
 

ST. Hallvard 

kirkes 

  søndagsblad 

Søndag 7. august 2011 A.D.  
 

 

  I dag: 
19. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 534 

1. lesning: 1 Kong 19, 9a.11-13a 

             Omkved: La oss kjenne din miskunn, Herre,  

        gi du oss din frelse. 

             2. lesning: Rom 9, 1-5 

             Evangelium: Matt 14, 22-33 
 

Kommende uke: 

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

Mandag    8 aug:  Den hellige Dominikus  

Tirsdag    9 aug:   Den Hellige Teresa av Korset 

Onsdag  10 aug:  Den hellige Laurentius 

Torsdag 11 aug:  Den hellige Klara                              

Lørdag  13 aug: 11:00 – Messe  

   18:00 – Søndagsmesse på norsk 

   19:00 – Søndagsmesse på polsk 

   Søndag  14. aug: 20. søndag i det alminnelige kirkeår,år A, messeb. s 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               Jes.56, 1.6-7; Rom 11, 13-15.29-32; Matt 15, 21-28 

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

13:00 polsk, 16:00 engelsk, 17:30 messe på tamilsk, 17:00 

messe Holmlia messested (Holmlia kirke), 19:00 Trad. 

latinsk messe, St Joseph.     

 
 



  

Mariaprosesjon 13. august 
I anledning festen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen 15. august vil det  

bli arrangert en prosesjon dagen før, lørdag 13. august.  Prosesjonen starter fra 

St. Hallvard kirke kl 16:00 og avsluttes med messe i St. Olav domkirke            

kl 18:00.  Se plakat på oppslagstavlene. 

 

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.  

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

 Kristen meditasjon i speidersalen. Oppstart til høsten er 15. august. 

 Messen onsdag kl 11:00 fortsetter gjennom sommeren. 

 Kontaktklubben starter opp igjen onsdag 24. august 

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

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

 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 NKKFs 

nettadresse: www.katolskekvinner.no 

      

                              Prestenes ferieavvikling 

            p. Oddvar har ferie fra og med 26/7 til og med 9/8                        

  Menighetskontoret er betjent hverdager mellom kl 0900 og kl 1500.           

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. 

 



  

Pilegrimstur 3. september 2011 

Diakoni/Caritasutvalget i St. Hallvard arrangerer pilegrimstur til Søsterkirkene og 

Tingelstad gamle kirke/St. Petri på Hadeland.  

Invitasjonen går spesielt til ikke-etnisk norske medlemmer i menigheten.                               

P. Sigurd Markussen vil delta.                                                                                         

Påmelding til menighetskontoret 23303200 senest 29.august.                                                                                                                 

                                              

             

50-øren tas ut av bruk 1. mai 2012 

Har du et lager av 50-ører i et sylte-
tøyglass på kjøkkenet?  Vi sitter inne 
med sommerens beste ide: Ta 50-ørene 
med til kirken. Gi dem som ekstra 
kirkebidrag. Samtidig får du ryddet 
opp på kjøkkenet. 

 ps. Vi innrømmer at vi har sakset ideen fra gode venner i Arendal. 

                                      Vi takker for mottatte kollekter.                               
 

                     Oversikt over sommerens kollekter følger senere.  

 

 

 

 

Afrikas horn rammes av den verste hungerkatastrofen på seksti år. 

Langt over ti millioner mennesker er rammet. Caritas er der!  

Send din hjelp til Caritas, kontonummer 8200.01.93433.  

 

Merk innbetalingen “Afrikas Horn”. 
 



 

Pavens bønneintensjoner for august: 
 

►At Verdensungdomsdagen i Madrid må inspirere unge i hele verden til å 

rotfeste sitt liv i Kristus og bygge sitt liv på ham.  

 

► At Vestens kristne må være åpne for Den Hellige Ånds virke og 

gjenoppdage troens friskhet og glede. 

 

Gudstjenestetider: 
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, 17:30 messe på 

tamil. 

2. og 4. søndag i måneden: messe på vietnamesisk utgår i sommer 

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. Neste messe 4 september. 
 

 

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.   
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