
               

ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

Søndag 26. mai 2013                                                                              

I dag:  Den hellige Treenighet, år C,  

messeboken side 715/719 

1. lesning: Ordsp 8, 22-31 

Omkved: Herre, vår Herre, 

stort er ditt navn over den vide 

jord. 

2. lesning: Rom 5, 1-5 

Evangelium: Joh 16, 12-15 

MENIGHETENS ÅRSMØTE ETTER HØYMESSEN KL 11:00 

 Kommende uke: Mandag-fredag, messe 18:00 (lesninger fra år 1)   

MANDAG    27 mai   16:30   Familiekor         

     18:30     Grunnkurs i troen       

     18:30 SHUL                                     

     19:00      Messe på latvisk                                      

ONSDAG    29 mai    11:00    Messe –  Kontaktklubb     

     18:30 Menighetsrådet har møte     

            18:30    Korøvelse kirkekoret            

TORSDAG  30 mai    19:00     Corpus Christi polsk          

LØRDAG     1 juni    11:00 Messe        

     18:00 Første søndagsmesse norsk     

            19:00  Første søndagsmesse  polsk                    

SØNDAG    2  juni   Festen for Kristi legeme og blod, år C, messeb.s. 722/726 

  1 Mos 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26; Luk 9, 11b-17 

St. Hallvard: 09:30 fromesse, 11:00 familiemesse, 13:00 messe på polsk, 

16:00 messe på engelsk, 17-18 Sakramentstilbedelse, 19:00 messe på polsk 

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

 

Mai er Maria-måned.  Derfor er det rosenkransandakt efter kvelds-

messene mandag til fredag i hele mai. 

 
 



 MENIGHETENS ÅRSMØTE I DAG, 26. MAI 

Vårt menighetsråd har snart fungert i ett år og er halvveis i 

sin funksjonstid. Nå ønsker de å gi menigheten innsikt i hva 

som skjer i ulike grupper og utvalg.  

Søndag 26. mai samles vi i menighetsalen til kirkekaffe og 

møte etter høymessen kl 11:00. 

Møt opp, få informasjon om hva som rører seg i menigheten 

og bli inspirert til videre innsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UTFLUKT TIL HOVEDØYA 15. JUNI 

15. juni pakker vi picnickurven og setter kurs for 

Hovedøya. Dette er Arrangementsutvalgets siste 

arrangement i Troens År-regi før sommeren. 

Vi feirer messe i St. Alban-ruinen. Deretter får vi 

omvisning på øya og i klosterruinen, før vi nyter vår 

medbragte mat! 

Vi tar båt fra Vippetangen. Du kan bruke kort fra 

Ruter. 

 

 
 

 

 

 

 

Notiser: 
 Vi følger pave Frans' oppfordring og har sakramentstilbedelse  

i St Hallvard kirke søndag 2. juni kl 17 - 18. 

 Messe på tamil feires fra og med 12. mai i St Johannes menighet, 

Bredtvetveien 12, kl 17:30 

 Husk Menighetens årsmøte 26. mai etter høymessen. 

 Sommertid på kontoret fra 15.juni -15.august. Kontoret vil i dette 

tidsrommet ha åpningstid fra kl 10:00- 14:00 

 Menighetslokalene og kontoret vil være stengt 1.-3. juli. Da boner 

vaktmester Christy gulvene. Ingen adgang disse dagene.  
 

 

 

 

 

 

Salmebokreparasjonskomiteen                                                
 

Arlyne Moi og Åse Kristine Tveit ønsker to lærlinger til 

salmebokreparasjon i sommer. For å reparere salmebøker kreves det 

tålmodighet og nøyaktighet. Til gjengjeld lærer man å lage egne bøker. 

Prosjektet er velegnet for mennesker som har kjærlighet til bøker og som 

er glad i å bruke hendene. For å finne ut mer, vennligst send en epost til 

Arlyne: arlyne@aomoi.net 

mailto:arlyne@aomoi.net


 

 

 

 

Vi takker for mottatte kollekter    

Mandager – fredager:  kl 18:00   messe                 

Fredager     17:00 sakramenttilbedelse                                              

     18:00 messe                                

Lørdager:   13:00               

       18:00   søndagsmesse.           
Søndager    09:30  messe på polsk,  

          11:00  høymesse 

                   13:00  messe           

      1. søndag i måneden fransk,       

      4. søndag i måneden vietnamesisk               

     15:00  messe på engelsk.   

     17:30  messe på tamil      
.       

Menighetskontoret er betjent hver dag  

fra kl. 09:00 – 15:00 fra og med 01.mai 2013   

Menighetens blogg: http://stjohannes.oslo.katolsk.no/ 

Midlertidig telefonnummer til menigheten: 451-85-429 

 

  Pinse 2013       

 kr     538   lørdag kveld på norsk 

 kr     347   lørdag kveld på polsk 

 kr  1 611  fromesse på norsk 

 kr  3 541  høymesse på norsk 

 kr  3 195  messe på polsk                          

 

  

kr  1 360  messe på engelsk                                                                                                                                                                                                                                        

kr  1 062  messe på Holmlia                  

kr     755  messe på Nesodden 

kr  2 135  messe på polsk søndag kv.         

kr  3 598  konfirmasjonsmesse 10:30      

kr  3791   konfirmasjonsmesse 13:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

MESSETIDER                                          

 

 

 

http://stjohannes.oslo.katolsk.no/


 

Tilbud til familier, barn og unge 

 

Katekese for 1. klasse 

OBS: Det er ingen katekese for 1. klasse etter familiemessen i juni siden 

kateketene da er på familiehelgen. 

 

Katekeseavslutning 8. juni – 1.-7. klasse 

Vi skal ha sommeravslutning for katekesen (1.-7. klasse) lørdag 8. juni kl 

10.30 – 13.30 i St. Hallvard. Det blir messe, leker, pølser og is. Alle 

katekesebarn fra 1.-7. klasse er invitert. Barna hentes kl 13.30 den dagen. 

Vel møtt! 

 

Vi trenger kateketer og assistenter 
Til neste katekeseåret (fra september 2013) trenger vi noen flere 

kateketer og assistenter, spesielt til 2., 3. og 5. klasse. Ta kontakt med 

Angelika om dette kan være noe for deg! 

 

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++ 

Skal møtes førstkommende mandag for uteaktiviteter. Våren er jo tross 

alt her. Vi møtes først til messe kl. 1800.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 

 

Vi starter speidertropp i St. Hallvard 

Vi starter en speidertropp i St. Hallvard til høsten. Er du voksen og 

ønsker å være leder inviteres du herved til informasjonsmøte i 

menighetssalen 18.juni etter messen klokken 1800. Dette er altså et møte 

for deg som ønsker å være leder. Gi gjerne beskjed til 

audun.drivenes@katolsk.no om du kommer på møtet.   

 

 

mailto:audun.drivenes@katolsk.no/
mailto:audun.drivenes@katolsk.no


 

 

SOMMERAVSLUTNING FOR KATEKESEN I ST. HALLVARD  

8. JUNI KL. 10.30 – 13.30 

      
  

 

10.30 – VELKOMST, SANGØVELSE  

 11.00 – MESSE 

 12.00 – PØLSER OG SAFT  

 12.30 – LEKER OG KONKURRANSER 

 13.15 – IS TIL ALLE 

 13.30 – PROGRAMMET ER SLUTT       

     og ALLE BARN HENTES 

VELKOMMEN! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger kateketer! 
Til neste skoleåret trenger vi noen flere kateketer og assistenter til 

katekesen i St. Hallvard, spesielt i 2. klasse, 

3. klasse (førstekommunionsforberedelse) og 6. klasse. 

Undervisningen er 1 gang i måneden, kateketene får oppfølging 

og veiledning pluss tilbud om kateketseminar og retrett. Det er 

kateketmøte ca. 3 ganger i året. Om du kan tenke deg å bidra, ta 

kontakt med Angelika!       

         
angelika.wimmer@katolsk.no, tlf 23303200/13 
 

mailto:angelika.wimmer@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. 

 

 



 

 

 

 

Today:  Trinity Sunday (Year C) 

First reading: Proverbs 8:22-31   

Response: O Lord, our God, how wonderful your name in all 

the earth! 

Second Reading: Romans 5:1-5 

Gospel: John 16:12-15   

Parish Annual Meeting after High Mass 

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

from year I) 

During the month of May there will be rosary after weekday evening 

mass  

Mon 27 May  6.30pm    Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

  7.00pm Mass (Latvian) 

Wed 29 May 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

  6.30pm     - Parish Council meeting 

   - Norwegian Church Choir practice 

Thu 30 May  7.00pm Mass – Polish celebration of Corpus Christi feast 

Sat 1 Jun 11.00am Mass 

  6.00pm  Vigil mass (Norwegian) 

  7.00pm  Vigil mass (Polish) 

Sun 2 Jun The Solemnity of Corpus Christi (Year C) 

 Genesis 14:18-20; Corinthians 11:23-26; Luke 9:11b-17 

 5.00pm – 6.00pm Exposition of the Blessed Sacrament 

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

 1.30pm (Nesodden), 4.00pm (English), 5.00pm (Holmlia), 

 7.00pm (Polish) (Tamil mass: 5.30pm in St Johannes church)  

Pope Francis encourages everyone to join in the Year of Faith event "A Worldwide 

Solemn Eucharistic Adoration" – in our parish Sunday 2 June 5.00pm – 6.00pm. 

15 June – 15 August – the church office will be open from 10.00am till 2.00pm Monday to 

Friday.  1 – 3 July – the church office and both parish halls will be closed so that Christy, our 

janitor, can polish the floors. 

Monthly Papal Prayer Intentions – May 2013 

General Intention: That those who administer justice will always act with integrity and 

upright conscience. 

Missionary Intention: That seminarians, especially from mission Churches, may always be 

pastors according to the heart of Christ, fully devoted to the proclamation of the Gospel. 

 



 

 

             Pavens bønneintensjoner for mai 

► At de som forvalter lov og rett, alltid må handle 

samvittighetsfullt og med integritet 

► At presteseminarer, særlig de i misjonskirkene, må skape 

prester etter Jesu hjerte, fullt og helt dedikert til å forkynne 

evangeliet. 

__________________________________________________ 
 

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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