
 

ST. Hallvard kirkes 

  søndagsblad 

 

Søndag 26. juni 2011 A.D.  

 

I dag:  
 

Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, 

messeboken side 326 

1. lesning:    5 Mos 8, 2-3.14b-16a 

Omkved:  Lovsyng Herren, Jerusalem. 

2. lesning:   1 Kor 10, 16-17 

Evangelium:  Joh 6, 51-58 

I dag er det siste søndagsskole før ferien. 

Kommende uke: 

Mandag-fredag, messe kl 18:00 (lesninger fra år I)  

Onsdag 29 jun: De hellige apostler Peter og Paulus                 

     11:00 – Messe.                               

    Fredag   1 jul:      Jesu hjertefest 

Lørdag   2 juli: 11:00 – Messe  

   18:00 – Søndagsmesse på norsk 

   19:00 – Søndagsmesse på polsk 

Søndag  3. juli: 14. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 501 

   Sak 9, 9-10; Rom 8,9.11-13; Matt  11, 25-30;  

   St. Hallvard kirke:  09:30 fromesse, 11:00 høymesse,  

   13:00 polsk, 16:00 engelsk, ):  17:00 messe Holmlia messested      

(Holmlia kirke) 

     
 



  
 

.                                  LØFTE 
                               Mennesker                                 
                        som lever ut fra håpet 
                               ser lenger 
 
                               Mennesker 
                        som lever ut fra kjærligheten 
                               ser dypere. 
 
                               Mennesker 
                        som lever ut fra troen 
                               ser alt 
                               i et annet lys 
 

Tilbud til familier, barn, ungdommer 

Babytreff   

Babytreffet tar nå sommerferie, men starter opp igjen 16.august. 

Familiekoret  

Familiekoret starter opp igjen mandag 29.august! 

Ungdomslaget SHUL   

St. Hallvard Ungdomslag har tatt sommerferie, men starter opp igjen til høsten! 

Søndagsskolen 

Søndagsskolen har ferie fram til 21. august. 

Sommerleirer for barn og ungdom 

Bak i kirken ligger brosjyre fra Norges Unge Katolikker (NUK) om diverse leirer 

for barn og ungdom fra 8 til 18 år. Det er ledige plasser på juniorleir, 12-14 år 2. -

9. juli og på ungdomsleir, 15-18 år 9.-16. juli.  

         Prestenes ferieavvikling 
              p.Sigurd har ferie fra og med 27/6 til og med 18/ 
              p . Janusz har ferie fra og med 11/7 til og med 25/7 
              p. Oddvar har ferie fra og med 26/7 til og med  9/8 

  Menighetskontoret er betjent hverdager mellom kl 0900 og kl 1500. 



 

Notiser  – se oppslagstavlen for mer informasjon om de fleste sakene. 

 Hver mandag kl 18:30 (etter messen): Kristen meditasjon i speidersalen. 

Siste gang før sommerferien var 20.juni. Oppstart til høsten er 15. august. 

 Siste møte i kontaktklubben var onsdag 22. juni. Kontaktklubben starter opp 

igjen onsdag 24. august. 

 Messen onsdag kl 11:00 fortsetter gjennom sommeren. 

 Kirkekoret har sommerferie. Neste øvelse 17. august kl 18:30 

 Søndag 26. juni kl 19:00 feires den tradisjonelle latinske messe i 

         St. Josef kirke. Neste gang 10. juli.. 

 Torsdag 1. september: Åpent Hus med kirkekaffe etter messen kl 18:00. 

 Søndag 26. juni er siste gang på søndagsskolen før ferien. Søndagsskolen 

starer opp igjen etter ferien. Tidspunkt kunngjøres senere. 

 Oslo katolske bispedømmes brosjyre ”Seksuelle overgrep “ ligger tilgjengelig 

i menighetens lokaler. 

 NKKF-nytt kom for noen dager siden. Det gir anledning til å minne om 

NKKF sin nettadresse:  www.katolskekvinner.no 

Brannslukningsutstyr 
Vi har nå montert brannslukningsapparat og brannteppe i kapellet.  Du 

finner utstyret på høyre side, like ved inngangen til Mariastatuen. 

Utstyret skal bare benyttes i tilfelle brann.  Vennligst påse at små barn 

ikke leker med brannslukningsutstyret. 
 

 

 

 

  Vi takker for mottatte kollekter.                               

 

 kr     465,50  lørdag kveld på norsk 

 kr     517,00  lørdag kveld på polsk 

 kr  1 671,50  fromesse på norsk 

 kr  3 640,00  høymesse på norsk 

    

    Kirkekaffe  kr  1 662,50 

 

 

  

    kr  3 641,00  messe på polsk 

 kr  1 946,00  messe på engelsk  

 kr   1 414,00  messe på tamil 

    kr      886,50  messe på Holmlia 

 

    

  



 

 

 

Pavens bønneintensjoner for juni: 
► At prestene, fornyet ved Kristi hjerte, alltid må være sanne vitner om Guds 

omsorgsfulle og nåderike kjærlighet.  

►  At Den Hellige Ånd må kalle mange fra våre menigheter til misjonærer, rede 

til å vie seg helt og fullt til utbredelsen av Guds rike. 
 

 

Gudstjenestetider: 
St. Hallvard kirke 

Søndag: kl. 09:30 fromesse, kl. 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familie-

messe), 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 17:30 messe på tamil. 

2. og 4. søndag i måneden: messe på vietnamesisk kl. 14:30. 

Mandag til fredag: kl. 18:00 messe – sakramentstilbedelse fra kl 17:00. 

Tirsdag: kl. 11:00 messe og babytreff, ikke når det er skoleferie 

Onsdag: kl. 11:00 messe, Kontaktklubb 

Lørdag: kl. 11:00 messe 

  kl. 18:00 søndagsmesse på norsk 

  kl. 19:00 søndagsmesse på polsk 

St. Hallvard Syd – Holmlia messested (Holmlia kirke) 

Søndag:  kl. 17:00 messe 

Nesodden messested (Skoklefall kirke) 

1. og 3. søndag i måneden:  kl. 13:30 messe 

 

 

St. Hallvard kirke og menighet:                  

Kontortid: 09:00 – 15:00 

Tlf: 23 30 32 00, faks 23 30 32 01 

Post: St. Hallvard Kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo 

E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no 

Hjemmeside: sthallvard.katolsk.no    

Bankkonto:  3000.22.49134 

SKRIFTEMÅL: Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom 

fromesse og høymesse på søndager.  Hverdager:  skriftemål 17:00-17:45.  

Lørdager:  skriftemål 17:30-18:00.  Andre tider etter avtale.   
       

mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
http://sthallvard.katolsk.no/


 

 

 
 


