
 

         ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

   Søndag 7. april 2013 

2. søndag i påsketiden, år C,  

messeboken side 364    

  1. lesning: Apg 5, 12-16 

  Omkved: Lovpris Herren for han er god, 

evig er hans kjærlighet.    

2. lesning: Åp 1, 9-11a.12-13.17-19                                                                                                  

Evangelium: Joh 20, 19-31     

Katekese for 1. klasse etter familiemessen  

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

MANDAG      8 april  HERRENS BEBUDELSE      

    18:30 SHUL       

    18:30 Grunnkurs i troen          

TIRSDAG    9. april 18:30 Møte om frivillig arbeid i kirken        

ONSDAG      10 april 11:00    Messe –   Kontaktklubb    

    18:00    Messe         

    18:45 Katolsk Forum, vi møtes til messen  

    18:30    Korøvelse kirkekoret                                   

TORSDAG   11.april  18:30  Åpent hus              

FREDAG  12 april  20:00 Taizé-bønn                                                                                             

LØRDAG     13 april  11:00    Messe        

    13:00 Katekesemesse      

    18:00    Første søndagsmesse norsk    

    19:00  Første søndagsmesse på polsk                

SØNDAG      14 april  3. søndag i påsketiden, år C, messebok side 373 

  Apg 5, 27b-32.40b-41; Åp 5, 11-14; Joh 21, 1-19 

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     

13:30 messe i Skoklefall kirke, Nesodden, 17:00 messe i Holmlia kirke 
 
 



 

OPPSLAGSTAVLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        Velkommen til møte! 
Vi oppfordrer alle som er interessert i kirkens 

arbeid å komme til møte etter messen  kl 18:00   

 tirsdag 9. april 2003 i lille menighetsal .     
 

Der vil vi ta opp viktige prosjekter som ligger foran oss. Menighetsrådet 

er opptatt av at vi skal få til et godt samarbeide mellom ulike grupper i 

menigheten. 

Menighetsrådet tatt initiativ til et nytt nasjonalt utvalg. Dette skal bidra til 

at menighetens ulike grupper blir bedre kjent med hverandre, og er ment 

å styrke det indre samhold i menigheten. Vi har også andre utvalg som 

har et aktivt og interessant arbeid. Dette vil det bli orientert om. 

 
. 
 

 

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! 
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TROENS ÅR I           

ST. HALLVARD 
 

                        NESTE 

 Katolsk Forum i St. Hallvard 

    finner sted 10. april 2013 
   

   Vi feirer hverdagsmessen sammen kl 18:00 

   Deretter samles vi i menighetsalen kl 18:45 hvor 
 

          forfatter og psykiater 

          Mette Nygård  
                 

             holder foredrag  

 

  

        OM GAMLE OG NYE  

                  PILEGRIMSMÅL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.» 
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Tilbud til familier, barn og unge 

 

Katekese/konfirmantundervisning: 

1. klasse:  søndag 7. april etter familiemessen 

2./ 5./ 6./ 7./ 8. klasse:     lørdag 13. april kl 10-14 

9. og 10. klasse:  lørdag 20. april kl 10-14 

OBS: Ikke katekese for 3. og 4. klasse i april!  

 

Førstekommunionsklasse 3B: Foreldremøte med 

klassens kateketer søndag 7. april etter 

familiemessen, i kirken. 

 

Katekesehelg for 3. og 4. klasse, 27.-28. april, Mariaholm 
Påmelding til Angelika Wimmer. Frist 10. april. 
 

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++ 

Vi møtes første mandag, 8 april, etter påske klokken 18:30 eller i messen 

kl 18:00. Alle ungdommer i menigheten er velkommen.  

Har du lyst til å bli speider?  
Vi planlegger å starte en katolsk speidertropp i Oslo fra og med høsten 

2013. Så om du er glad i friluftsliv og i å være ute, er det bare å ta 

kontakt med audun.drivenes@katolsk.no   

Familiehelg 

Vi arrangerer familiehelg 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.  
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Today:  Second Sunday of Easter (Year C) 

First reading: Acts 5:12-16 

Response: Give thanks to the Lord for he is good, his love 

is everlasting. 

Second Reading: Revelations 1:9-11a, 12-13, 17-19 

Gospel: John 20:19-31 

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

from year I) 

Mon 8 Apr  6.30pm Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

Tues 9 Apr  6.30pm Parish Council Information Meeting (see below)  

Wed 10 Apr 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

  6.30pm Norwegian choir practice 

  6.45pm Catholic Forum – see below 

Sat 13 Apr 11.00am Mass 

  1.00pm Catechism mass 

   6.00pm Vigil mass (Norwegian) 

  7.00pm Vigil mass (Polish) 

Sunday 14 Apr Third Sunday of Easter (Year C) 

 Acts 5:27-32, 40b-41; Revelations 5:11-14; John 21:1-19 

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

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

 7.00pm (Polish) 

Parish Council Information Meeting - Tuesday 9 April, 6.30pm 

The Parish Council will inform the meeting about the various important projects they are going 

to be working on. The Council is interested in strengthening cooperation between the different 

groups in the parish and plans to create a new national committee. The aim of this committee is 

to help the groups get to know each other better and thereby build more unity between them. 

There will also be information about the other Parish Coucil committees. Come and find out 

what is happening in your Parish! 

Catholic Forum in St Hallvard's – Wednesday 10 April 

Subject: "Old and new pilgrimage destinations". The speaker will be author and psychiatrist 

Mette Nygård. We will begin at 6.00pm with mass and then have our meeting in the church 

hall afterwards. 

Monthly Papal Prayer Intentions – April 2013 
General Intention: that the prayerful and public celebration of the faith may be a source of 

life for the faithful. 

Missionary Intention:  that the particular Churches in mission territories may be a sign and 

intrument of hope and resurrection. 

 



 

                  Pavens bønneintensjoner for april 

 

► At den offentlige og andektige feiring av troen må gi liv til de 

troende. 

► At misjonskirker må være tegn på og redskap for håp og 

oppstandelse. 

__________________________________________________ 
 

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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