
 

         ST. Hallvard kirkes 

     søndagsblaD  
            

   Søndag 17. mars 2013 

5. søndag i fasten, år C, messeboken s.216 

   1. lesning: Jes 43, 16-21 

   Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, 

og vi ble fulle av glede 

   2. lesning: Fil 3, 8-14 

   Evangelium: Joh 8, 1-11 
                

Søndagsskole for barn opp til skolealder. 

Polsk retrett i dag: Messe kl 13:00 med retrett      

      Messe kl 19:00 med retrett 

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

MANDAG       18 mars 18.30  SHUL      

    18:30 Grunnkurs i troen                  

ONSDAG        20 mars 11:00    Messe –   Kontaktklubb    

    18:00    Messe        

    18:30  Ekteskapskurs      

    18:30    Korøvelse kirkekoret                                         

FREDAG        22  mars      17:00 Korsveiandakt polsk     

    18:30    Korsveiandakt norsk     

    19:00    Korsveiandakt tamil                  

LØRDAG       23  mars 11:00    Messe       

    18:00    Første søndagsmesse norsk        

SØNDAG        24 mars  Palmesøndag, år C, messeboken side 225 

Palmevigsel:  Luk 19,28-40;  Messen:  Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Luk 22,14 - 23,56.  

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 

 
 



 
 

 
 

OPPSLAGSTAVLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 

 KIRKEKAFFE   
Søndag 17. og 24. mars er det ingen som har skrevet seg opp på 

kirkekaffelisten i menighetsalen . Det betyr at hvis du har lyst på  kaffe, 

noe godt å spise og en prat med venner og kjente, kan du sikkert få det 

siste, men kaffe og kaker eller vårruller vil du ikke kunne nyte. 

 

Vi har en rekke flinke og ivrige kirkekaffearrangører som gjør en 

fantastisk innsats. En stor takk til dem! 

 

 Det som hadde vært fint, var om noen fler kunne sette seg opp på listen. 

Man trener ikke arrangere kirkekaffe regelmessig. Om man sammen med 

noen kunne gjøre denne oppgaven av og til, ville det bidra til å skape 

hygge for alle som kommer til kirkekaffe. 

 

 

 

OPPFORDRING FRA menighetsrådets formann Darko 

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

Har du ideer til menighetsarbeidet og trenger en arena til 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 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 Annema Riiser (AnneMa.Riiser@katolsk.no) 

eller leder Darko Wakounig (darkowakounig@yahoo.com) og sett ditt preg 

på menighetens aktiviteter! 
 

mailto:AnneMa.Riiser@katolsk.no
mailto:darkowakounig@yahoo.com


 

Vi takker for mottatte kollekter 

------------------------------------------------------------------ 
 

TROENS ÅR I        

ST. HALLVARD 
 

   NESTE 
 

  Katolsk Forum i St. Hallvard 
 

               Onsdag 10. april 2013 kl 18:00  
 

Vi feirer hverdagsmessen kl 18:00.                             

 Etter messen samles vi i menighetsalen hvor: 
 

   Mette Nygård                             
     snakker om   

     «Om gamle og nye pilegrimsmål» 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Kr  1 446  katekesemesse 

      kr   1 115  lørdag kveld på norsk 

      kr     576  lørdag kveld på polsk 

      kr  1 707  fromesse på norsk                     

      kr  3 522  høymesse på norsk             

      kr  4 270  messe på polsk 

 kr  1 929   messe på engelsk 

 kr  1 575   messe på tamil  

 kr  1 135   messe på polsk kl 19:00. 

 kr  1 2 85  messe på Holmlia 

 kr  2 059   kirkekaffe 

Vi sakser fra programmet:  

« I dag ser mange på pilegrimsreiser som et kjekt og atletisk 

feriemål, men den store magneten for mange mennesker, 

både før og nå, er å nå frem til et hellig sted som gir 

sælebot for både kropp og sinn.» 
 

http://www.katolsk.no/resolveuid/e3e719b8a09965c14bd62603ec3319ae/image_large


Tilbud til familier, barn og unge 

 

Katekese/konfirmantundervisning: 

9. og 10. klasse: lørdag 16. mars  

8. klasse på tur til Mariaholm 15.-17. mars  

 

Foreldremøte om konfirmasjon i mai 

søndag 17. mars etter messen kl 11, lille sal, 2. 

etasje. 

 

Familiekorøvelse med familiemiddag mandag, 

25. mars. Middag fra kl 17 til 17.30, øvelse fra kl 

17.45. Kontakt og påmelding til middag: sr. Faustyna Walczak. 

 

Katekesehelg for 3. og 4. klasse, 27.-28. april, Mariaholm 
Påmelding til Angelika Wimmer. 
 

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++ 

Neste møte mandag 18. mars kl 18.30 (etter messen kl 18). Vel møtt! 

Påskeleir/konfirmantleir med NUK 

Hvert år i den stille uke arrangerer NUK leirer for dem som skal 

konfirmeres samme år. 2013 er slett ikke noe unntak, og i tidsrommet 

24.-31. mars (palmesøndag til 1. påskedag) er det duket for to fantastiske 

leirer i Østlandsområdet. Vi inviterer deg som konfirmant til å delta på en 

uke du sent kommer til å glemme. Har du spørsmål kan du ta kontakt 

med NUK-kontoret: Tlf.: 23 21 95 40 eller på mail nuk@nuk.no. 

Tur til Trondheim med St. Hallvard Ungdomslag  
SHUL arrangerer tur til Trondheim 5 til 7.april for å besøke 

ungdomslaget der.   

Familiehelg 

Vi arrangerer familieleir 31. mai til 2. juni på Mariaholm. Meld dere på 

hos audun.drivenes@katolsk.no. Mere informasjon kommer snart. 

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

Barne- og ungdomsarbeider audun.drivenes@katolsk.no/ telefon 23303200/03 el 40436427.  

 

 

 

mailto:nuk@nuk.no
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Today:  Fifth Sunday of Lent (Year C) 

First reading: Isaiah 43:16-21 

Response: The Lord has done great things for us; we are filled with joy 

Second Reading: Philippians 3:8-14 

Gospel: John 8:1-11 

 

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

Mon 18 Mar   6.30pm Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

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

   6.30pm - Marriage Preparation Course (Norwegian) 

   - Norwegian choir practice 

Thu 21 Mar  6.30pm Open House after mass – please join us for a cup of 

    tea/coffee 

Fri 22 Mar  5.00pm  Stations of the Cross (Polish) 

  6.30pm Stations of the Cross (Norwegian) 

  7.00pm Stations of the Cross (Tamil) 

Sat 23 Mar 11.00am Mass 

   6.00pm Vigil mass (Norwegian) 

   7.00pm Vigil mass (Polish) 

Sun 24 Mar Palm Sunday (Year C) 

 Isaiah 50:4-7;  Philippians 2:6-11; Luke 22:14-23:56 

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

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

 7.00pm (Polish) 

 

Caritas Fastebøssene – Lenten Alms Boxes – remember to hand in your box on Palm 

Sunday or during Holy Week. Contributions go to projects in Zambia, Uganda,  Honduras and 

the Philippines. Thank you. 

 

 

Monthly Papal Prayer Intentions – March 2013 
General Intention: that respect for nature will grow, with the awareness that all creation is 

the work of God entrusted to human responsibility. 

Missionary Intention:  that bishops, priests and deacons may be tireless proclaimers of the 

Gospel to the ends of the earth. 

 

 

 



                    Pavens bønneintensjoner for mars 

 

►At respekt for naturen må vokse gjennom bevisstheten om at hele 

Guds skaperverk er gitt i menneskenes varetekt. 

 

►At biskoper, prester og diakoner må være utrettelige budbringere om 

evangeliet til alle verdens hjørner.       

___________________________________________________ 
 

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   

 

 

 

 

 

  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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