
  

ST. Hallvard kirkes             

søndagsblaD          

    

    18. november 2012 
33. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, 

messeboken side 708/(627) 

1. lesning: Dan 12, 1-3 

Omkved: Du lærer meg livets vei, og gir meg 

gledens fylde for ditt åsyn. 

2. lesning: Hebr 10, 11-14.18 

Evangelium: Mark 13, 24-32 

 

 

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

MANDAG        19 november kl 18:30 SHUL       

      kl 18:30 Ingen meditasjon  speiderkjelleren. 

      kl 19:00 Meditasjon i Katarinahjemmets kapell  

ONSDAG         21 november kl 11:00 Messe – Kontaktklubben   

            kl 18:30 Korøvelse      

              kl 18:30 Ekteskapskurs    

TORSDAG      22 november kl 18:30 Åpent hus                

LØRDAG         24 november kl 11:00 Messe       

      kl 18:00 Første søndagsmesse norsk   

      kl 19:00  Messe på polsk  

SØNDAG       25 november         

   Kristi Kongefest, år B, messebok side 744(634) 

   Dan 7, 13-14; Åp 1, 5-8; Joh 18, 33b-37 

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

trad.lat. messe, 16:00 messe på engelsk, 17:30 messe på tamil, 19:00 messe på 

polsk, 17:00 messe i Holmlia kirke 

 

 
 

 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder 



 

      OPPSLAGSTAVLEN 

               St. Hallvardguttene                                 

feirer 50 årsjubileum med konsert i         

Den norske opera & ballett, scene 2 18. november kl 18:00.     

Billetter kjøpes i operaen eller på operaens nettsider www.operaen.no 
        Bildet over viser koret under høstens besøk i Peterskirken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 
 

 

Hos St. Elisabeth-søstrene på Nordstrand arrangeres det 

julesalg med juleverksted for barn den 24. november fra kl. 10.00 

til kl. 14.00. 
Munkerudveien 52, tel. 23384400 

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


 

 

RORATEMESSER I ST. HALLVARD KIRKE 

følgende dager: 

tirsdag   4. desember 

tirsdag 11. desember 

tirsdag 18. desember 

Messen begynner kl 07:00 
 

Etter messen samles vi til enkel frokost i menighetsalen. Hvis 

du vil delta i frokosten, er det fint om du tar med litt pålegg. 

Menigheten holder brød, kaffe og te. 
 
 

Menighetens julefest finner sted fredag 4. januar 2013.                    

Vi begynner med messe kl 18:00 og                                             

fortsetter i menighetsalen etterpå.                                        

Meld deg på til menighets- 

kontoret på epost: oslo-st.hallvard@katolsk.no eller på telefon 23303200 
 
 
     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

      

 

Total kollekt Peters-penger kr 19 758 . Hjertelig takk!

     

kr      691 Norsk, lørdag kveld    kr       549 Polsk, lørdag kveld 

kr    1 827 Fromesse    kr    5 054 Høymesse 

Kr   4 571 Polsk messe    kr    1 587 Messe på engelsk 

kr    1 514 Messe på tamil    kr    1 303 Messe på polsk søn. kv.  

Kr    376 Messe på latin    kr    1661 Kirkekaffe 

kr   2 295 Messe på Holmlia 

JUL i BOKSKAPET  
Bokskapet er åpent etter høymessen. Kom og se!  

Vi har julekalendere og CD med tradisjonelt musikk til jul,  

kongerøkelse, små julekrybber, bøker til barn og voksne og mye mer. 
 

Ønsker du katolsk Almanakk 2013? Almanakken kommer snart til St Olav 

Bokhandel. 

Si i fra ved Bokskapet for å kjøpe Almanakken eller andre bøker fra  

St Olav Bokhandel her i St Hallvards. 
 

ST OLAV BOKHANDEL 

Akersvn 14, er åpent alle dager unntatt mandager. Søndager 12.30 - 15.00 

De har stort utvalg av bøker til barn og voksne, julekalendere, musikk og mye annet.  

Se også www.stolavbok.no  
 

 
 

 

 

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


 

Tilbud til familier, barn og unge 

Katekese/konfirmantundervisning:  

1. klasse: 2. desember 

2.-8. klasse: 8. desember 

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

        neste gang: 15.12. 

SHUL – St. Hallvard UngdomsLag 13+++ 

Mandag 19. november etter kveldsmessen, lille menighetssal.  

Ta med en venn og kom!  

Familiekor/familiemiddag: 

Familiekoret har øvelse annenhver mandag, neste øvelse er  

26. 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. 15.00 - 19.30 

i menighetssalen i St. Hallvard. 

sang - juleverksted – lystenning –mat  

lesestund med vafler og kakao - pynte pepperkakekirke 

Vel møtt til en hyggelig ettermiddag/kveld! 
Påmelding fra nå av og innen 12. desember. 

 kontakt: angelika.wimmer@katolsk.no / ring 23303200.  

Har du lyst å hjelpe til? Ta kontakt. 

 



 

 

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

First reading: Daniel 12:1-3 

Response: You are my inheritance, O Lord! 

Second Reading: Hebrews 10:11-14,18 

Gospel: Mark 13:24-32 

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

Mon 19 Nov  6.30pm Course in the Catholic Faith (English) 

  7.00pm Meditation in Katarinahjemmet's chapel not at 

   St Hallvard's church 

Tues 20 Nov  6.30pm Marriage Preparation Course (English) 

Wed 21 Nov 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

  6.30pm - Marriage Preparation Course (Norwegian) 

   - Norwegian Church Choir practice 

Sat 24 Nov 11.00am Mass 

   6.00pm Vigil mass (Norwegian) 

   7.00pm Vigil mass (Polish) 

Sun 25 Nov The Feast of Christ the King (Year B) 

 Daniel 7:13-14; Revelations 1:5-8; John 18:33b-37 

 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) 

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

Nordstrand (Munkerudvn 52) on Saturday 24 November 10.00am – 2.00pm 

The Domincan Sisters are having an Open Day on 1 December 10.30am – 3.00pm at 

Katarinahjemmet, Majorstua - Christmas bazaar and workshop, raffle, café, bric à brac 

“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. Seasonal items:  advent calendars and 

Christmas Cds, small cribs and Catholic diaries. 

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. 

 

 

 

 



 

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   

Ingen messer i Bredtvet kirke  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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