ST. Hallvard kirkes
søndagsblaD
Søndagene 23. juli – 13. august 2017
23. juli:
16. søndag i det alminnelige kirkeår, år A,
messeboken side 514
1. lesning:
Omkved:
2. lesning:
Evangelium:

Visd 12, 13.16-19
Herre, du er tilgivelse og godhet.
Rom 8, 26-27
Matt 13, 24-43 (eller v 24-30)

30. juli
17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 568
1. lesning:
Omkved:
2. lesning:
Evangelium:

1 Kong 3, 5.7-12
Herre, jeg elsker din lov.
Rom 8, 28-30
Matt 13, 44-52 ( eller v 44-46)

6. august:
Herrens Forklarelse. Messeboken side 922
1. lesning:
Omkved:
2. lesning:
Evangelium:

Dan 7,9-10.13-14
Herren er jordens hersker,
jorden ser det og bever.
2 Pet 1,16-19
Matt 17, 1-9

13. august:
19. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 585
1. lesning:
Omkved:

1 Kong 19, 9a.11-13a
La oss kjenne din miskunn, Herre,
gi du oss din frelse.
2. lesning:
Rom 9, 1-5
Evangelium: Matt 14, 22-33

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder når
søndagsskolelærer er til stede i løpet av sommerferien.

29. juli – Olsok – Om helligkåringen av Olav den Hellige
Etter kongens fall snur stemningen seg - først hos høvdingene, så hos bøndene. Tore Hund steller med
kongens lik. Han er den første av stormennene som hevder at kongen var hellig. Einar Tambarskjelve,
som ikke var med i slaget, hevder det samme.
Kalv Arneson - som vel var den av stormennene
som ga kongen banehugg - skifter også sinn. Det
gjør den ene stormann etter den andre. Den
trønderske allmuen, som «raste i fiendskap mot
kongen,» veksler mening nærmest over natten.
«Den vinteren var det mange der i Trondheimen
som tok til å tale om at kong Olav var en
virkelig hellig mann, og at det hendte mange
jærtegn på grunn av hans helligdom. Mange tok
til å be til kong Olav om slike ting som de
syntes var viktige.»
Denne stemningsvekslingen er et mysterium,
som vanskelig lar seg forklare - det måtte da
være at kongen virkelig var hellig. Det mangler
ikke på andre teorier. Alle bærer et snev av
sannsynlighet: Barkebrødstider som følger da
kong Knuts sønn, Svein, sammen med moren Alfiva blir satt til å styre over landet. Nå strengere lover
enn de kong Olav hadde gitt. Uhyggestemning over å ha drept sin konge. Hedenske tanker om kongen
som mellommann mellom mennesker og gudeheimen. Ham hadde de drept. Angst og redsel som
griper om seg. Så langt, så greit! Men aldri har det vokst noe positivt ut av noe negativt - det måtte da
være at nye verdier blir tilført. Anger og ruelse knuger heller enn å heve sinnet. Trøndernes anger
alene kan ikke forklare den ild av Olavsbegeistring som sprer seg fra Stiklestad over hele NordEuropa. Dessuten var det folk som kom utenfra, som gikk sterkest inn for Olavs helgenkåring: Einar
Tambarskjelve, som kom hjem fra England og ikke hadde tatt del i slaget. Danskekongen Svein, som
samtykket i helgenkåringen. Hans hirdskald Torarin Lovtunge, som priser den falne fiende hellig og
oppmuntrer Svein til å søke Olavs forbønn. Sigvat Skald, som på sin pilegrimsreise til Roma får
nyheten om vennens død. Ingen av disse personene kunne være grepet av angerens psykose. Det
samme må vi si om biskop Grimkjell, som helgenkåret ham (på den tid var det den lokale biskop som
hadde ansvar for det - ikke paven). Som tidligere nevnt, var han på Opplandene under kongens eksil.
Da året var gått etter hellig Olavs fall, sendte trønderne bud etter ham. Biskopen nølte ikke med å
komme, for han «trodde det var sant det som ble sagt om kong Olavs jærtegn, og at han var hellig.»
Olavs legeme - som hans venner i nattens mørke hadde gravd ned i elvemælen like ovenfor byen - ble
nå gravd frem. Snorre beretter inngående om de jærtegn som hadde funnet sted med kongens hellige
levninger: En herlig duft strømmet fra hans legeme. Han var rød i kinnene som om han nettopp hadde
sovnet. Hår og negler var vokst på ham (jeg kan ikke her la være å innskyte at fire uavhengige kilder
like før og etter reformasjonen i 1537 bekrefter at hellig Olavs legeme lå uråtnet i kisten - også
dengang). Snorre skriver om hans helligkåring: «Så ble det avgjort etter biskopens utsagn og med
kongens samtykke og hele folkets dom, at kong Olav var virkelig hellig. Kongens legeme ble båret
inn i Klemenskirken og ble bisatt over høyalteret.»
For biskopen har jærtegnene neppe vært den eneste grunn til helgenkåringen. Han har trolig vært
kongens sjelesørger den tid han styrte i Norge. Fra England hadde han inngående kjennskap til
vikingers herjinger. Han forstod deres mentalitet. Som få har han forstått kong Olav - både som
menneske og kristen - vært klar over hva som foregikk i tyveåringens sinn og kropp i årene etter at
han var blitt døpt. Biskop Grimkjell visste om de krav Gud satte til den nyomvendte sjøkongen. Han
hadde iakttatt hvordan Guds kraft arbeidet i ham. Men det må han også ha vært vitne til ofte, kanskje
mange ganger, at kong Olavs samarbeid med Guds nåde sviktet - helst når hårfagrearven og
vikingfortiden ble for sterk.

Men like ofte må biskopen ha sett at han har reist seg etter hvert fall og tatt kampen opp på ny.
Biskop Grimkjell har ikke vært belemret med den villfarelse mange norske historikere synes å ha
arvet - at en helgens liv må være syndefritt. Dette er en direkte kjettersk tanke fra nyere tid. Vi leser
da vitterlig i 1. Joh. 1,9: «Dersom vi sier at vi ikke har noen synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten
bor ikke i oss.» Den katolske kirke er et stykke på vei selv skyld i at en slik villfarelse fikk snike seg
inn i våre og andres rekker. Det var på 1700-tallet man begynte å fremstille helgenene som et speil av
dyder. Helgenbiografene tørket hvert fnugg av syndestøv fra deres blankpolerte glorie. Det var først
etter siste verdenskrig man tok et grundig oppgjør med «sukkerhelgenene». De ekte helgenbiografier
- ikke deres finpussede fortolkninger - viser klart at de hellige ofte vandret på krokete og farlige veier
før de nådde fullkommenheten. Helgeners fortrinn består ikke i moralsk lyteløshet, men deri at de lar
nåden seire i sitt liv. Fransiskanerteologen Bonaventura skrev en gang på 1200-tallet: «Vet du ikke at
mange hellige var syndige. Når de begikk store synder, lærte de hvorledes de skulle vise miskunn mot
oss syndere.» 24)
Skalden Torarin Lovtunge må ha tenkt noe lignende om hellig Olav da han skrev i et kvad: «Slik har
Olav syndeløs frelst sjelen før sin død.» Gud har tilgitt ham alle hans synder så han renset kunne gå
inn i himmelborgen. Slik må også biskop Grimkjell ha forstått hans hellighet: Han har sett
ungdommen Olav stå med ett ben plantet i vikingtiden og det andre i kristendommen. Så har han vært
vitne til hvordan han med Guds nådes hjelp har kjempet over år for å få «vikingbenet» over i kristen
leir - for så til slutt å seire.
Seieren har Snorre sett i martyriet på Stiklestad. I den angelsaksiske kirke, som Grimkjell kom fra,
hadde man på den tid et utvidet martyrbegrep. Kristne konger som kjempet mot hedninger og falt,
fikk martyrstatus. 25) Selvfølgelig har Olav vært klar over at det ikke var hedninger han kjempet mot
på Stiklestad. Allikevel kan vi si han satte livet til for Kristi skyld. For det må han ha forstått at
kristendommen ikke ville hatt fnugg av sjanse til å forbli noe mer enn en tynn hinne over et splittet og
lovløst ættesamfunn hvis han ikke selv tok over styringen i landet. Bedre enn vi idag har han fattet at
kampen for rikskongedømmet og kampen for kristendommen var en og samme sak. Det Olav ikke
maktet i levende live, oppnådde han ved sin død. Etter Stiklestad er rikskongedømmet et ubestridt
faktum. Dermed er også grunnlaget lagt for en kristendom i vekst. Det er etter Olavs fall den 29. juli
1030 kristendommen langsomt vokser fra ytre lovregler til indre folkefromhet.
Ingen mann her til lands har betydd mer for Norge enn hellig Olav. Det eldre borgerskap har
vanskelig for å gripe ham. En ungdom som opplever at vi langsomt men sikkert er i ferd med å gli
tilbake til den hedendom hellig Olav en gang forlot og kjempet mot, vil lettere bli fascinert av ham, ta
«drivet» i hans liv til forbilde, og be om hans forbønn.
Pater Olav Müller
Allmektige, evige Gud,
du sendte Olav Haraldsson til Norge for å kristne land og
folk.
Du lot ham bygge kirker og innsette prester.
Gi mange nordmenn, på hans forbønn, kall til å bli prest
idag. Amen.

KIRKEVERT – HVA ER DET?
«Det er vi som deler ut salmebok og søndagsblad når du
kommer til høymessen, vi som samler inn kollekt, og prøver å
holde litt ro og orden. En av oss som nå slutter skriver «jeg vil
takke for de årene jeg har vært kirkevert – det har vært veldig
givende å ha en slik oppgave i kirken. Jeg har blitt kjent med
mange hyggelige mennesker».
Får ikke du lyst til å bli kirkevert?»
Dette skrev Peggy for noen år siden. Hun har selv vært en trofast
kirkegjenger og bidratt i mange ulike frivillige tjenester innenfor
menigheten. For tiden er det hun som administrerer kirkevertene. Kanskje er det din tur til å
bidra til å bringe stafettpinnen videre slik at alle de hyggelige tjenestene i menigheten kan
fortsette. Det er en veldig hyggelig oppgave. Det understrekes av en som selv er kirkevert.
Kom å bli med oss da vel!
Vil du vite mer og ønsker å bli kirkevert, kan du henvende deg til
menighetskontoret eller til Peggy Bruce på sms 93066163 eller epost
mmbruce@frisurf.no

NOTISER
 Kontaktklubben har sommerferie.
 inn kollekt til «St. Hallvard menighet» eller nummer 12124.
 I følge Brannvesenets instruks må barnevogner ikke tas med inn i kirkerommet. De
De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.
 Biler kan bare parkeres langs gaten eller på oppmerkede plasser. Det er ikke
anledning til å parkere i kirkebakken eller sperre denne nedkjørselen.
Fransiskushjelpen skal stadig ut med sine biler. Dessuten hindres
utrykningskjøretøyer. Parkering mulig ved Munch-museet

Menighetskontoret og endrede messetider i sommer.
I ferietiden er menighetskontoret betjent hverdager mellom kl. 10:00 og
kl.14:00.
Fra mandag 14. august er det ordinær åpningstid fra kl 09:00 – 15:00
Messetider som annonsert på baksiden av søndagsbladet med følgende
unntak:
 Ingen familiemesse i juli og august. Det feires ordinær høymesse.
 Første messe på Nesodden etter ferien er 6. august





I Holmlia kirke blir det messer som vanlig søndager kl. 17 med
unntak av 16. juli, 23. juli og 30. juli.
Fra 6. august vil messefeiring i Holmlia fortsette som ukentlig tilbud igjen.
Ingen hverdagsmesse kl 11:00 onsdag 19. og 26. juli.

Tilbud til familier, barn og unge
Viktige datoer fremover:
3. september:
27. august:
9. september:
10. september:
19. oktober:

Barnas dag! ☼
Katekeseoppstart for 9. klasse konfirmanter
Katekeseoppstart for 2.-8. klasse
Foreldremøte 9. klasse kl.12 i lille menighetssal
Biskop Bernt feirer ungdomsmesse i St. Hallvard kirke

St. Hallvard ministrantlag
Har du lyst til å være ministrant (altergutt/-jente) i St. Hallvard kirke? Vil du være med
å bistå presten under feiringen av liturgiske handlinger – messefeiringen? Ta gjerne
kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen
på mobil 41531615 eller epost hung0047@gmail.com

Habako
Øving kl.17.30-18.30 hver mandag. Vi øver for å prise Gud med våre stemmer.
Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene første søndag i måneden.
Vil du være med??? Bare kom!!!
Har du spørsmål ta kontakt med: sr. Faustyna tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller
mail:faustyna@stelisabeth.katolsk.no

Katekese
Tusen takk til alle som har bidratt i katekesen skoleåret 2016/2017, både foreldre og
barn, men særlig våre 22 kateketer og kateketassistenter! Vi vet allerede nå at vi
kommer til å miste noen kateketer til høsten. Kan du tenke deg å bidra? Vet du om
noen som kan? Katekesen finner sted kun én lørdag i måneden….
Har du barn som begynner i 1.-9. klasse til høsten?
Har de mottatt førstekommunion enda?
Hva med konfirmasjon? Går de ikke i katekese?
Ta kontakt da vel!
Se menighetens nettside for oppdatert info:
sthallvard.katolsk.no

Hjelp, vi trenger kateketer!
Kan du bidra?
Ta kontakt!!
NB!!

Brev i forbindelse med katekesen sendes ut i august.

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen er delvis tilbake fra permisjon.
Kan nås på mail: huyen.nguyen@katolsk.no

SUMMER BULLETIN NO 2 - 2017
Sunday 23 July:

Sixteenth Sunday in Ordinary Time (Year A)

First reading:

Wisdom 12:13, 16-19

Response:

Lord, you are good and forgiving.

Second Reading:

Romans 8:26-27

Gospel:

Matthew 13:24-43/13:24-30

Sunday 30 July:

Seventeenth Sunday in Ordinary Time (Year A)

First reading:

Kings 3:5, 7-12

Response:

Lord, I love your commands.

Second Reading:

Romans 8:28-30

Gospel:

Matthew 13:44-52/13:44-46

Sunday 6 Aug:

Feast of the Transfiguration of the Lord

First reading:

Daniel 7:9-10, 13-14

Response:

The Lord is king, the Most High over all the earth.

Second Reading:

Peter 1:16-19

Gospel:

Matthew 17:1-9

Sunday 13 Aug:

Nineteenth Sunday in Ordinary Time (Year A)

First reading:

Kings 19:9a, 11-13a

Response:

Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

Second Reading:

Romans 9:1-5

Gospel:

Matthew 14:22-33

Mass times

Weekdays: Monday – Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year II)
Wednesdays: 11.00am (Norwegian); Thursdays: 7.00pm (English); Fridays: 7.00pm (Polish)
Saturdays: 11.00am (Norwegian); 6.00pm - Vigil mass (Norwegian); 7.00pm - Vigil mass
(Polish)
Sundays: 9.30am (Norwegian); 11.00 (Norwegian); 1.00pm (Polish); 4.00pm (English);
5.00pm (English – Fr Godwin – not the 4th Sunday in the month); 5.00pm (Holmlia:
Norwegian); 7.00pm (Polish)
NB There will be no mass in Holmlia church on 23 and 30 July.
The next mass on Nesodden will be 6 August.

Church Office - summer opening hours – from 6 June until 11 August the church office will be open
from 10.00am till 2.00pm.

Niedziela 23 lipca 2017
XVI Niedziela zwykła, Rok A, I
Pierwsze czytanie:
Psalm:

Mdr 12, 13.16-19
Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

Drugie czytanie:

Rz 8, 26-27

Ewangelia:

Mt 13, 24-43

Niedziela 30 lipca 2017
XVII Niedziela zwykła, Rok A, I
Pierwsze czytanie: 1 Krl 3, 5.7-12
Psalm:

Jakże miłuje Prawo Twoje Panie

Drugie czytanie:

Rz 8, 28-30

Ewangelia:

Mt 13, 44-52

Niedziela 6 sierpnia 2017
XVIII Niedziela zwykła, Rok A, I Święto Przemienienia Pańskiego
Pierwsze czytanie:

Dn 7, 9-10.13-14

Psalm:

Pan wywyższony kroluje nad ziemią

Drugie czytanie:

2 P 1, 16-19

Ewangelia:

Mt 17, 1-9

Niedziela 13 sierpnia 2017
XVI Niedziela zwykła, Rok A, I

Ewangelia:

Pierwsze czytanie:

1 Krl 19, 9a.11-13a

Psalm:

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Drugie czytanie:

Rz 9, 1-5

Mt 14, 22-33

Pavens bønneintensjon for august
Kunstnere
At vår tids kunstnere må bruke sin sinnrikhet til å hjelpe alle med å
oppdage skaperverkets skjønnhet.
************************************************
St. Hallvard kirke
Søndag: kl 09:30 fromesse, kl 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse),
13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 17: 00 (ikke 4. søndag i m.) messe på engelsk
v/p. Godwin,19:00 messe på polsk.
Mandag til fredag:
kl 18:00 messe – sakramenttilbedelse fra kl 17:15
Onsdag:
kl 11:00 messe (ingen messe 19. og 26. juli)
Torsdag :
kl 19:00 messe på engelsk
Fredag:
kl 19:00 messe og sakramenttilbedelse på polsk
Lørdag:
kl 11:00 messe
kl 18:00 søndagsmesse på norsk
kl 19:00 søndagsmesse på polsk
Holmlia messested (Holmlia kirke) hver søndag kl 17:00
Nesodden messested (Skoklefall kirke) 1. og 3. søndag i måneden kl 13:30
SKRIFTEMÅL: Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom fromesse og
høymesse på søndager. Hverdager sakramentstilbedelse og skriftemål 17:15-17:45.
Lørdager: skriftemål 17:15-17:45. Andre tider etter avtale.
St. Elisabethsøstrene, Nordstrand: http://www.stelisabeth.info/
Hverdager og lørdag messe kl 07:15
Søndag høymesse
kl 09:00
______________________________________________________________

St. Hallvard kirke og menighet:
Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no - sogneprest
Waldemar.Bozek@katolsk.no - kapellan
goddyesmyke@gmail.com (p. Gdwin) engelsk-afrikansk sjelesorg
Myron.Kuspys@katolsk.no - diakon
Natanaela@StElisabeth.katolsk.no- sr. Natanaela Hess- sakristan
Tlf: 23 30 32 00 mellom kl 09:00 – 15:00
Post: St. Hallvard Kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo
E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
Nettside: http://sthallvard.katolsk.no
Facebook: https://www.facebook.com/sthallvardkirke
Bankkonto: 3000.22.49134til «St. Hallvard menighet» eller nummer 12124.
Den katolske kirkes nettsider: www.katolsk.no
Menighetsrådets formann Darko Wakounig; darkowakounig@yahoo.com

