
                          ST. Hallvard kirkes 

  søndagsblad 
      Søndag 26. februar 2012  

I dag: 1. søndag i fasten, år B, messeboken side (117)170 

1. lesning: 1 Mos 9, 8-15 

Omkved:  Herre, alle dine stier er troskap og miskunn     

for dem som holder din pakt.  

2. lesning: 1 Pet 3, 18-22 

Evangelium: Mark 1, 12-15 

Kommende uke feires de første messene i Groruddalen, i Bredtvet kirke, 

Bredtvetveien 12.   Se ukeoversikten under:                                                               

Kommende uke: Mandag-fredag, messe 18:00 (lesninger fra år II)     

MANDAG   27 feb 18:30   Grunnkurs i troen - engelsk       

TIRSDAG   28 feb 18:30   St. Hallvard bibelgruppe                     

ONSDAG    29 feb      11:00   Messe – Kontaktklubben     

 18:30   Ekteskapskurs på norsk     

 18:30   Korøvelse         

TORSDAG   1 mars 18:30   Åpent hus         

FREDAG      2 mars    18:30   Korsveiandakt på norsk     

 19.00   Korsveiandakt på tamil      

 20:00   Korsveiandakt på polsk                  

LØRDAG    3 mars     11:00   Messe        

 16:00   Søndagsmesse på polsk, Bredtvet kirke    

 18:00   Søndagsmesse på engelsk, Bredtvet kirke  

 18:00   Søndagsmesse på norsk           

 19:00   Søndagsmesse på polsk 
SØNDAG  4 mars  2. søndag i fasten, år B, messeboken side (127)179 

   1 Mos 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Rom 8, 31b-34; Mark 9, 2-10 

St. Hallvard: 09:30 fromesse, 11:00 høymesse,13:00 messe på polsk,14:30 

messe på vietnamesisk,16:00 messe på engelsk, 17:30 messe på tamil, 19:00 

messe på polsk, 09:00 messe i Bredtvet 13:30 messe i Skoklefall kirke,17:00 

messe i Holmlia kirke 
 

            Det er korsveiandakt hver fredag i fastetiden i forbindelse med  

            messen kl 18. Kl 19 er det korsvei på tamil og kl 20 korsvei på polsk.                         



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Fastebudskap for 2012  
 

fra biskop Bernt I. Eidsvig  

Biskop av Oslo 

Apostolisk administrator av Trondheim 
 
 

Kjære troende, 
 

Om kort tid går vi inn i fastetiden, en tid som på en særlig måte utgjør nådens tid. Vi går sammen med Kristus 

opp til Jerusalem for å høre hva han sier, og han taler svært inntrengende til oss om de største mysterier. Der, i 

Jerusalem, er vi vidner til hans siste undere, vi skal se ham for Pilatus, på korset, og endelig ved oppstandelsen. 

Vi kan ikke gjøre dette uten at det påvirker våre liv. Kristus gav alt for oss, og det stiller oss et inngående 

spørsmål: Hva gir vi som følge av hans eksempel? 
 

Fastetiden er satt av til å besvare dette spørsmål. Hva vi gir av bønn, hva vi gir av det gode eksempel, av den 

gode vilje. Hvordan vår generøsitet kan heves til et nivå som er litt nærmere hans, i alle fall i viljen. Dette er 

ting som skal prege vår personlighet i denne tiden. Men vi skal også gjøre et materielt offer – på to vis: 
 

Vi skal for det første – ut ifra en velprøvet pedagogikk fra Kirkens fedre og til vår egen tid – gi avkall på noe vi 

ikke liker å gi avkall på. Det kan være ganske enkle ting, som sukker i teen eller den daglige sjokolade, men 

det kan også være et mer krevende offer enn dette.   
 

Vårt materielle offer skal også komme andre til gode. Derfor skal vi i fastetiden gi avkall på penger vi ellers 

ville ha brukt på oss selv og egne fornøyelser, eftersom det omkring i verden er så mange mennesker hvis liv 

kan reddes eller forbedres gjennom det vi vil avse. 
 

Jeg anbefaler, som jeg alltid har gjort, Caritas’ fasteaksjon. I år vil pengene gå til prosjekter i Colombia, 

Honduras, Uganda og Zambia. Når vi gir gjennom Caritas, vet vi at kun en svært liten del av pengene går til 

administrasjon. Caritas leverer hjelpen der den hører hjemme, nemlig hos de nødlidende. Derfor: Spar litt 

systematisk, spar så det merkes. Dere kan finne mer informasjon om årets prosjekter, og om hvordan man kan 

gi sitt offer, på Caritas Norges nettsted. 
 

Jeg vil også i år minne dere på at askeonsdag og langfredag er faste- og abstinensdager. Å faste innebærer en 

merkbar reduksjon av det man spiser til daglig, mens abstinens disse dagene innebærer å gi avkall på kjøtt og 

kjøttprodukter, eller en annen spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. Det vanligste er at man i det 

minste avstår fra kjøtt disse dagene. Alle mellom 18 og 60 år er forpliktet av fastebudet disse dagene, mens alle 

mellom 14 og 60 år skal overholde abstinensbudet. De syke, og de som av andre årsaker ikke kan faste eller 

avstå i henhold til abstinensbudet, er selvsagt unntatt.  

Hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død; derfor er denne dagen hele året igjennom en særskilt 

botsdag hvor vi oppfordres til å faste. For oss som av og til glemmer denne skikken, gir fastetiden oss en god 

anledning til å ta den opp igjen. De nordiske biskoper har tidligere gitt oss forslag til hvordan denne fasten kan 

praktiseres, når de skriver at fredagsfasten oppfylles på én eller flere av følgende måter: 

1. Ved av avstå fra kjøtt eller annen form for mat. 

2. Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser. 

3. Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltagelse i Kirkens liturgi, bønn foran alterets 

sakrament eller ved å gå korsveien. 

4. Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer, til noen som trenger det – enten hjemme eller ute. 

5. Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme. 

6. Den form for bot vi velger for fredagen, er et personlig valg som ikke behøver være det samme hver fredag. 

Hvis man ikke gjør noen fredagsbot, så medfører ikke det en synd. Imidlertid hører bot med til enhver kristens 

liv, og det gode forsett å gjøre bot på fredag er en plikt. 

Jeg vil i messene i fastetiden og den stille uke forsøke i min bønn å ledsage dere opp mot Jerusalem. Så skal vi 

der sammen få være vidner til Kristi uendelige kjærlighet, og til hans – og vår – seier over døden. 

  

Jeg ønsker dere alle en velsignet fastetid. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message for Lent 2012 
 

By Bishop Bernt I. Eidsvig  

Bishop of Oslo 

Apostolic Administrator of Trondheim 
 

Dear faithful, 
 

Shortly we enter into Lent, a time that in a special way constitutes a period of grace. We walk with Christ up to 

Jerusalem to hear what he says, and he speaks very earnestly to us about the greatest of mysteries. There, in 

Jerusalem, we become witnesses to his final wonders; we shall see him before Pilate, on the cross, and finally at 

the resurrection. We cannot do this without it affecting our lives. Christ gave everything for us, and this raises a 

profound question: What do we give as a result of his example? 
 

Lent is devoted to answering this question. What we give by means of prayer. What we give by being good 

examples or by displaying good will towards others. It is devoted to showing us how our generosity can be 

elevated to a higher level, even if it is only slightly closer to that of Jesus, or even if the only thing that actually 

increases is our desire to be generous. These are matters that ought to mold our personalities through this period. 

But we are also to make material sacrifices – in two ways: 
 

First of all – based on the tried and true pedagogy of the Fathers of the Church and of our own time – we are to 

renounce something we don’t enjoy giving up. It could be simple things, like sugar in our tee or our daily 

chocolate, but it can also be a more demanding sacrifice than this. 
 

Our material sacrifice must also benefit others. Therefore we ought to give up money we would otherwise spend 

on ourselves and our own amusement throughout Lent. This is because there are so many people whose lives can 

be saved or improved through what we can spare.  
 

I recommend, as I always have, the Lenten campaign of Caritas Norway. This year the money will go to projects 

in Colombia, Honduras, Uganda and Zambia. When we give through Caritas, we know that only a very small 

portion of the money is used for administration. Caritas provides aid where it belongs, namely with the needy. 

Therefore: be a bit systematic when saving money, and save enough for it to make a difference. You can find 

more information about this year's projects, and on how to give your donation, at the Norwegian Caritas website. 
 

As in previous years, I’d like to remind you that Ash Wednesday and Good Friday are days of fast and 

abstinence. Fasting involves a significant reduction of what we eat each day, while abstinence on these days 

means giving up meat and meat products, or some other special form of food, drink or amusement. The most 

common thing to do is at least to avoid meat those days. Everyone aged between 18 and 60 are bound by the 

obligation to fast, while everyone aged between 14 and 60 are to keep the obligation to abstain. Those who are 

sick, or for other reasons cannot fast or abstain in accordance with the obligations, are of course exempt from 

them. 

Every Friday is a reminder to us of Jesus' crucifixion and death: therefore this day is a special day of penance all 

year through, in which we are encouraged to fast. For those of us who sometimes forget this custom, Lent affords 

us a good opportunity to take it up again. The Nordic bishops have previously given us suggestions for how this 

fasting can be practiced. They write that the Friday fast can be fulfilled in one or more of the following ways: 

 

1. By abstaining from meat or other forms of food. 

2. By refraining from drinking alcohol, using tobacco –or giving up other pleasures. 

3. By being especially diligent in family prayer, participation in Church liturgy, prayer before the Blessed 

Sacrament or following the Stations of the Cross. 

4. By fasting more than usual, and perhaps give what money is saved to someone who needs it – either 

inside or outside our home. 

5. By giving help directly to someone who is sick, old or lonely. 

6. The kind of Friday penance we choose is a personal choice, and it does not have to be the same penance 

every Friday. It is not a sin not to perform Friday penance. However, penance is an integral part of the life 

of every Christian, and the good intent of doing penance on Fridays is an obligation. 

At the Lenten masses and throughout Holy Week I will attempt to guide you in prayer up to Jerusalem. And so 

we will, together, be witnesses of Christ’s infinite love, and to his – and our – victory over death. 
 

I wish you all a blessed Lent. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Nestekjærlighet uten grenser 
 
Pengene som samles inn under fasteaksjonen skal blant annet gå til å støtte Caritas’ prosjekter i 
Colombia, Honduras, Uganda og Zambia. 
 
Colombia 
Caritas Norge har samarbeidet med Caritas Colombia (Secretariado Nacional Pastoral Social – Caritas 
Colombiana) siden 1998 om fredsbygging i lokalsamfunn, regionalt og nasjonalt. Caritas Colombia 
engasjerer seg i lokalsamfunn som er blitt ødelagte av den lange konflikten. Caritas har sammen med 
internt fordrevne i byen Garzón sørget for at de nå har tilgang på rent drikkevann og strøm, og 
opprettet en mikrokredittbank for å bedre levekårene for de internt fordrevne. 
 
Honduras 
I Honduras har Caritas Norge har støttet utviklingstiltak siden 1987. Landprogrammet i Honduras har 
som mål å bidra til å styrke demokratisk styresett på kommunalt og nasjonalt plan med bred deltakelse 
av sivilsamfunnsorganisasjoner, bidra til at ungdom endrer adferd som reduserer infeksjonsrisikoen for 
hiv og aids, og bidra til å endre relasjoner mellom kvinner og menn. Caritas har blant annet fått 
gjennomslag for sitt antikorrupsjonsarbeid. I Tocoa i Colón ble det fremmet et forslag om at 
medlemmer av kommunale antikorrupsjonskommisjoner skulle velges av befolkningen og ikke utpekes 
av ordføreren som kommisjonen er satt til å kontrollere. Ideen fikk rotfeste i Tocoa, og ble raskt 
populær i andre kommuner i Colón fylke og senere i resten av landet. Forslaget vant til slutt gjennom i 
Kongressen og ble erklært nasjonal politikk i den nye kommuneloven av 2010. 
 
Uganda 
Uganda var det første landet hvor Caritas Norge støttet hjelpeprosjekter i. Allerede i 1968 startet 
planleggingen av det som ble en del av sykepleierskolen ved Nsambya hospital i Kampala. 
Programmene våre bekjemper fattigdom. Deltakerne får hjelp og veiledes i hvordan de kan delta aktivt i 
sine lokalsamfunn for å påvirke utviklingen. Mangel på slik innflytelse er en av årsakene til fattigdom. 
Det gis opplæring til landsbybefolkninger i jordbruk. Det er etablert grupper som arrangerer en rekke 
møter mellom befolkningen og politiske ledere på forskjellige nivåer. På grunn av slike aktiviteter og 
deling av erfaringer har befolkningen i flere områder fått tilgang på bedre frøsorter og dyr. De har 
derfor nå bedre matvaresikkerhet nå enn de hadde tidligere. 
 
Zambia 
Caritas Norges samarbeid med Caritas Zambia strekker seg tilbake til 2002. Zambia-programmet 
fokuserer på befolkningen på landsbygdas muligheter til innflytelse over egen utvikling og livssituasjon. 
Dette innebærer opplæring og organisering slik at de får innflytelse i politiske prosesser og kan påvirke 
utfallet av disse, både i nærmiljøet og på nasjonalt nivå. Caritas Norge støtter også Caritas Zambias 
arbeid i forhold til gruveindustrien.  Dette arbeidet fokuserer på lovgiving, skatt, miljø, arbeideres 
rettigheter og behovene lokalsamfunn som er påvirket negativt av forurensning fra gruvevirksomhet. Et 
viktig mål for Caritas Zambia er at landets naturressurser skal komme hele befolkningen til gode. 
 
Du kan støtte fasteaksjonen ved å gi ditt bidrag til Caritas, kontonummer 8200.01.93433, eller online på 
www.caritas.no. Merk innbetalingen ”Fasteaksjonen 2012”. 
 

Du finner fastebøsser bak i kirken! 
 

http://www.caritas.no/


Oppslagstavle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å sette av tid til en retrett i fastetiden ? 
St. Joseph retrettsenter på Grefsen tilbyr  retretter bl. a i fastetiden.  Vi har 

to retretter i løpet av fastetiden : 

Torsdag 1.mars til søndag 4.mars og  

Torsdag 22.mars til søndag 25.mars. 

Våre retretter tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre tidebønner ( Laudes og 

vesper ) og den Hellige Messe er en fast del av dagrytmen. Impuls til 

bønneøkter og personlig veiledning er også en del av retretten som vi tilbyr. 

Vi starter våre retretter torsdag med aftens kl. 18.00 og avslutter med 

middag kl. 12.45 på søndag. 

Ønsker du mer informasjon om våre retretter se på våre hjemmesider : 

www.stjoseph.no 

Påmelding pr. E post : retrett@stjoseph.no   

eller ta direkte kontakt med senteret pr. telefon : 23 40 09 35   

 ( Sr. Anette Moltubakk )  
 

Katolske messer i Bredtvet kirke 
Som forhåpentlig mange har fått med seg, har vi fått anledning til å begynne med katolsk messefeiring i 

Bredtvet kirke. I første omgang dreier det seg om lørdager og søndag morgen. 

Vi prøver å utnytte de ressurser vi har, og skal frem til sommeren prøve å feire messer som følger: 

(med forbehold om endring. Våre nettsider er oppdaterte) 

Lørdager: 
kl. 16.00 - 1. lørdag i måneden (polsk) 
kl. 16.00 - 2. lørdag i måneden (vietnamesisk) 
kl. 16.00 - 3. lørdag i måneden (tamilsk) 
kl. 16.00 - 4. lørdag i måneden (fransk) 
kl. 18.00 - Hver lørdag (engelsk) 
Søndager: 
Kl. 09.00 - Hver søndag (norsk) 
For at dette skal kunne fungere, er vi prester fullstendig avhengig av hjelp fra dere i menigheten som bor i 

Groruddalen. Vi trenger frivillige som kan være tekstlesere (lektorer), forsangere evt. et lite kor, 

kirkeverter, ministranter, noen som kan gjøre litt rent etter oss, slik at det ser bra ut når Bredtvet menighet 

feirer sine søndagsgudstjenester. 

Om du/dere kunne tenke dere å hjelpe til på en eller annen måte, ikke nøl med å kontakte en av prestene 

eller gjerne menighetskontoret på telefon 23303200 eller e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no  

Hjertelig velkommen til messer i Groruddalen! 

 

MESSE MED BØNN OM KALL 

tirsdag 1. mars kl. 1830 i St. 

Dominikus Kirke.  Biskop Bernt ber 

om at det feires messe med bønn om 

kall første torsdag hver måned.  I mars 

er vertskapet søstrene på 

Katarinahjemmet og brødrene i St. 

Dominikus.  Kirkekaffe på 

Katarinahjemmet. 

 

NB!  Ingen meditasjon i 

speiderkjelleren 27. 

februar. 

Neste gang er mandag     

5. mars kl 18:30. 

Velkommen.! 

http://www.stjoseph.no/
mailto:retrett@stjoseph.no
mailto:oslo-st.hallvard@katolsk.no


       KIRKEKAFFE!   
Vi er så heldige å ha noen kjempeflinke 

grupper som påtar seg å arrangere 

kirkekaffe etter høymessen kl 11:00 på 

søndager. 

For ikke å komme i skade for å glemme 

noen, skal jeg heller ikke nevne noen 

spesielt. Alle som bidrar gjør en 

formidabel innsats.    

    Det vi likevel kunne ønske 

oss, var at en eller to grupper i tillegg til 

de vi allerede har, kunne tenke seg å påta 

seg oppgaven med kirkekaffe en gang i 

blant. Da blir ikke belastningen så stor pr 

gruppe.     

  Er dere en vennegruppe som har 

lyst til å gjøre denne innsatsen for 

kirken, skriv dere opp på listen i 

menighetsalen og gå i gang. Dere trenger 

ikke påta dere kirkekaffearrangementet 

med fast frekvens. Det hjelper om dere 

kan gjøre det en eller et par ganger i året 

også. Trenger dere praktisk veiledning, 

ta kontakt med kontoret. 

Hvis du er alene og har lyst til å bidra, 

meld deg til kontoret, så kan vi kanskje 

danne en gruppe. 

          katolske bokhandel  

 ligger i Akersveien 14, 0177 Oslo 

Åpningstider:  

Hverdager: 10–17 (mandag stengt) Lørdag: 

11–14 

Søndag: 12.30 – 15     

Velkommen til handel med mening i St. 

Olav bokhandel                                
Telefon 23 219 555Fax 22 36 02 63.         

E-post (både generelle henvendelser og 

kundeservice): bokhandel@katolsk.no. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Takk til alle som har bidratt til ukens kollekter:                                  

kr    802,00 lørdag kveld, norsk kr 1 693,50 messe på engelsk 

kr    299,00 lørdag kveld, polsk kr 1 454,00 messe på tamil 

kr 1 674,50   fromesse kr 1 406,00 messe på polsk søndag kveld 

kr 5 212,50 høymesse kr    950,50 messe på Nesodden 

kr 4 074,00 messe på polsk kr 1 269,50 messe på Holmlia 

 

 

    KATOLSK AKADEMI 
  Lørdag 3. mars kl 11:00 – 13:00 

 i Maria gården,  

 Akersveien 16, Oslo 

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg: 

«Kirken i Norge- i spenning 

mellom fortid og fremtid» 
Påmelding: akademi@katolsk.no 

   Alle er velkommen 
 

Har du besøkt vårt eget bokskap i det siste? 

De har også bøker fra St. Olav bokhandel. Det 

de ikke har inne, kan du bestille. 

mailto:bokhandel@katolsk.no
mailto:akademi@katolsk.no
http://stolavbok.no/sida_8_1.asp


 

Tilbud til familier, barn, ungdommer       
 

KATEKESE/ KONFIRMANTUNDERVISNING 

Katekese for 1. klasse 

Anni og Marta gleder seg til å møte dere som går i 1. klasse til neste katekesetimen søndag 4. mars 

etter familiemessen i lille menighetssal i 2. etg. Har du ikke vært med før - bare møt opp og vær  

med! Vel møtt! 

 

Foreldremøte om Førstekommunion 

Søndag, 4. mars 2012 etter familiemessen (dvs. ca. kl 12) er alle foreldrene/ foresatte til barna som 

skal motta Førstekommunion i mai invitert til foreldremøte i lille menighetsal i 2. etasje. Pater  

Sigurd skal informere om alt som er viktig i forbindelse med dagen barna skal motta sin 

Førstekommunion på. Ta med dåpsattest til barnet ditt dersom det ikke er døpt i St. Hallvard. 

Velkommen! 

 

Semesterplan for FAMILIEKORET Semesterplan for SHUL    

 
27.februar Messe kl. 18.00 etterpå Quizkveld 27.februar Øvelse 17.30-18.30 
5.mars Messe kl. 18.00 etterpå Teater 12.mars Øvelse 17.30-18.30 
12.mars Messe kl. 18.00 etterpå Pater 

prater 
24.mars FAMILIETREFF 

19. mars Messe kl. 18.00 etterpå Teater 26.mars Øvelse 17.30-18.30 
26.mars Messe kl. 18.00 etterpå Filmkveld 9.april  påskeferie 
2. april Påskeferie 23.april Øvelse 17.30-18.30 
9.april  Påskeferie 7.mai Øvelse 17.30-18.30 
16.april Messe kl. 18.00 etterpå Teater 21.mai Øvelse 17.30-18.30 
23.april Messe kl. 18.00 etterpå Bingo og 

Pizza- Ungdomaslage fra Bærum 
kommer på besøk 

1.-3. juni Familiehelg på Mariaholm 

30.april FRIDAG (inneklemt dag. Mange 
reiser bort) 

11.juni Sommeravslutning KONSERT 

7.mai Messe kl. 18.00 etterpå Teater 

13.mai Forestilling 

15. mai St.Hallvard dagen. OBS! Tirsdag. 

21.mai Bowling 

28.mai 2.pinsedag. FRIDAG 

4.juni Tur til Lunden kloster 

9. Juni Sommeravslutning 

  

THERESE SKAAR er barne- og ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet. 

Therese har ansvar for familiekor, SHUL- St. Hallvard UngdomsLag, familietreff og 

søndagsskolen. Hun har fast kontordag på tirsdag. Du kan treffe henne på tlf. 

23303200/40436427 eller e-post therese.skaar@katolsk.no  

ANGELIKA WIMMER er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår 

katekesen tar hun seg av. Angelika treffer du på kontoret onsdag-fredag på tlf 2330300eller på 

e-post: angelika.wimmer@katolsk.no 
 

mailto:therese.skaar@katolsk.no


Today:     First Sunday of Lent (Year B) 

First reading:         Genesis 9:8-15      

Response:              Your ways, O Lord, are love and truth to 

                                 those who keep your covenant                             

Second reading:     Peter 3:18-22 

Gospel:                  Mark 1:12-15    
Next week: 
Monday - Friday - Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year II)  

Mon 27 Feb     5.30pm    Family Choir practice (hot food served 4.45pm) 

                         6.00pm   Youth mass followed by St Hallvard Youth Group 

                                         (SHUL) meeting 

                         6.30pm    Course in the Catholic Faith (English) 

Tues 28 Feb     6.30pm     - Marriage Preparation Course (English) 

                                          - St Hallvard’s Bible group 

Wed 29 Feb      11.00am    Mass – the Lunch Club meets after mass                          

                          6.30pm    - Marriage Preparation Course (Norwegian) 

- Norwegian Church Choir practice 

Thurs 1 Mar      6.30pm     Open House – please join us for a cup of tea/coffee                        

Fri 2 Mar          6.30pm      Stations of the Cross (Norwegian) 

                         7.00pm      Stations of the Cross (Tamil) 

                          8.00pm     Stations of the Cross (Polish) 

Sat 3 Mar         11.00am     Mass 

                          6.00pm    Vigil mass in English – Bredtvet Church 

                          6.00pm    Vigil mass (Norwegian) 

                          7.00pm    Vigil mass (Polish)                                           

Sun 4 Mar        Second Sunday of Lent (Year B) 

                           Genesis 22:1-2,9a,10-13,15-18; Romans 8:31b-34; Mark 9:2-10  

                                           Mass in English - 4.00pm             
Confessions:  Sunday mornings between the end of the 9.30am mass and High Mass. 

Weekdays: 5.00pm – 5.45pm.  Saturdays: 5.15pm – 5.45pm.  Or by appointment. 

 
Catholic Mass will be celebrated in Bredtvet Lutheran Church, initially on Saturdays and Sunday 

mornings until the summer, at the following times (there may be changes so check our website): 

Saturday 4.00pm: 1st Saturday of the month – Polish 

                                2nd Saturday of the month – Vietnamese 

                                3rd Saturday of the month – Tamil 

                                4th Saturday of the month – French 

                                5th Saturday of the month – undecided 

Saturday 6.00pm: Mass in English 

Sunday 9.00am:    Mass in Norwegian 

We need help from those parishioners who live in Groruddalen to make this work. We need 

volunteer readers, singers - perhaps small choirs, passkeepers/stewards, alter servers, and 

“cleaners” so that the church is in good order when Bredtvet parish come to celebrate their 

Sunday services. So don’t hesitate if you think you can help - speak to one of our priests, ring 

the office (23 39 32 00) or send an e-mail (oslo-st.hallvard@katolsk.no). Welcome to our 

masses in Bredtvet Church, Bredtvetveien 12! 
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Niedziela 26 lutego 2012 

Dzisiaj: 1. niedziela Wielkiego Postu roku B.  

1. czytanie: Iz 43,18–19.21–22.24b–25 

Refren psalmu: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.                                    

2. czytanie: 2 Kor 1,18–22 

Ewangelia: Mk 2,1–12 

 

PONIEDZIAŁEK 27 lutego o 16:30 obiad i próba chóru dziecięco-rodzinnego 

                                            18:30 Wykład katechizmu po angielsku 

WTOREK     28 lutego o 18:30 Kurs przedmałżeński po angielsku 

  18:30 Spotkanie grupy biblijnej 

ŚRODA    29 lutego o 11:00 Msza św i spotkanie seniorów 

                       18:30 Kurs przedmałżeński po norwesku  

PIĄTEK      2 marca o 18:00 Droga krzyżowa po norwesku 

      20:00 Droga krzyżowa po polsku 

SOBOTA         3 marca o 11:00 Msza św po norwesku 

                                            16:00 Msza św niedzielna po polsku w Bredtvedt kirke (zawsze w 

pierwszą sobotę miesiąca) 

 19:00 Msza św niedzielna po polsku (w kościele św. Hallvarda) 

NIEDZIELA 4 marca 2. niedziela Wielkiego Postu roku B. Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8, 

31b-34; Mk 9,2-10. Kościół św. Hallvarda: 09.30 msza po norwesku, 11.00 suma, 13.00 Msza 

po polsku, 16:00 Msza po angielsku, 17:30 Msza po tamilsku, 19:00 Msza po polsku. 

09:00 Msza św. po norwesku w Bredtvedt kirke 

13:30 Msza św. w Skoklefall kirke (Nesodden) 

17:00 Msza św. w Holmlia kirke  

18:30 Polskie spotkanie AA w „speiderkjelleren” 

SPOWIEDŹ ŚW.: W niedziele spowiedź św. po polsku pół godziny przed Mszami. Soboty: 

spowiedź św o 18:30. Można też umówić się o innych porach.   

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW RELIGIJNYCH w sali parafialnej przy kościele 

św. Hallvarda w każdą niedzielę w godz. 12-13. 

NOWE CENTRUM INFORMACJI DLA IMIGRANTÓW w sprawach zatrudnienia, kupna 

mieszkania, pomocy prawnej czynne przy Storgata 38, wejście od Hausmanns gate. Czynne 

wtorki i czwartki w godz. 10-17, środy 10-19. Pracownicy centrum mówią po polsku. 

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA MIESIĄC MARZEC: 
Intencja ogólna: Aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był właściwie doceniany na 

całym świecie.  

Intencja misyjna: Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są 

dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na Chrystusa. 

UWAGA! Ostatnio miało w parafii miejsce kilka kradzieży w krótkim przeciągu czasu. 

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo wartościowych rzeczy osobistych.  

 

  



Pavens bønneintensjoner for februar:  
 

► At Herren må bistå helsearbeiderne som hjelper syke og eldre i 

verdens fattigste områder. 

► At alle folk må ha tilgang til vann og andre ressurser som de 

trenger i sine daglige liv. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 tamilsk kl 19:00 messe på polsk. 

 

 

 

Mandag til fredag: kl 18:00 messe – sakramenttilbedelse fra kl 17:00.        
Onsdag:      kl 11:00 messe, Kontaktklubb 

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 

  

 

 

Dominikanerinnene, Lunden: 

Hverdager :   kl 18:00   messe                                                                                                   

Lørdag :        kl 10:00   messe 

Søndag:         kl 10:00  høymesse                                                                     

 

 

St. Elisabethsøstrene, Nordstrand: 

  Hverdager og lørdag messe  kl  07:15     

  Søndag  høymesse      kl  09:00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

St. Hallvard kirke og menighet:   

 Sigurd.Markussen@katolsk.no 

 Oddvar.Moi@katolsk.no                           
Janusz.Zakrzewski@katolsk.no 

Tlf: 23 30 32 00, faks 23 30 32 01 mellom kl 09:00 – 15:00 

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

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

Nettside: sthallvard.katolsk.no    

Bankkonto: 3000.22.49134 

Den katolske kirkes nettsider: www.katolsk.no
 

 
 

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.               

Bredtvet messested (Bredtvet kirke) hver lørdag kl 16:00 og 18:00. Søndag kl 09:00  

 NB! Første messe i Bredtvet kirke feires lørdag 3. mars 2012               
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