
      ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

   Søndag 14. april 2013                                                                                 

3. søndag i påsketiden, år C,  

messeboken side 373 

1. lesning: Apg 5, 27b-32.40b-41 

    Omkved: Jeg opphøyer deg,  

for du berget meg.  

2. lesning: Åp 5, 11-14 

Evangelium: Joh 21, 1-19 

 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder.           

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

MANDAG      15 april  17:00  Familiekor       

    18:30 SHUL       

    18:30 Ekteskapskurs -polsk                  

ONSDAG       17 april 11:00    Messe –   Kontaktklubb    

    18:30 Ekteskapskurs -engelsk       

    18:30    Korøvelse kirkekoret                                   

TORSDAG   18.april  18:30  Åpent hus              

FREDAG  19 april  20:00 Taizé-bønn                                                                                             

LØRDAG     20 april  10:00 Konfirmantundervisning 9. og 10. klasse 

    11:00    Messe        

    18:00    Første søndagsmesse norsk    

    19:00  Første søndagsmesse på polsk                

SØNDAG      21 april  4. søndag i påsketiden, år C, messebok side 383 

   Apg 13, 14.43-52; Åp 7, 9.14b-17; Joh 10, 27-30 

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 
 

Mandag 13. mai 
 

I år starter feiringen av Den hellige Hallvard 

mandag 13. mai med Hallvardkonsert                          

med våre trofaste kunstnere Annar Follesø (fiolin) og  

Wolfgang Plagge (klaver). De vil foredra folkemusikkinspirerte verker 

fra ulike land. 

Billetter kr 150. Inntekten går i sin helhet til Caritas 

 

Onsdag 15. mai – St. Hallvarddagen 

 

kl 11:00  Pontifikalmesse  Biskop Bernt Eidsvig 
 

Kirkekaffe 
 

Utstilling og foredrag:  «Heraldisk Kunst» 

Mag. art. Alf Hammervold 

 

 

 

 

  
  
Vi kommer tilbake med flere detaljer! 

 

 

St. Hallvards dag 15. mai 2013   

feires også i år i Gamle Oslo.    

Det blir orgelkonsert og foredrag 

i Gamlebyen kirke,    

middelaldervandring,  program,  

taler og konserter i Oslo Ladegårds have.  

Dagen avsluttes med økumenisk vesper i  

St. Hallvardskatedralens ruiner kl. 18.00. 

 Detaljert program kommer etter hvert, 

 men hold av dagen allerede nå." 
 



Vi takker for mottatte kollekter 
 

  Totalt innkommet:  
   Skjærtorsdag:   kr 9 977             Langfredag – særkollekt  kr 20 562 

   Påskeaften   kr 6 345             Påskedag           kr 22 252 

   2. Påskedag      kr 5 408 

 

 

   Palmesøndag: 

    kr   1 094  lørdag kveld på norsk 

 kr     629  lørdag kveld på polsk 

 kr  2 509  fromesse på norsk 

 kr  6 860  høymesse på norsk 

 kr  5 075  messe på polsk                         

  

    kr  1 420  messe på engelsk 

 kr  2 517  messe på tamil søndag  

 kr  1 873  messe på Holmlia 

    kr  1 824 messe på polsk søndag kveld 

    kr  2 622   kirkekaffe 

  Søndag 7. april 

    kr   1 728  lørdag kveld på norsk 

 kr     343  lørdag kveld på polsk 

 kr  1 788  fromesse på norsk 

 kr  4 491  høymesse på norsk 

 kr  3 413  messe på polsk                          

    kr    803   messe på Nesodden 

  

    kr  1 539  messe på engelsk 

 kr  1 521  messe på tamil søndag  

 kr  1 303  messe på Holmlia 

    kr  1 349 messe på polsk søndag kveld 

    kr  2 622   kirkekaffe 

 

 
 

Vi anbefaler bruk av 

betalingsterminalene! 
 

Husk at du kan betale både 

kollekt og kirkebidrag i 

betalingsterminalen bak i kirken. 

Dermed er du ikke avhengig av å 

ha med deg kontanter til kirken. 

Det gjør det enklere for 

kollekttellingen også når pengene 

går rett inn på konto. 



 

Notiser: 
 .Ring funnet i kirken. Den oppbevares på menighetskontoret. 

Rett eier kan få den tilbake ved å identifisere inskripsjonen i 
ringen. 

 Førstekommunionsmesser lørdag 11. mai kl 11:00 og kl 13:00 
 Fermingsmesser i St. Hallvard 2. pinsedag, mandag 20 mai kl 

10:30 og kl 13:00 

 

 

 

Tilbud til familier, barn og unge 

 

Katekese/konfirmantundervisning: 

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!  

 

Katekesehelg for 3. og 4. klasse, 27.-28. april, 

Mariaholm 

Informasjon: Angelika Wimmer 

 

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.  

 

 

              Fredag 27. april:   

Siste frist for stoff til Hallvardsvaka nr 2/2013 
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Velkommen på leir med Norges Unge Katolikker (NUK)! 
 Leir! En uke med venner, og med fokus på det levende fellesskapet. År etter år opplever vi 

hvordan gamle venner finner hverandre igjen. Vi ser nye ansikter finne sin plass i flokken og 

utfolde seg. Først forsiktig, snart med hele seg. Og vi ser hvordan liturgien blir en naturlig del 

av det hele, der lek og vennskap og tro er levende deler i en ukes opplevelse. Leir er levende 

kirke. Velkommen med din påmelding! 
 

NUKs Barneleir Oslo/Øst 2013  
For barn fra hele landet mellom 8-11 år.  

Tid: lørdag 22. juni til lørdag 29. juni 

Påmeldingsfrist: 1. juni 

Sted: Mariaholm, Spydeberg 

Pris: kr. 1900 for NUK-medlemmer, kr. 2300 

for andre. Medlemspris forutsetter at 

medlemskontingent til NUK for 2013 er betalt. 

Det gis søskenredusksjon. 

NUKs Ungdomsleir Oslo/Øst 

For ungdommer fra hele landet i alderen 15-18 år. 

Tid: lørdag 29. juni til lørdag 6. juli  

Påmeldingsfrist: 1. juni 

Sted: Mariaholm, Spydeberg 

Pris: kr. 1900 for NUK-medlemmer, kr. 2300 for 

andre. Medlemspris forutsetter at medlemskontingent til NUK 

for 2013 er betalt innen leirens begynnelse. Det gis 

søskenredusksjon. 

 

NUKs Dugnadshelg 2013 
NUK arrangerer dugnadshelg på Mariaholm! 

En del må gjøres for å holde vårt kjære 

leirsted i god stand, og vi håper derfor DU vil 

bli med på denne helgen. Vi kan tilby en 

gratis helg på Mariaholm med bra folk, knall 

stemning og god mat. Vi gjorde det samme i 

fjor, og det viste seg å være en kjempefin helg 

for alle de inviterte:-) Husk å ta med sengetøy og arbeidsklær! 

Sjef: Paul Maric / Sted: Mariaholm/ Tid: 3.-5. mai 2013 / Pris: GRATIS (men ingen 

reiserefusjon) / Aldersgrense: 18 år/ Felles avreise fra NUKs kontorer i Oslo fredag 3. mai. 
 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med NUK-kontoret: Tlf.: 23 21 95 40 eller på mail 

nuk@nuk.no. 
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Today:  Third Sunday of Easter (Year C) 

First reading: Acts 5:27-32, 40b-41 

Response: I will praise you, Lord, for you have rescued me. 

Second Reading: Revelations 5:11-14 

Gospel: John 21:1-19 

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

 (readings from year I) 

Mon 15 Apr  6.30pm SHUL (St Hallvard Youth Group) meeting 

Wed 17 Apr 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

  6.30pm - Marriage Preparation Course (English) 

   - Norwegian choir practice 

Thur 18 Apr  6.30pm Open House (see below) – all welcome! 

Fri 19 Apr  8.00pm Taizé prayer group 

Sat 20 Apr 10.00am   Confirmation Course for 9th and 10th class pupils 

 11.00am Mass 

   6.00pm Vigil mass (Norwegian) 

  7.00pm Vigil mass (Polish) 

Sunday 21 Apr Fourth Sunday of Easter (Year C) 

 Acts 13:14, 43-52; Revelations 7:9, 14b-17; John 10:27-30 

 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 - Thursday 6.30pm On the first and third Thursdays of the month Caritas St 

Hallvard invites everyone, and especially newcomers to the parish and converts, to a get-

together after the 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: 18 Apr, 2 &16 May, 6 & 20 Jun. Come and 

meet fellow Catholics from around the globe, find out how the Catholic faith is practised in 

different countries including here in Norway, share your experiences with the others. 

Welcome to Open House! 

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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