
 

ST. Hallvard kirkes

 søndagsblaD 
      

9. september 2012 
 

I dag: 

 23. søndag i det alminnelige kirkeår,              

år B, messeboken side 621 (560) 

1. lesning: Jes 35, 4-7a 

Omkved: Lov Herren, min sjel! 

2. lesning: Jak 2, 1-5 

Evangelium: Mark 7, 31-37 

Søndagsskole for barn opp til Førstekommunionsalderen.  

 

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

MANDAG    10 september  kl 18:30  Grunnkurs i troen(engelsk)   

      kl 18:30  Meditasjon i speiderkjelleren 

ONSDAG      12 september kl 11:00  Messe – Kontaktklubben    

      kl 1830  Korøvelse                 

TORSDAG   13 september          kl 18:30     Ekteskapskurs-polsk     

FREDAG      14 september  KORSETS OPPHØYELSE     

LØRDAG     15 september         kl 11:00  INGEN MESSE  grunnet kurs i OKB 

SØNDAG      16  september          

  24. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messebok side 629/(568) 
   Jes 50, 5-9a; Jak 2, 14-18; Mark 8, 27-35 

 

MENIGHETENS ÅRSMØTE I MENIGHETSALEN etter messen kl 11:00 

 

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

13:00 messe på polsk,14:30 messe i Skoklefall kirke, Nesodden,16:00 messe på 

engelsk, 17:30 messe på tamil,19:00 messe på polsk, 17:00 messe i Holmlia 

kirke,  

. 



 

Menighetens årsmøte 16. september      
Søndag 16.september avholdes menighetens årsmøte.  Møtet starter kl 12:15 i 

store menighetsal. Menighetsrådets leder, Jan Willem Kopperud vil presentere 

menighetsrådets arbeid for toårsperioden 2010 – 2012.            

Ulike grupper vil så presentere sin gruppe  og gruppens arbeide i nevnte periode. 

Vi henstiller til dere : Delta i møtet og få informasjon om hva som skjer i 

menigheten. Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål        

Bokskapet - billigsalg                       

Som et forsøk, vil boksalget noen søndager framover foregå i 

samtalerommet utenfor menighetsalen. Ved opprydding i skapene på 

kontoret, åpenbarte det seg noen titler vi har tenkt å glede dere med ved å selge 

dem til redusert pris. Alle bøkene selges for kr 20 pr. stk. De aktuelle bøkene er 

«Be med Frans» og «Don Bosco», «Betraktninger over troen» (Tadeusz 

Dajczer) og « Din kropp – skapt for kjærlighet» (p. Daniel-Ange)            

Lange kort med bilde av Frans av Assisi selges for kr 10. Du kan også henvende 

deg til kontoret, hvis du ønsker å kjøpe bøkene.   

Innføringskurs i katolsk tro (for voksne)         

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker 

å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kir-

kes tro og liv.  For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er 

kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen.  Kurset tar sikte på å gi informa-

sjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.  Troskurs på norsk er 

annenhver mandag, første gang 3. september.  Troskurs på engelsk er også 

annenhver mandag, første gang 10. september.  Begge kursene slutter i første  

halvdel av juni neste år. 

 

Vi takker for kollekter 2. september: 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr      414 Messe i Bredtvet kirke kr       940 Messe i Skoklefall kirke 

kr       249 Norsk, lørdag kveld kr        517 Polsk, lørdag kveld 

kr    1 338 Fromesse kr     5 706 Høymesse 

Kr   3 718 Polsk messe kr        871 Messe på engelsk 

kr    1 392 Messe på tamil kr     1 276 Messe på polsk kl 19:00 

kr    1 143 Messe på Holmlia kr        768 Kirkekaffe 



         OPPSLAGSTAVLEN: 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndagsskole 
På alle søndager i messene kl 11 er det søndagsskole for barn opp til 

Førstekommunionsalderen. Når Ordets liturgi begynner, dvs. etter 

«Gloria», går barna ut av kirken og inn i menighetssalen sammen med 

søndagsskolelæreren.  Barn under 4 år skal ha voksenfølge.    

 Her blir barna kjent med evangeliet på en måte som er tilpasset barna 

 (f.eks. dramatisering, fortelling). Barna synger og ber sammen.      

Til nattverden går barna tilbake inn i kirken. Vel møtt! 

OBS: Det er ikke søndagsskole i familiemessen,     

        1. søndagen i måneden! 

  
 

 

 

St. Elisabethhjemmet på 

Nordstrand har ledige boenheter 

for eldre.Søstrene tilbyr 28kvm 

inkludert dusjbad og wc. Leiesummen 

dekker bl.a. middag, oppvarming og 

øvrig elutgifter, rengjøring av 

fellesarealer og vedlikehold av 

utendørs arealer. 

Leietaker må selv sørge for øvrige 

måltider og renhold av egen leilighet. 

Kontakt Elisabethsøstrene tlf. 

23384400 

KATOLSK   AKADEMI 
 

Lørdag 22.september      

kl 11:00 – 15:00  i Mariagården:  

 

Den hellige Augustin. Kirkefader, 

teolog og ordensgrunnlegger. 

  

Innleder: Professor Trond Berg 

Eriksen, Universitetet i Oslo 

       KATOLSK TRO OG LIV 

              Introduksjonskurs 

Lørdag 22. september kl 12:00 – 15:00 i St. Dominikus. 

Gud i teologien & Gud i dagens Norge v/Eskil Skjeldal 

«Katolsk praksis» - Kirken som møtested med Gud, kirkerommet 

og symbolikken v/sr. Katarina Pajchel 

 

Øvrige kursdager i høst: 27. oktober og 8. desember 



 

 

Tilbud til familier, barn og unge 
     

Katekese skoleåret 2012/2013 

Velkommen til et nytt år med katekese og konfirmantundervisning  

i St. Hallvard menighet!  

Alle familier med barn  som går i 1.-10. klasse skal nå ha fått    

brev i posten med informasjon om katekese og konfirmantkurs.  

Har du ikke fått brev? Ta kontakt! 

Invitasjonsbrev og påmeldingsskjemaer ligger også på menighetens        

hjemmeside sthallvard.katolsk.no. 
 

 

Neste undervisningsdager: 

1. klasse:         7. oktober rett etter familiemessen, lille menighetsal. 

2.-7. klasse: 13. oktober 10-14 

8. klasse:        13. oktober 

9. klasse:       22. september. Møt opp i menighetslokalene.                                                                                                                                      

10. klasse:   22. september kl 10-14. Møt opp i menighetslokalene. 

      
 

Konfirmantklasser 

Det er 3 konfirmantgrupper som starter med undervisningen i 

september. 

8. klasse – p. Oddvar Moi 

9. klasse – p. Oddvar Moi 

10. klasse – p. Janusz Fura. 

P. Janusz Fura skal dessuten overta noe undervisning av 

Førstekommunionsbarna, spesielt om sakramentene, f.eks. skriftemål. 

 
 

 

ANGELIKA WIMMER er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår 

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

  Tlf  2330313/ 48957391/ e-post: angelika.wimmer@katolsk.no 
 

 

 

 



 

Today:                  Twenty-third Sunday in Ordinary Time (Year B)  

First reading:         Isaiah 35:4-7a 

Response:              Praise the Lord, my Soul! 
Second Reading:   James 2:1-5 

Gospel:                  Mark 7:31-37 

Next Week:  Monday – Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year II) 

Mon 10 Sep            6.30pm   - Course in the Catholic Faith (English) 

                                              - Meditation (in the basement) – all welcome 

Wed 11 Sep          11.00am   Mass – the Lunch Club meets after mass  

                              6.30pm   Norwegian Church Choir practice 

Fri 14 Sep            The Exaltation of The Holy Cross 

Sat 15 Sep            NB: NO MASS AT 11.00AM 
                              6.00pm   Vigil mass (Tamil) – Bredtvet church 

                              6.00pm   Vigil mass (Norwegian) 

                              7.00pm   Vigil mass (Polish) 
Sun 16 Sep           Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time (Year B) 

                             Isaiah 50:5-9a; James 2:14-18; Mark 8:27-35 

                             ANNUAL PARISH MEETING – 12.15pm in the Parish Hall 

                             Please come along to hear what’s happening in your parish!  

                             Mass times: 9.00am (Bredtvet), 9.30am, 11.00am (High mass), 

                            1.00pm (Polish), 1.30pm (Nesodden), 4.00pm (English), 5.00pm 

                            (Holmlia), 5.30pm (Tamil), 7.00pm (Polish) 

ENGLISH MASS – From Sunday 2 September mass in English reverts to the original time 

of 4.00pm. 

COURSE IN THE CATHOLIC FAITH 
This course if for all; for Catholics who wish to deepen their faith, and for non-Catholics who 

are interested in knowing more about the Catholic faith.  It is also a basis for preparation for 

those wishing to convert to the Catholic Church. The course runs on alternate Monday 

evenings from September 2012 until June 2013 in both Norwegian and English. We begin 

the English course on Monday 10 September. For more information contact the Parish office 

(23 30 32 00) or see our website sthallvard.katolsk.no. 

MARRIAGE PLANS FOR 2012/2013? 
All couples wishing to be married in the Catholic Church must attend a Marriage Preparation 

course. Courses in St Hallvard’s parish begin shortly so please contact the Parish office (23 

30 32 00) or see our website sthallvard.katolsk.no for more information. 

Monthly Papal Prayer Intentions –September 2012 
General Intention: That that politicians may always act with honesty, integritiy, and love 

for the truth. 

Missionary Intention: That Christian communities may have a growing willingness to send 

missionaries, priests, and lay people, along with concrete resources, to the poorest Churches. 

 

Remember to switch off your mobile phone before mass begins. 

Please note that smoking is not allowed outside the church entrance. 

 
 
 

 

 



 

Pavens bønneintensjoner for september 
 

►At politikere alltid må handle med redelighet, integritet og 

kjærlighet til sannheten. 

►At kristne fellesskap i økende grad må være villige til å sende 

misjonærer, prester og lekfolk samt materielle ressurser til de 

fattigste kirkene. 

____________________________________________________ 
 

Gudstjenestetider: 
St. Hallvard kirke 
Søndag: kl 09:30 fromesse, kl 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse), 13:00 

messe på polsk, 15:00  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, Kontaktklubben har ferie til 22. august. 

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-neste gang   

2. september 

Bredtvet messested   - Lørdag kl 18:00 alternerende ulike språk.   

Søndag kl 09:00 messe på norsk       se forøvrig kirkens nettsider.  

 

 

 

  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:         

 Janusz.Fura@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.               
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