
  

ST. Hallvard kirkes 

       søndagsblaD          

     Søndag 3. februar 2013  
Familiemesse 

4. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 461 

1. lesning: Jer 1, 4-5.17-19 

Omkved: Min munn skal forkynne din frelse. 

2. lesning: 1 Kor 12, 30b : 13, 13 

Evangelium: Luk 4, 21-30 

Katekese for 1. klasse i lille menighetssal etter messen.           

 

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

MANDAG      4 februar  18:30    SHUL        

    18:30    Grunnkurs i troen -norsk                          

ONSDAG        6 februar    11:00    Messe –   Kontaktklubb     

    18:30    Korøvelse       

    18:30    Ekteskapskurs              

TORSDAG     7  februar   18:30    Åpent hus       

LØRDAG       9  februar    10:00     Konfirmantundervisning    

           for 9. og 10. klasse     

    11:00    Messe                       

    18:00    Første søndagsmesse norsk     

            19:00    Messe på polsk                                            
SØNDAG       10 februar      5. søndag i det alminnelige kirkeår år C                                                           

    messebok side 469                                    

    Jes 6, 1-2a.3-8; 1 Kor 15, 1-11; Luk 5, 1-11 

 

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

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

17:00 messe i Holmlia kirke  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bispevisitas 
I anledning biskops Bernts visitas i vår menighet, håper vi at noen kan bake  

kaker. 

Hvis du har anledning til å bake, vennligst ta kontakt med menighetskontoret. 

Kaker som er lagt ferdige på fat, kan leveres i menighetsalen søndag morgen 24. 

februar. 

Kaker som leveres hele, må leveres lørdag 23. februar til avtalt tid. Tidspunktet 

avtaler du med menighetskontoret når du melder fra at du kan bake. 

 

 

Vi takker for mottatte kollekter 
Søndag 20. januar: 

 kr     375  lørdag kveld på norsk 

 kr     658  lørdag kveld på polsk 

 kr  1 446  fromesse på norsk 

 kr  4 552  høymesse på norsk 

 kr  4 377  messe på polsk                          

    

 kr  2 091  messe på engelsk 

 kr  1 721 messe på tamil  

    kr  1 402  messe på polsk søndag kveld  

 kr  1 299  messe på Holmlia 

    kr  2 151   kirkekaffe 

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 Vi kommer tilbake til fullstendig program for visitasen i neste 

nummer. 

Vi gjør oppmerksom på, at dersom noen av menighetens                      

medlemmer ønsker samtale med biskopen, må dette i god tid 

avtales direkte med biskopens kontor. 

Nytt HALLVARDSVAKA kommer en av de første dagene i 

mars. Hvis du har flyttet, vennligst meld ny adresse til 

menighetskontoret.  



 

                  TROENS ÅR I ST. HALLVARD 
 

På denne denne siden vil vi oppdatere menigheten gjennom 

Troens år på ulike arrangemener i vår egen og i andre menigheter 

som sender oss informasjon. 

Vår Roma-valfart har fått god oppmerksomhet, og menighetens 

polske gruppe holder fasterettrett på polsk 15.-17. mars. 

 

I første omgang ønsker vi å ha hovedfokus på Troens dag i Troens år.  

Vi håper mange vil gi seg selv denne muligheten til en dag til refleksjon i 

fastetiden.  
 

 

 
 

 

 

Nytt fra menighetsrådet 

Synes du at det er en del ting som bør gjøres annerledes her i St. Hallvard 
menighet? 

Har du ideer til menighetsarbeidet og trenger du en arena for å realisere dem? 
Vil du gjerne hjelpe til med å stake ut veien videre i en menighet i vekst og med mange 
spennende utfordringer? 

Eller har du rett og slett lyst til å bli kjent med hyggelige mennesker og planlegge og realisere 
mange forskjellige ting sammen med dem? 

  
Da er frivillig arbeid i et av menighetsrådets forskjellige utvalg det riktige for deg!  
Om du er opptatt av karitativt og diakonalt arbeid eller liker å organisere arrangementer, om 
du synes det er givende å drive med barne- og ungdomsarbeid eller er engasjert i liturgien, ta 
kontakt med menighetsrådets sekretær Anne Ma Riiser (AnneMa.Riiser@katolsk.no) eller 
leder Darko Wakounig (darkowakounig@yahoo.com) og sett ditt preg på menighetens 
aktiviteter! 
 

 

 

 
 

 

  St. Hallvard menighet     
  ønsker velkommen til       

Troens Dag i Troens År 
      En dag til inspirasjon og refleksjon            

        16. februar 2013 i lille menighetsal 

         Vi starter dagen med messe kl 1100   

 

Deretter blir det innlegg med tid til refleksjoner og diskusjoner etter hvert 

innlegg. Vi har valgt ut noen av punktene i Pavens Hyrdebrev om Troens år til 

fordypning og ettertanke.  

Våre innledere er p. Janusz Fura ss.cc, p. Jon Atle Wesaas o.p          

og representant fra NUK Kristina Voigt 

 

P. Janusz Fura ss.cc                Å være kristen - fra Urkirken til i dag  

  P. Jon Atle Wesaas o.p    Ubi caritas et amor -     

               Der kjærlighet finnes der er Gud .  
Kristina Voigt  Hvorfor er Troens år viktig for      

ungdomme? 

P. Jon Atle Wetaas o.p           Troens År og den treenige Gud.   
 

Dagen avsluttes med Vesper i kirken kl 17:00.   

Det vil bli servert kaffe før vi starter, og lunch ca kl 13:00.  

For dette vil vil gjerne ha kr. 50,- fra hver deltager.  

 

    Vi ønsker vel møtt til en spennende dag i St. Hallvard. 
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Palmegrener 
Det er nå satt ut kurv bak i kirken til innsamling av fjorårets  

palmegrener. 

Palmegrenene må legges i kurven i god tid før Askeonsdag som er         

onsdag 13. februar.  

Minneteppe.                  
For tiden vil dere finne vakre applikerte tepper festet til veggdraperiene  i store 

menighetsal. Teppene er hengt opp i regi av Fransiskushjelpen i forbindelse med 

deres sorgarbeide. Hver enkelt rute er skapt av en etterlatt etter familiemedlem som 

har begått selvmord. Teppene vil henge i vår sal en periode fremover.  
 

Kirkekaffe 
Mange grupper i menigheten er veldig flinke til å bidra med å arrangere   

kirkekaffe. Det setter vi alle stor pris på!  

I lange perioder er også kirkekaffe-listen fulltegnet for lange perioder. Det er vi 

også svært takknemlige for. 

Nå er vi inne i en periode hvor det har vært litt tungt å fylle listen, og vi har stor 

forståelse for at noen av dere har bidratt mye og er litt slitne. 

 

Kanskje er det nye grupper som kunne gå sammen for å arrangere kirkekaffe       

av og til for å avlaste dem som har stilt søndag etter søndag i flere år. 

 

NKKF   - 8. mars    -er litt fram i tid, men sett av dagen. 
kl 18:00 Pontifikal messe i St. Olav domkirke 

kl 19:15 Paneldebatt i menighetsalen: 

  ER DET EN MENNESKERETT Å KJENNE SIN MOR OG FAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESØK HOS ANDRE RELIGIONER:            

Det Hinduistiske Templet på Alnabru 

    Tirsdag 12. mars kl.18.00- kl.20.00 

Oppmøte kl.17.30 utenfor St.Olav kirke, Akersveien 5. 

Vi kjører samlet til templet. Kostnad. Kr. 50,- 

Program: Innledning og omvisning i templet. Spørsmål og samtale. 

   Ansvarlig for turen er pater Khiem  mobil 41617 862 khiem.duc.nguyen@gmail.com 

Alle varmt velkommen. 

 

Vennlig hilsen 

Kommisjonen for interreligiøs dialog Oslo Katolske bispedømme. 

                          May-Lisbeth Myrhaug, leder. 
 

 



 

Tilbud til familier, barn og unge 

Barnekor i familiemessen søndag 3. februar: 

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. Vel møtt!  

 

Kontakt: Sr. Faustyna Walczak: faustynawalczak@gmail.com 

 

Katekese/konfirmantundervisning 2.-10. klasse:  

2.-8. klasse:  lørdag 2. februar 

1. klasse:   søndag 3. februar 

9. og 10. klasse: lørdag 9. februar 

Vel møtt! 

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++ 

St. Hallvard ungdomslag møtes hver mandag i kirken til messe kl 18:00 

og hyggelig samvær etter messen med mat. Alle ungdommer i 

menigheten er velkommen.  

 

FAMILIETREFF 2. mars 
Menighetens småbarnsfamilier er invitert til 

familietreff lørdag 2. mars kl 14.30-17. Mer 

informasjon kommer snart, men hold av dagen 

allerede nå!  

 

 

Katekesekoordinator Angelika Wimmer kan kontaktes på  

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

Barne- og ungdomsarbeider Audun Drivenes kan kontaktes på audun.drivenes@katolsk.no/ 

telefon 23303200/03 eller 40436427.  
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Today:  Fourth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Jeremiah 1:4-5, 17-19 

Response: I will sing of your salvation. 

Second Reading: Corinthians 12:31-13:13 

Gospel: Luke 4:21-30 

After Family Mass (11.00am) there is Catechism for 1st class children 
Next Week:  Monday - Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year I) 

Mon 4 Feb  6.30pm - St Hallvard's Youth Group SHUL 

   - Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

Wed 6 Feb 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

  6.30pm - Norwegian Church Choir practice 

   - Marriage Preparation Course (Norwegian) 

Thur 7 Feb  6.30pm Open House after mass    

Sat 9 Feb 11.00am Mass 

   6.00pm Vigil mass (Norwegian) 

   7.00pm Vigil mass (Polish) 

Sun 10 Feb Fifth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

 Isaiah 6:1-2a, 3-8; Corinthians 15:1-11; Luke 5:1-11 

 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) 

Last year's palm branches  - there is a basket at the back of the church where you can put 

last year's palm branches (these are burnt to produce Ash Wednesday's ashes). 

Parish Council work – something for you? 

Do you have any ideas for work in our parish and need a forum to put them into practice? 

Would you like to help with the future development of our parish? Would you like to meet 

friendly folk and plan and complete projects with them? 

Then volunteer work in one of the Parish Council's different committees could be for you! If 

you are interested in parish work, like to organise and help with events, think it is rewarding to 

work with the children and young people of the parish, or are interested in the liturgy, contact 

the Parish Council secretary Annema Riiser (AnneMa.Riiser@katolsk.no) or the Parish Council 

leader Darko Wakounig (darkowakounig@yahoo.com) and put your mark on parish activities! 

Monthly Papal Prayer Intentions – February 2013 
General Intention: that migrant families, in particular mothers, may be sustained and 

accompanied in their difficulties. 

Missionary Intention:  that peoples experiencing war and conflicts may be the protagonists 

in the building of a future of peace. 
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        Pavens bønneintensjoner for februar 
 

►At migrantfamilier, særlig mødrene,må ledsges og støttes gjennom 

sine vanskeligheter. 
 

►At mennesker i krig og konflikt må gå foran på veien mot å bygge en 

fredelig fremtid. 

_______________________________________________         
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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