
  

ST. Hallvard kirkes             

søndagsblaD          

    4. november 2012 

31. søndag i det alminnelige kirkeår, år B,  

messeboken side 690/(613) 

1. lesning: 5 Mos 6,2-6 

Omkved: Herre, jeg har deg hjertelig kjær, 

du er min styrke og min frelse. 

    2. lesning: Hebr 7,23-28                  

Evangelium:  Mark 12,28-34 

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

MANDAG        5 november kl 18:30 SHUL  

      kl 18:30 Meditasjonsgruppe i speiderkjelleren    

ONSDAG         7 november kl 11:00 Messe – Kontaktklubben   

              kl 18:30 Ekteskapskurs på norsk   

      kl 18:30 Korøvelse    

TORSDAG       8 november kl 18:30 Ekteskapskurs på polsk          

FREDAG  9 november LATERANKIRKENS VIGSELSFEST        

LØRDAG        10 november kl 10:00 Katekese for 2. -8. klasse   

      kl 11:00 Messe       

      kl 13:00 Katekesemesse med dåp   

      kl 18:00 Første søndagsmesse norsk   

      kl 19:00  Messe på polsk  

SØNDAG       11 november         

 32. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messebok side 699/(619)

 1.Kong 17,10-16, Hebr 9,24-28, Mark 12,38-44     

 Innsamling av Peterspenger 

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

messe på Nesodden, 14:30 Trad. Lat. Messe16:00 messe på engelsk, 17:30 messe 

på tamil,19:00 messe på polsk,17:00 messe i Holmlia kirke 

 

 

 

           Utdeling av 4-årsbibler i familiemessen. Barn som vil synge i messen  

møtes kl 10.15 i lille menighetssal. Katekese for 1. klasse etter familiemessen. 
 



 

OPPSLAGSTAVLEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyopprettet  

kateketutdannelse på Menighetsfakultetet fra høsten 2013 
15 stp. på bachelor/masternivå. 2 semestre, kveldsundervisning  

For deg som er eller vil bli kateket! 

info og kontakt: kateketisk.senter@katolsk.no, www.katekese.no 

 

 

Vi nærmer oss tiden for juleverksteder og julesalg. 

Nedenfor finner dere tilbud fra noen av våre søstre.  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne av søstrene på  

Sta. Katarinahjemmet ønskes dere velkommen til Åpen dag  

her hos oss lørdag 1. desember 2012.  

Det vil være julesalg, utlodding, juleverksted og en hyggelig kafé,  

samt mulighet til å møte og snakke med søstrene.          

 Vi håper mange vil komme og dele denne dagen med oss. 

For mer informasjon og for bilder fra Åpen dag 2011, se vår hjemmeside: 

http://katarinahjemmet.katolsk.no/ny/?q=node/316  

For de som ønsker å følge oss gjennom året, har vi egen side på facebook.       

Søk oss gjerne opp og send en venneforespørsel.  

Vi håper vi ser dere den 1. desember. Dørene er åpne fra 10:30 til 15:00.  
 

Velkommen!  

Med vennlig hilsen og på vegne av alle søstrene,  

sr. Ane-Elisabet, OP 
 

 

Kateketseminar 17. november 2012 v/ Det kateketiske senter 

Kateketer, søndagsskolelærere og andre interesserte er invitert til  

kateketseminar lørdag 17. november kl. 10 - 16.30 i Akersveien 16, 

Oslo. 

Ingen deltakeravgift og gratis servering.  

Tema: «Katekesen og hjemmet». Det blir foredrag, felles lunsj, workshop 

og diskusjon.  

Påmelding: kateketisk.senter@katolsk.no/ tel. 23219550. 

Se folderen som er lagt ut i kirken/ i menighetssalen/ henger på 

oppslagstavlen. 

 

mailto:kateketisk.senter@katolsk.no
http://www.katekese.no/
http://katarinahjemmet.katolsk.no/ny/?q=node/316
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BOKSKAPET er åpent etter høymes 

 

 
     

 

 

 

      Vi takker for mottatte kollekter! 

 

kr      627 Norsk, lørdag kveld    kr       665 Polsk, lørdag kveld 

kr    2 352 Fromesse    kr    5 804 Høymesse 

Kr   4 064 Polsk messe    kr    1 309 Messe på engelsk 

kr    1 247 Messe på tamil    kr    1 725 Messe på polsk søn. kv.  

Kr  1 170 Messe på Nesodden    kr    1 653 Kirkekaffe 

kr   1 936 Messe på Holmlia 

 

ST. SUNNIVA SKOLE er en kristen, katolsk  

privatskole med elever på 1. til 10. trinn.  
 

Inntaket til 1. trinn (gjelder barn født i 2007)  

og 8. trinn, skoleåret 2013/14 blir foretatt i  

løpet av våren 2013. Vi har også noen ledige  

plasser på øvrige trinn, her foretas opptak  

fortløpende.  
 

Vi tar nå i mot søknader. Søknadsskjema  

kan fås ved henvendelse til skolens kontor,  

St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo,  

tlf. 23 29 25 00 eller ved å laste ned fra vår  

hjemmeside www.stsunniva.no. Skolens  

e-post: administrasjon@stsunniva.no.  
 

Søknadsfristen er 1. desember 2012.  
 

Vi inviterer samtidig til et    

informasjonsmøte  

for alle som lurer på om de vil søke inn  

barnet sitt i 1. klasse neste skoleår,  

14. november kl 17:00-18:30                   

(mer informasjon  

finnes på våre hjemmesider).  
 

  JULEMARKED       

hos St- Josephssøstrene 

i Gladsvei 23, 0489 Oslo 

Fredag 16. november og 

lørdag 17. november 2012. 

Kl 10:00 – 13:00 

Hjertelig velkommen! 

BOKSKAPET  
er åpent etter høymessen. Vi selger 

kors, rosenkrans (fra kr 15), 

dåpslys (kr 108), og mer, til 

rimelig pris, i tillegg til kristen, 

katolske bøker til barn og voksne. 

Kom og se! 

Vi har: 

Den katolske kirkes katekisme (kr 

340);  

Kompendium på norsk (kr 198), og 

engelsk (kr 125). Disse er en 

sammenfatning av Katekismen. 

Det selges også mange andre 

bøker, flere under kr 100 

Vi tar i mot bestillinger av bøker 

fra St Olav bokhandel. Se 

www.stolavbok.no om utvalget. 

Bøkene kan som regel hentes fra 

Bokskapet påfølgende søndag. 

 

 
 

 

 

Hos St. Elisabeth-søstrene 

på Nordstrand arrangeres det 

julesalg med juleverksted for 

barn er den 24. november fra 

kl. 10.00 til kl. 14.00. 
Munkerudveien 52, tel. 23384400 

http://www.stolavbok.no/


 

Tilbud til familier, barn og unge 

Barnekor i familiemessen søndag 4. november: 

Alle barn som har lyst til å være med å synge i 

barnekoret i familiemessen 4. november er 

hjertelig velkommen til en øvelse før messen-  

kl 10.15 i lille menighetssal i 2. etasje. Det er bare 

å prøve seg! Det er gøy å synge der oppe på 

orgelgalleriet! 
 

Katekese/konfirmantundervisning: 
1. klasse: 4. november kl 12 i lille menighetssal 

2.-8. klasse: 10. november 

9.-10. klasse: ikke undervisning i november (pga. konfirmanthelg) 

SHUL – St. Hallvard UngdomsLag 13+++ 

Mandag 5. november etter kveldsmessen, lille menighetssal.  

Ta med en venn og kom!  

Familiekor/familiemiddag: 

Familiekoret har øvelse annenhver mandag, neste øvelse er  

12. november, kl 17.30. De som ønsker kan spise familiemiddag kl 

16.45, send påmelding på forhånd. Kontakt: sr. Faustyna Walczak: 

faustynawalczak@gmail.com.  

 

Konfirmanthelger på Mariaholm: 

Konfirmantene reiser på helgetur til det katolske leirstedet 

Mariaholm (Spydeberg) som en del av konfirmantkurset.  

9. klasse: 16.-18. november  

10. klasse: 23.-25. november   
 

Adventskos og juleverksted for 4.-7. klasse 
Siden vi dessverre ikke skal ha adventshelg på Mariaholm i år, ønsker vi 

å holde liv i tradisjonen og inviterer deg som går i 4.-7. klasse til 

adventskos og juleverksted lørdag 15. desember kl 15 – 19.30 i  

St. Hallvard. Hold av dagen, mere informasjon kommer snart!   
 

Angelika Wimmer er katekesekoordinator i menigheten. Kontordager ons-fre kl. 9-15. 

mail angelika.wimmer@katolsk.no, tel. 23303213 / 48957391 

 

 

mailto:angelika.wimmer@katolsk.no


 

Today:                   Thirty-first Sunday in Ordinary Time (Year B) 

First reading:         Deuteronomy 6:2-6 

Response:              I love you, Lord, my strength 

Second Reading:   Hebrews 7:23-28 

Gospel:                  Mark 12:28b-34 

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

Mon 5 Nov             6.30pm    - Course in the Catholic Faith (English) 

                                                - Meditation (in the basement) – all welcome 

Tues 6 Nov             6.30pm    Marriage Preparation Course (English) 

Wed 7 Nov            11.00am    Mass – the Lunch Club meets after mass  

                                6.30pm    - Marriage Preparation Course (Norwegian) 

                                                - Norwegian Church Choir practice 

Sat 10 Nov            10.00am   Catechism for 2nd to 8th class pupils 

                              11.00am   Mass 
                                6.00pm   Vigil mass (Norwegian) 

                                7.00pm   Vigil mass (Polish) 
Sun 11 Nov          Thirty-second Sunday in Ordinary Time (Year B) 

                             Kings 17:10-16; Hebrews 9:24-28; Mark12:38-44 

                             Collection to Peter’s Pence (financial support to the  

                             Holy Father, used in charitable work) 

                             Mass times: 9.30am, 11.00am (High mass), 1.00pm (Polish), 

                             2.30pm (Latin), 4.00pm (English), 5.00pm (Holmlia), 

                             5.30pm (Tamil), 7.00pm (Polish)  

WELCOME TO THE SISTERS’ CHRISTMAS BAZAARS 

St Joseph Sisters’ bazaar is on Friday 16 November and Saturday 17 November 10.00am – 

1.00pm at Gladsvei 23, 0489 Oslo (Bank terminal available) 

St Elisabeth Sisters are holding their annual Christmas bazaar and children’s workshop at 

Nordstrand on Saturday 24 November 11.00am – 2.00pm 

“BOOKSHOP” 
There is a variety of religious books, rosaries, etc from St Olav bookshop on sale in the 

church hall on Sundays after 11.00am mass. 

St Sunniva Catholic School – Application forms for enrolment in 1st year and 8th year 

classes for school year 2013/2014 are available from the school office, Akersveien 4, tel 23 

29 25 00 or from the website www.stsunniva.no. The deadline for applications is 1 

December 2012. Information meeting for those considering enrolling children in 1st class on 

14 November 5pm-6.30pm. 

Traditional Latin Mass 

For the past 4 years mass has been celebrated in Latin in Oslo once or twice a month, mostly 

in St Joseph’s church in Akersveien.  From Sunday 23 September the Latin masses will be 

said in St Hallvard’s church at 2.30pm, normally on the 2nd and 4th Sundays in the month. 

Dates for autumn 2012 are as follows:  11 Nov, 25 Nov, 9 Dec and 23 Dec. (see our website 

for more information) 

Monthly Papal Prayer Intentions – November 2012 
General Intention: that Bishops, priests, and all ministers of the Gospel may bear the 

courageous witness of fidelity to the crucified and risen Lord. 

Missionary Intention: that the pilgrim Church on earth may shine as a light to the nations. 

 

http://www.stsunniva.no/


 

Pavens bønneintensjoner for november 
 

► At biskoper, prester og alle som tjener evangeliet, modig må vitne om 

trofasthet mot den korsfestede og oppstandne Herre.  
 

► At pilegrimskirken på jorden må skinne som et lys for folkene. 

__________________________________________ 
 

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,            

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   

         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

Menighetsrådets formann Darko Wakounig darkowakounig@yahoo.com  

 
 

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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