ST. Hallvard kirkes
søndagsblaD
Søndag 21. februar
2. søndag i fasten, år C, messeboken side 181
1. lesning: 1. Mos 15, 5-12.17-18
Omkved:

Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte
2. lesning: Fil 3, 17 - 4, 1
Evangelium: Luk 9, 28b-36

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder.
Kommende uke: Mandag-fredag, messe kl. 18:00 (lesninger fra år 1I)
ONSDAG

24 februar

11:00 messe med kontaktklubben
18:30 kirkekorøvelse
19:00 litauisk dansegruppe i Speiderkjelleren
TORSDAG 25 februar
19:00 bibelstudium – polsk i lille sal
19:00 messe på engelsk v/p. Godwin
19:30 engelsk kor i samtalerommet
20:00 ekteskapskurs – polsk i lille sal
FREDAG 26 februar
Retrett på polsk fredag – søndag.
Se den polske siden.
19:00 messe og tilbedelse på polsk - korsveisandakt
LØRDAG 27 februar
11:00 messe
13:00 messe på eritreisk Maria-fest
18:00 første søndagsmesse på norsk,
19:00 første søndagsmesse på polsk
SØNDAG 28 februar 3. søndag i fasten, år C, messebok side 192
2 Mos 3, 1-8a.13-15; 1 Kor 10, 1-6.11-12; Luk 13, 1-9
St. Hallvard:, 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk,
16:00 messe på engelsk, 17:00 messe på engelsk v/p. Godwin, 19:00 messe på
polsk, 17:00 messe på Holmlia

Det er korsveiandakt hver fredag i fastetiden i forbindelse med
den norske kveldsmessen kl 18:00 og den polske messen kl 19:00

JUBILEUMSUTSTILLING
I anledning St. Hallvards jubileumsår skal det holdes en
jubileumsutstilling hvor vi ønsker at katolske kunstnere skal
få anledning til å delta med ett eller flere av sine verker. Hvis
du tilhører kategorien, eller vet om katolske kunstnere som
bør få anledning til å stille ut, vennligst meld fra til
Vera Olsnes 900 88 246 eller til menighetskontoret snarest.

JUBILEUMSÅRET
2015- 2016
Vi går inn i jubileets siste semester.
I den anledning minner vi om:

 Søndag 6. mars åpnes vår jubileumsutstilling med verker av
menighetens og andre relevante kunstneres verker. Utstillingen vil
arrangeres i menighetsalen og vil stå oppe til 4. april.
 Lørdag 2. april setter vi fokus på «Å være katolikk i Norge i dag».
Dette er et tema som kan belyses fra mange ståsteder, hvilket også
vil bli gjort. Flere innleder om emnet.
Vi møtes til messe kl 11:00. Kirkekaffe.
 Hallvardkonserten avholdes 12. mai.
 Jubileumsavslutning fredag 13. mai med pontifikal messe
 kl 17:00 pontifikalmesse ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg.
 påfølgende kirkekaffe i menighetsalen hvor det vil bli
anledning til å hilse på våre spesielt inviterte gjester
 middag for innbudte gjester
Denne dagen inviteres gjester som på ulikt vis har hatt betydning for
menigheten. Vi håper at mange vil treffe kjente fra fortid så vel som
nåtid.

Vel møtt

Vi har ennå noen ledige plasser på følgende retretter i
fastetiden:
Torsdag, 25. februar – søndag, 28. februar
Torsdag, 10. mars – søndag, 13. mars
Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5
0489 Oslo
Påmelding til retrett@stjoseph.no; Se mer informasjon: http://www.stjoseph.no

Notiser:
 Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen

kl 11:00
 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30Kirkekoret har øvelse
onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00
 Mariaforeningen - neste møte 1. mars i St. Olavs menighetslokaler. Messe
kl 18:00

Vi takker for kollekt fra 14. februar
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messe på engelsk(2)
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kirkekaffe
kirkekaffe polsk

Velkommen til sommerleir med NEK
Etter fjorårets vellykkede sommerleir på Mariaholm, inviterer Norges
Eldre Katolikker (NEK) til ny leir for alle over 55 år!
Tid og sted: Mariaholm 21.– 24. juli
Leirprest: fr. Arne Fjeld OP.
Pris: kr. 1950 (ta med dynetrekk, laken, putevar og håndklær, kan leies for
kr. 65)
Påmelding: Innen 1. juli til Nikoline Myklevik, tlf. 992 60 730;
nikoline.myklevik@hotmail.com
Du er registrert når pengene er satt inn på konto 3000.32.36117.
Vi
gleder oss!
Hilsen styret
Ewa Siarkiewicz-Bivand, Elisabeth Golding, Elisabeth Haarstad, Henri Maatje og Nikoline
Myklevik

Kvinnenes
Internasjonale
Bønnedag 2016
Fredag 4. mars
kl. 17.00
St. Hallvard kirke
Enerhauggata 4, like ved Tøyen Tbanestasjon

«TA IMOT BARNA. TA IMOT MEG.»
Forbønnsgudstjeneste med kirkerom pyntet i cubanske farger og
med bruk av cubanske instrumenter. Barnekor deltar.
Liturg Lise Tostrup Setek, medliturg pater Carlo Borromeo Le Hong
Phuc

Ofring til Bibelselskapets prosjekt på Cuba.
På kirkekaffen servering med litt kubansk preg og det blir gitt litt
informasjon om Cuba og hva visjonen om Kvinnenes Internasjonale
Bønnedag rommer.

Velkommen til kvinner og menn, og gjerne familier med
barn!

Pave Frans: Guds navn er barmhjertighet
– en samtale med Andrea Tornielli
(Pantagruel forlag 2016) 187 sider, pris kr 329

I den første messen pave Frans holdt for folket etter å ha blitt valgt til pave,
sa han bl.a. følgende: «Jesu budskap er barmhjertighet», og:
«Herren blir aldri lei av å tilgi». Budskapet om barmhjertighet har vært sentralt for pave Frans
siden han begynte sin pavegjerning, og Barmhjertighetens jubelår er en konsekvens av dette
sterke budskapet.
I boken «Guds navn er barmhjertighet», gir Andrea Tornielli gjennom samtaler med pave
Frans, et innblikk i hva begrepene barmhjertighet og tilgivelse har betydd og betyr for paven
som menneske og som prest. Paven bruker eksempler fra Bibelen og fra vår egen tid for å vise
hvordan Gud alltid har hatt barmhjertighetens ansikt i møte med menneskene. Han
understreker betydningen av at Kirken og de troende møter alle med denne barmhjertigheten.
Menneskeheten er såret; mange lider under fattigdom, sosial utestengelse og tap av mening.
Menneskene søker noen som ser deres smerte, og som har vilje til å lytte til dem. Prestens
rolle som skriftefar er uhyre viktig. Skriftemålet er en gave til menneskene, og alle trenger å
bli møtt med det samme sinnelag og hjertelag som det vi hører om i lignelsen om den
«fortapte sønn».
Paven lukker ikke øynene for det vanskelige forholdet mellom barmhjertighet, rettferdighet og
korrupsjon, men understreker at Kirken skal være åpen for alle. «Barmhjertigheten vil alltid
være større enn enhver synd, ingen kan sette noen begrensning for den tilgivende Guds
kjærlighet.»
Det siste kapitlet i boken tar opp spørsmålet om hva vi som troende bør gjøre i løpet av
Barmhjertighetens år: Vi må åpne oss for Guds barmhjertighet, og forsøke å være
barmhjertige overfor andre mennesker.
I boken finnes bl.a. følgende uttalelser om hva barmhjertighet er:
Barmhjertighet er Guds måte å tilgi på
å åpne sitt hjerte for den som lider
å gi mat til de sultne
å se til de syke
å besøke dem som er i fengsel
å gi uten å vente noe tilbake
å tilgi fornærmelser
å bære urett tålmodig
å trøste de sorgfulle
å be for levende og døde
å lytte til et annet menneske
07.02.16 Liv Guntvedt

SIDEN FOR BARN OG UNGE
Husk:

22. februar:
2.-3. mars:
4.-6. mars:
12. mars:
12. mars:
13. mars:
12. mars:
27.-29. mai:

HaBaKo har korøving kl.17.30-18.
Konfirmantundervisning for 9. klasse
Konfirmanthelg for 8. klasse
Katekese for 2.-7. klasse (ikke 8. klasse!)
Foreldremøte om førstekommunion
Foreldremøte om konfirmasjon
Familietreff kl.14.30-17
Familiehelg på Mariaholm

Har du et barn som liker å synge, eventuelt flere? Ta
det med til øving i St. Hallvard en mandags kveld da
vel! Det er uforpliktende og kjempegøy! Det er for
tiden 18 barn i HaBaKo. De yngste går i barnehagen,
mens de eldste snart begynner på ungdomsskolen.
Ingen er for store eller for små! Ta kontakt med
sr. Faustyna for mer informasjon: 23384411,
mobil: 4125226 eller faustyna@stelisabeth.katolsk.no.

Lørdag 12. mars kl.14.30-17 er alle familier hjertelig velkommen til
familietreff i fastetiden!
Tema for familiedagen er Korsveien og det blir forberedelser til felles
korsvei i aldersdelte grupper. Arrangementet er som vanlig gratis, men vi
ber om at hver familie tar med seg en matrett til et felles koldtbord.
For påmelding: Send e-post til huyen.nguyen@katolsk.no med navn på alle
voksne i tillegg til fornavn og alder på alle barn som blir med.

Helgen 27. - 29. mai er det igjen tid for familiehelg på Mariaholm!
Hvem kan delta? Familier med barn i alle aldre, besteforeldre, deler av familien…
Sted: Mariaholm, katolsk leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo.
Tid: fredag 27. mai – søndag 29. mai
Transport: I utgangspunktet reiser deltagerne privat. De som ikke har bil kan reise
med tog (Oslo-Spydeberg) og blir hentet ved stasjonen, evt. kan vi ordne skyss fra
Oslo.
Pris*: kr 550 (voksen) / kr 300 (barn); kr 150 (barn i reiseseng). Fra og med fjerde
barn gratis!
* dersom økonomien er en utfordring, ta kontakt med en av prestene så finner vi en løsning.

Mer informasjon i forbindelse med tema kommer fortløpende.
Bindende påmelding sendes som e-post til huyen.nguyen@katolsk.no

Ta kontakt med barne- og ungdomsarbeider/katekesekoordinator Huyen Nguyen
dersom noe er uklart: huyen.nguyen@katolsk.no, tlf. 23303204 eller 48957391

Sun 21 Feb

Second Sunday of Lent (Year C)

First reading:

Genesis 15:5-12, 17-18

Response:

The Lord is my light and my salvation.

Second Reading:

Philippians 3:17-4:1

Gospel:

Luke 9:28b-36

Next Week: Monday - Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year II)
Wed 24 Feb
Thu 25 Feb

Fri 26 Feb
Sat 27 Feb

11.00am

Mass – the Lunch Club meets after mass – all welcome

6.30pm

Norwegian choir practice

7.00pm

Bible study (Polish)

7.00pm

Mass (English – Fr Godwin)

7.30pm

English choir practice

8.00pm

Marriage Preparation Course (Polish)

6.00pm

Mass and Stations of the Cross (Norwegian)

7.00pm

Mass and Stations of the Cross (Polish)

11.00am

Mass

1.00pm
Vigil masses
Sun 28 Feb

Mass (Eritrean) - Feast of the Blessed Virgin Mary

6.00pm (Norwegian); 7.00pm (Polish)
Third Sunday of Lent (Year C)
Exodus 3:1-8a, 13-15; Corinthians 10:1-6, 10-12; Luke13:1-9

Mass times:

9.30am, 11.00am (high mass), 1.00pm (Polish), 4.00pm (English),
5.00pm (English – Fr Godwin), 5.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish)

Caritas Lenten collection 2016 – "Education in crisis and conflict". Lenten alms boxes are
available at the back of the church. They can be returned on Palm Sunday and during Holy Week.
Your contribution will help give many children schooling and a feeling of normality in the middle of
crisis and war.
Caritas Norway is the development and relief organization of the Catholic Church.
Monthly Papal Prayer Intentions – February 2016
General Intention: that we may take good care of creation – a gift freely given – cultivating and
protecting it for future generations.
Missionary Intention: that opportunities may increase for dialogue and encounter between the
Christian faith and the peoples of Asia.

Pavens bønneintensjoner for februar
 At vi må ta godt vare på skaperverket – en gave som er gitt oss gratis
– og fremme og beskytte det for fremtidige generasjoner.
 At det må bli flere anledninger til dialog og møte mellom den kristne
tro og Asias folk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St. Hallvard kirke
Søndag: kl 09:30 fromesse, kl 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse),
13:00 messe på polsk, 14:30 messe på eritreisk hver 1.og 3. søndag i måneden,
16:00 messe på engelsk, kl 19:00 messe på polsk.
Mandag til fredag:
kl 18:00 messe – sakramenttilbedelse fra kl 17:00
Onsdag:
kl 11:00 messe
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: skriftemål 17:00-17:45.
Lørdager: skriftemål 17:15-17:45. Andre tider etter avtale.
St. Elisabethsøstrene, Nordstrand: http://www.stelisabeth.info/
Hverdager og lørdag messe kl 07:00
Søndag høymesse
kl 09:00
______________________________________________________________

St. Hallvard kirke og menighet:
Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no
Oddvar.Moi@katolsk.no (i permisjon til mars 2016)
Waldemar.Bozek@katolsk.no
Janusz.Zakrzewski@katolsk.no
tekle@katolsk.no
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
Bankkonto: 3000.22.49134
Den katolske kirkes nettsider: www.katolsk.no
Menighetsrådets formann Darko Wakounig darkowakounig@yahoo.com

