
  

ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD              

Søndag 17. februar 2013  

1. søndag i fasten, år C,  

messeboken side 172 

1. lesning: 5 Mos 26, 4-10 

 Omkved: Herre, vær meg nær 

i min nød og trengsel.   

  2. lesning: Rom 10, 8- 13 

 Evangelium: Luk 4, 1-13 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder.           

 

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

MANDAG      18 februar  17:00   Familiekor       

    18:30   SHUL        

    18:30   Grunnkurs i troen                        

ONSDAG       20 februar   11:00   Messe –   Kontaktklubben på tur   

    18:00   Messe         

    18:30   Ekteskapskurs       

    18:30   Korøvelse kirkekoret          

TORSDAG    21 februar    18:30   Åpent hus                   

FREDAG      22  februar    18:30   Korsveiandakt      

    19:00   Korsvei tamil       

                    20:00  Taizé-bønn              

LØRDAG       23  februar  11:00   Messe        

            18:00   Første søndagsmesse norsk     

            19:00   Messe på polsk                                            
SØNDAG       24 februar     2. søndag i fasten, år C, messebok side 181 

   1 Mos 15, 5-12.17-18; Fil 3, 17 - 4, 1; Luk 9, 28b-36 

St. Hallvard, 09:30 fromesse, 11:00 pontifikalmesse, 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  

 



 

TROENS ÅR I ST. HALLVARD 
 

På denne denne siden vil vi oppdatere menigheten gjennom 

Troens år på ulike arrangementer 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 store 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 Wetaas o.p          

og representant fra NUK Kristina Voigt 

 

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

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

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

ungdommen? 

sr. Anette Moltubakk           Om Bønn og kall 

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 vi gjerne ha kr. 50,- fra hver deltager.  

 

    Vi ønsker vel møtt til en spennende dag i St. Hallvard. 
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Kjære alle familier som tilhører St. Hallvard menighet.  

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til kirken 

lørdag 2. mars kl. 14.30-17.00 på familietreff!   

 

Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for små til å gå i 

katekese (religionsundervisning), sammen med søsken og 

foreldre. Vi håper å gi barna en opplevelse av at kirken er et 

godt sted å være, og at de føler seg inkludert og velkommen! 

Det er viktig å ha et forum der familier kan treffes og ha et 

kristent felleskap. Kanskje kan vi dele erfaringer og utfordringer i forhold til å gi 

barna en kristen oppdragelse?  

Ta kontakt med Barne- og ungdomsarbeider Audun Drivenes kan kontaktes på 

audun.drivenes@katolsk.no/ telefon 23303200/03 eller 40436427.  

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? 

 

Vi takker for mottatte kollekter 

 

    kr   1 300 eritreisk messe 

     kr      575  lørdag kveld på norsk 

   kr     669  lørdag kveld på polsk 

       kr  1 652  fromesse på norsk                     

       kr  3 767  høymesse på norsk             

       kr  3 901  messe på polsk 

 kr  1 658  messe på engelsk 

 kr     820 messe på tamil  

    kr  1 306  messe på polsk søndag kveld  

 kr  1 125  messe på Holmlia                               

    kr  1 633  kirkekaffe 
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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:  First Sunday of Lent (Year C) 

First reading: Deuteronomy 26:4-10 

Response: Be with me, Lord, when I am in trouble. 

Second Reading: Romans 10:8-13; 

Gospel: Luke 4:1-13 

Next Week:  Monday - Friday Mass at 6pm (Norwegian) 

(readings from year I) 

Mon 18 Feb  5.00pm Family choir 

  6.30pm - St Hallvard's Youth Group SHUL 

   - Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

Wed 20 Feb 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

   6.30pm - Marriage Preparation Course (Norwegian) 

   - Norwegian choir practice 

Thurs 21 Feb  6.30pm Open House – please join us for a cup of tea/coffee 

Fri 22 Feb  6.30pm Stations of the Cross (Norwegian) 

  7.00pm Stations of the Cross (Tamil) 

Sat 23 Feb 11.00am Mass   

   6.00pm Vigil mass (Norwegian) 

   7.00pm Vigil mass (Polish) 

Sun 24 Feb Second Sunday of Lent (Year C) 

 Genesis 15:5-12, 17-18; Philippians 3:17-4:1; Luke 9:28b-36 

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

 4.00pm (English), 5.00pm (Holmlia), 5.30pm (Tamil), 

 7.00pm (Polish) 

Do we have your current address?A new edition of the parish magazine, Hallvardsvaka, will 

be sent out to all homes in the parish at the beginning of March.  If you have moved recently, 

please let the parish office have your new address (this will avoid the postal service returning 

the magazine to us from your old address!). 

Open House – twice a month Caritas St Hallvard invites everyone in the parish 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. Welcome!   

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. 

 



           Pavens bønneintensjoner for februar 

 

►At migrantfamilier, særlig mødrene, må ledsages 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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