og kunnskap, gleder Trym seg til å hjelpe 
andre til å vokse i troen og i sine liv. 

Joachim Teigen er 24 år og kommer fra Kviteseid 
i Telemark. Før han søkte presteseminaret i fjor, 
har han for det meste jobba i hotellbransjen som 
servitør og bartender, og som medarbeider på 
asylmottak. Det siste året har han studert teologi 
ved Menighetsfakultetet, mens han har bodd 
i St. Hallvard menighet. Så hvis du har lurt på 
hvem lysluggen med den sjarmerende dialekten 
er, er han altså en av oss. På siste side skriver 
han litt om opplevelsene så langt. Han sier en av 
hovedgrunnene til at han ønsker å bli prest, er fordi han ikke kan se for meg 
noe mer givende eller meningsfylt enn å vie hele livet til tjeneste for Gud og 
medmennesker, i bønn og i feiring av messen. 

Alle samlet til akolytat i Roma 18. desember

TAKK TIL P. HENRY
Vi vil takke pater Thura Zaw Min for sin innsats som 
viserektor i presteseminaret de siste årene. I tillegg 
til å møte studentene når han har hatt mulighet, 
har han bistått rektor og styret i deres oppdrag.  
Vi takker for inspirasjonen og ønsker ham lykke til som 
kapellan i St. Svithun!


