
      ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

   Søndag 21. april 2013                                                                                 

4. søndag i påsketiden, år C,  

messeboken side 272/276 

1. lesning: Apg 13, 14.43-52 

Omkved: Vi er hans folk, 

den hjord han vokter. 

2. lesning: Åp 7, 9.14b-17 

Evangelium: Joh 10, 27-30 

 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder.           

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

MANDAG      22 april  18:30 SHUL       

    18:30 Grunnkurs i troen     

    19:00  Ekteskapskurs -polsk                  

ONSDAG       24 april 11:00    Messe –   Kontaktklubb    

    18:30 Ekteskapskurs      

    18:30    Korøvelse kirkekoret                                  

LØRDAG     27 april  11:00    Messe        

    18:00    Første søndagsmesse norsk    

    19:00  Første søndagsmesse på polsk                

SØNDAG      28 april  5. søndag i påsketiden, år C, messebok side 282 

                                    Apg 14, 21b-27; Åp 21, 1-5a; Joh 13, 31-33a.34-35 

 

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 

 

 
           



FEIRING AV ST. HALLVARD 2013 
 

     

      VELKOMMEN            

TIL FEIRING AV ST HALLVARD, 

 

SKYTSHELGEN FOR OSLO OG ST. HALLVARD KIRKE 
 

            i år starter vi feiringen av St Hallvard         

med en konsert i menighetslokalet til  St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo 

 

      MANDAG DEN 13. MAI KL.1900 

       (Vanlig hverdagsmesse kl 1800) 

 

WOLFGANG PLAGGE (KLAVER) OG ANNAR FOLLESØ (FIOLIN) 

SPILLER FOLKEMUSIKKINSPIRERT MUSIKK FRA FLERE LAND AV: 

BILLETTER KR. 150,-.  SELGES VED INNGANGEN 

 

            ONSDAG DEN 15. MAI 

KL 1100 Høymesse  

       Kirkekaffe 

  
Kl 1800 Vesper i Ruinparken i Gamlebyen 

           

Vi nevner også andre arrangementer i regi av    

   Foreningen for St. Hallvardsdag: 
Gamlebyen kirke: 

13:30 Tidebønn  

14:00 Orgelkonsert med Domorganist Kåre Nordstoga  

15:00 «St. Sunniva- Vestlandets svar på St. Hallvard» v/Alf Tore Hommedal 

  Vandringer i Gamlebyen med arkeolog Petter Molaug 

 

I Oslo Ladegårds hage starter programmet   

15:00 og avsluttes  

18:00 med vesper i Hallvardsruinen  

 

 

KL 1245. Utstilling og 

foredrag om Heraldikk, med 

spesiell vekt på katolsk 

heraldikk 

v/ Alf Hammervold 



Vi takker for mottatte kollekter 

 
 

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 

 

 

 

 
 
 

  Søndag 14. april 

    kr     558  lørdag kveld på norsk 

 kr     653  lørdag kveld på polsk 

 kr  2 245  fromesse på norsk 

 kr  5 644  høymesse på norsk 

 kr  5 046  messe på polsk                          

    kr     505   katekesemesse 

  

    kr  1 019  fransk lørdag kveld  

    kr  1 582  messe på engelsk                                                                                                                                                                                                                                          

 kr  1 121  messe på tamil søndag  

 kr  1 420  messe på Holmlia 

    kr  1 641  messe på polsk søndag kv. 

    kr  2 054  kirkekaffe 
   

              Fredag 27. april:   

Siste frist for stoff til Hallvardsvaka nr 2/2013 
 

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 også enklere for 

kollekttellingen når pengene går 

rett inn på konto. 



 

 
         

  
 
 

 

           Bredtvet kirke, Bredtvetveien 12 

 

            MESSETIDER  fra 1. mai 2013 
 

Mandager – fredager:  

kl 18:00   messe             
 

Fredager    

kl 17:00 sakramenttilbedelse før       

 kl 18:00   messe 
 

Lørdager:           

kl 13:00   

kl  18:00  første søndagsmesse.             
 

Søndager:     

kl 09:30   messe på polsk,  

kl 11:00   høymesse på norsk, 

       kl 13:00   messe                                                                                                 

 fransk,vietnamesisk,         

 spansk og litauisk  

       en gang i måneden 

kl 15:00    messe på engelsk.        

 

Det planlegges også messe på tamilsk på ettermiddagen evt. 

søndagskveldsmesse på norsk.      

Menighetskontoret er betjent hver dag fra kl. 09:00 – 15:00  fra og 

med 01.mai 2013. 

 
 



Tilbud til familier, barn og unge 

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

Informasjon: Angelika Wimmer, oppmøte lørdag 

27. 4. kl 9.45 ved Café Lyst. 

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++ 

Vi møtes første mandag, 22. 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   
23303200/03 el 40436427.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Familiehelg 

St. Hallvard arrangerer igjen familiehelg på Mariaholm (ca. 1 times 

bilreise utenfor Oslo) for alle katolske familier. Vi møtes i naturskjønne 

omgivelser for å bli kjent, ha det gøy og for å få åndelig påfyll. Det blir 

program for hele familien sammen, og for barn og voksne for seg.  

Pris: overnatting og mat: voksne 525 kr (NUK-medlem), ikke NUK 650 

kr, barn 300 kr, barn i reiseseng 150 kr, gratis f.o.m barn nr 4  

Tid:   31. mai – ankomst Mariaholm ca 17.00.- 1.juni  – avreise fra 

Mariaholm ca. kl.16.00       

Påmeldingsfrist: 10.mai 2013 til Audun Drivenes 

Påmeldingen må inneholde: fullt navn, alder, adresse og mobilnummer 

på de som skal være med.  

  

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

Barne- og ungdomsarbeider audun.drivenes@katolsk.no/ telefon 

mailto:audun.drivenes@katolsk.no/


 

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. 

 

 

mailto:nuk@nuk.no


 

 

Today:  Fourth Sunday of Easter (Year C) 

First reading: Acts 13:14, 43-52 

Response: We are his people, the sheep of his flock. 

Second Reading: Revelations 7:9, 14b-17 

Gospel: John 10:27-30 

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

year I) 

Mon 22 Apr  6.30pm - SHUL (St Hallvard Youth Group) meeting 

   - Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

Wed 24 Apr 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

   6.30pm - Marriage Preparation Course (Norwegian) 

   - Norwegian choir practice 

Sat 27 Apr 11.00am Mass 

   6.00pm Vigil mass (Norwegian) 

   7.00pm Vigil mass (Polish) 

Sun 28 Apr Fifth Sunday of Easter (Year C) 

 Acts 14:21-27; Revelations 21:1-5a; John 13:31-33a, 34-35 

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

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

 7.00pm (Polish) 

St Hallvard Day Celebrations – Celebrate Oslo's Patron Saint 

Monday 13 May – Concert with Annar Follesø (violin) and Wolfgang Plagge (piano). 

Programme will include works inspired by folk music from various countries. Tickets: kr 150 (all 

proceeds go to Caritas). 

Wednesday 15 May – 11.00am Pontifical mass with Bishop Eidsvig followed by Church Coffee 

and an exhibition and talk by Mag. Art. Alf Hammervold, "Heraldic Art". 

Then you can enjoy, for example, an organ concert in Gamlebyen Church or a concert in Oslo 

Ladegård's garden. The day will be rounded off with eucumenical vespers in St Hallvard 

cathedral's ruins at 6.00pm. More details later. 

New parish in Groruddal - St Johannes,  Apostle and Evangelist 

(Bredtvet church, Bredtvetveien 12) 

Mass times (from 1 May 2013): Mon – Fre : 6.00pm; Sat 1.00pm, 6.00pm (vigil mass); Sun 

9.30am (Polish), 11.00am (High Mass), 1.00pm (French/Vietnamese/ 

Spanish/Lithuanian), 3.00pm (English). There are also plans for mass in Tamil in the 

afternoon and possibly a Norwegian evening mass. 

Fridays 5.00pm - exposition of the Blessed Sacrament before 6.00pm mass. 

 



 

                  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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