
  

ST. Hallvard kirkes 

       søndagsblaD          

  Søndag 13. januar 2013  
 

Herrens dåp, år C, messeboken side 157 

1. lesning: Jes 40, 1-5.9-11 

Omkved: Lov Herren, min sjel! 

Herre, min Gud, hvor du er stor! 

2. lesning: Tit 2, 11-14 : 3, 4-7 

Evangelium: Luk 3, 15-16.21-22 

I dag kl 17:30   MESSE PÅ TAMIL UTGÅR 

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

MANDAG 14 januar  17:30    Familiekor        

     18:30    SHUL        

     18:30    Grunnkurs i troen 

ONSDAG    16 januar    11:00    Messe –   Kontaktklubb     

     18:30    Korøvelse              

TORSDAG  17. januar   18:30    Åpent hus etter messen kl 18:00     

FREDAG     18 januar   20:00    Taize-bønn                           

LØRDAG     19 januar    10:00    Katekese 2.-7. klasse      

     10:00    Konfirmasjonsforberedelse 9. og 10. klasse 

             11:00    Messe               

             18:00    Første søndagsmesse norsk     

             19:00    Messe på polsk 
SØNDAG  20 januar 2. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,                                                             

    messebok side 444 

   Jes 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; Joh 2, 1-12 
 

St. Hallvard, 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe 

på engelsk, 17:30 INGEN messe på tamil, 19:00 messe på polsk, 13:30 messe på 

Nesodden, Skoklefall kirke 17:00 messe i Holmlia kirke  

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi takker for mottatte kollekter: 

Lørdag 22. desember og 4. søndag i advent, 23. desember,      

innbrakte kr 13 324 i kollekt 

Julaften var det seks kollekter som innbrakte til sammen kr 22 432.  Av dette kom 

kr 11 890 inn i de to familiemessene og går til adventsaksjonen. 

Første juledag kom det inn kr 10 197 i fire messer. 

Andre juledag innbrakte kr 3 637 i tre messer 

Lørdag 29. og søndag 30. desember resulterte kollektene fra ti messer pluss 

kirkekaffe i kr 19 556 

Nyttår innbrakte til sammen kr 11 144 

Søndag 6. januar var kollektene fra ni messer på kr 20 166. Dette beløpet går til 

misjonsarbeidet blant barn. 
 

BISPEVISITAS       

          I ST. HALLVARD MENIGHET   
          I følge de siste meddelelser fra biskopens kontor,                                                      

     er tidspunktet for biskop Bernt Eidsvig høytidelige       

visitas til St. Hallvard menighet endret til 24. og 25. februar 

2013.                               

Pontifikal messe vil finne sted søndag 24. februar kl 11:00                                                                                                   

V    i kommer tilbake til fullstendig program for visitasen 

senere. 
  

Vi gjør oppmerksom på, at dersom noen av menighetens                      

medlemmer ønsker samtale med biskopen, må dette i god tid 

avtales direkte med biskopens kontor. 



 

Nasjonal valfart til Roma i Troens år.  

I forbindelse med Troens år har pave Benedikt XVI foreslått at de 

troende som har mulighet reiser på valfart til Roma. Biskop Eidsvig og 

biskop Grgic inviterer med dette de troende i Norge til en nasjonal valfart 

til Roma i oktober 2013 i forbindelse med festen for Olav den helliges 

omvendelse 16. oktober. Biskopen oppfordrer menigheter, 

grupper og enkeltpersoner til å delta. 

Arrangementet blir lagt opp på samme måte som de siste års olsokfeiring i 

Trondheim: Menigheter, grupper og enkeltpersoner må selv organisere 

sin reise og sitt opphold i Roma, mens Olsokkommisjonen vil tilby et 

rikt program for pilegrimene fra Norge. Tilbudet vil bl.a. inkludere 

messer, byvandringer for barn og voksne, foredrag, paveaudiens og noen 

fellesmåltider. Programmet vil være frivillig, men det vil være påmelding 

til enkelte av aktivitetene og måltidene. Det er rikelig anledning til at 

grupper kan ha tid til egne aktiviteter og samvær i tillegg til fellesprogrammet. Flere detaljer 

kommer.                 

Olsokkommisjonens program starter lørdag 12. oktober om kvelden, og avsluttes med 

den høytidelige messen ved Olavsalteret på festen for Olavs omvendelse på 

ettermiddagen onsdag 16. oktober.  

Større eller mindre grupper som vil ha forslag til egnede overnattingssteder kan henvende seg 

til Olsokkommisjonen. Kontaktperson: Sr. Anne Bente Hadland. Merk at det er mange 

pilegrimmer i Roma i Troens år og at man derfor må ordne bosted i god tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vi i St. Hallvard menighet ønsker å finne ut om det er     

grunnlag for å arrangere en felles reise fra vår menighet.         

Vi ser for oss at vi kan arrangere felles avreise og eventuelt 

overnattingssted. For øvrig melder vi oss til de arrangementene man 

ønsker å delta på. Når Olsokkommisjonens program foreligger vil 

det bli publisert. Det som vil være et felles møtepunkt, blir den 

høytidelige messen ved Olavs-alteret i San Carlo al Corso 16. 

oktober.             

 Hvis du kan tenke deg å være med, vennligst meld din interesse 

til menighetskontoret snarest. Vi har allerede noen interesserte på 

listen, men har plass til fler. Foreløpig påmelding innen utgangen av 

januar.  Bindene påmeldingsfrist vil bli kunngjort senere. 
Kontaktinfo finner du bak på søndagsbladet 

http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/ahadland/index
http://www.katolsk.no/nyheter/2012/12/StPeterkeys2.jpg/image_large


 

 

Reisekort fra Ruter er funnet i kirken.              

Kortet oppbevares på menighetskontoret, og kan hentes der ved å gi opplysninger 

som kan identifisere deg som eier. 

 

Registrering av nye- eller ikke-registrerte katolikker i vår menighet. 
Det ankommer stadig nye katolikker til landet og til vår menighet. Er man først 

katolikk, så er man det uansett hvor man er i verden. Det er imidlertid viktig at de 

nyankomne er klar over at det er av stor betydning for Kirken, at man melder seg i 

den menigheten man tilhører etter at man er kommet til Norge. Det gjør det mulig 

for den enkelte menighet å holde kontakt med de nyankomne ved blant annet å 

sende ut informasjon fra menigheten.  

Og som mange av oss vet, er denne informasjonen også av viktighet for å kunne 

motta det offentlige tilskudd vi får til drift av menighetene. Dette tilskuddet 

tildeles for hvert registrerte medlem.  

 

Kjenner du til noen som ikke er registrert katolikk i Norge? Da er det viktig at 

denne eller disse personene fyller ut skjemaet som av og til ligger ved 

sønadagsbladet. Skjemaene finnes også bak i kirken eller i menighetsalen. 

 

Lever utfylt skjema til presten, kirkeverten eller til kontoret, så ordner vi resten. 

Takk for hjelpen! 

 
Avtalegiroavtale er et annet vedlegg som tidvis følger søndagsbladet. Her 

legges det til rette for å kunne gi sitt faste kirkebidrag og samtidig få 

skattefradrag.                   

Størrelsen på beløpet og hvor ofte du vil betale, bestemmer du selv. 

 

Ved kalenderårets slutt får du en bekreftelse på det innbetalte beløp fra Oslo 

Katolske Bispedømme. Denne kvitteringen bruker du som dokumentasjon til din 

selvangivelse. 

 

Hvis du ønsker å benytte deg av denne muligheten, fyller du ut avtalen og 

leverer den til kontoret.  

 

 

 

 



 

Tilbud til familier, barn og unge 

 

Vi ønsker Audun Drivenes velkommen som ny barne- og 

ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet. Han skal også arrangere 

tilbud for menighetens familier. Han begynte i sin stilling 1. januar 

2013 og presenterte seg på Hellige 3 kongers festen. Vi gleder oss til 

samarbeidet med ham! 

 

Familiekor/familiemiddag:  

Familiekoret har øvelse annenhver onsdag. Neste øvelse 

er mandag 14. januar 2013, kl. 17.30 til 18.30.   
Alle som ønsker på være med å synge, er hjertelig 

velkommen! 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med sr. 

Faustyna Walczak: faustynawalczak@gmail.com.  

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++ 

Ungdomslaget møtes hver mandag kveld i den gamle menighetssalen 

etter messen kl.18.00. Vi lager mat og spiser sammen, og har så 

forskjellige aktiviteter: alt fra bowling og kino til spillkveld og samtale 

med ungdomspresten. Ta med en venn og kom! 

Katekese/konfirmantundervisning 2.-10. klasse:  

2.-8. klasse:    12. januar 

9.-10. klasse:    19. januar 

1. klasse:     3. februar 

 

 

Katekesekoordinator Angelika Wimmer kan kontaktes på  

angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13. 

Barne- og ungdomsarbeider Audun Drivenes kan kontaktes på 

23303200/13eller 40436427. Henvendelser per mail kan sendes til Oslo-

St.Hallvard@katolsk.no. 
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Today:  The Baptism of The Lord (Year C) 

First reading: Isaiah 40:1-5, 9-11 

Response: O bless the Lord, my soul 

Second Reading: Titus 2:11-14, 3:4-7 

Gospel: Luke 3:15-16, 21-22 

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

Mon 14 Jan   6.30pm - St Hallvard's Youth Group SHUL 

   - Course in the Catholic Faith (Norwegian/English) 

Wed 16 Jan 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Thurs 17 Jan  6.30pm Open House after mass – see below 

Fri 18 Jan  8.00pm Taizé prayer-group meeting 

Sat 19 Jan 10.00am Confirmation course for 9th & 10th class pupils  

 11.00am Mass 

   6.00pm Vigil mass (Norwegian) 

   7.00pm Vigil mass (Polish) 

Sun 20 Jan Second Sunday in Ordinary Time (Year C) 

 Isaiah 62:1-5; Corinthians 12:4-11; John 2:1-11   

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

 1.30pm (Nesodden), 4.00pm (English), 5.00pm (Holmlia), 

 5.30pm (Tamil), 7.00pm (Polish) 

Open House – twice a month Caritas St Hallvard invites everyone in the parish, and 

especially newcomers, to a get-together after Thursday’s evening mass.  It’s a chance to meet 

others in the parish, have a cup of tea or coffee and a chat – language is no barrier!  There is 

no commitment – come along from time to time or every meeting – it’s up to you!  The 

conversation topic this spring is Catholic customs and their biblical roots. Future dates: 7 Feb, 

7, 21 Mar, 4,18 Apr, 2, 16 May, 6,20 Jun. 

Monthly Papal Prayer Intentions – January 2013 
General Intention: that during this "Year of Faith" Christians may deepen their knowledge of 

the mystery of Christ and joyfully bear witness to the gift of  faith in Him. 

Missionary Intention:  that the Christian communities of the Middle East, which frequently 

suffer discrimination, may receive the strength of fidelity and perseverance of the Holy Spirit.  

 

 

 

 

 



 
 

        Pavens bønneintensjoner for januar 

 

►At kristne i dette troens år må fordype sin kunnskap om Kristi 

mysterier og med glede vitne om den gave det er å tro på ham. 

 

►At de kristne fellesskap i Midtøsten, som ofte diskrimineres, må motta 

troskapens og utholdenhetens styrke fra Den Hellige Ånd. 

_______________________________________________         
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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