
 

               

ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

Søndag 9. juni 2013                                                                             

!0. søndag i Det alminnelige kirkeår, år C 507/712 

1. lesning: 1 Kong b17,17-24 

Omkved: Jeg opphøyer deg,  

 for du berget meg 

2. lesning: 2 Gal 1,11-19 

Evangelium: Luk 7,11-17 

 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder 

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

MANDAG  10 juni       18:30     SHUL                            

ONSDAG    12 juni      11:00    Messe –  Kontaktklubb    

                      18:30    Korøvelse kirkekoret                   

TORSDAG  13 juni     18:30      Åpent hus        

LØRDAG    15 juni    11:00  Messe         

    Menighetens sommerutflukt til Hovedøya   

        12:00 Messe på Hovedøya                                            

      18:00 Første søndagsmesse norsk    

      19:00  Første søndagsmesse  polsk                    

SØNDAG    16 juni      11. søndag i Det alminnelige kirkeår, år C                                                                                                          

                                           messeboken s 516/520 

   2 Sam 12,7-10.13, 2 Gal 2,16.19-21, Luk 7,36-8,3 

09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på 

engelsk, 19:00 messe på polsk,13:30 messe på Nesodden/Skoklefall kirke, 

17:00 messe i Holmlia kirke 

 

 



 

  OPPSLAGSTAVLE
 

 

MENIGHETSUTFLUKT    

TIL  HOVEDØYA                                                                                                                          
 

 

 

15. juni pakker vi picknickurven og setter kurs for 

Hovedøya.  

Anbefalt ferge fra Vippetangen kl 11.05. 

 

Vi feirer messe i St. Alban-ruinen kl. 12:00 

 

Deretter får vi omvisning på øya og i 

klosterruinen, før vi nyter vår medbragte mat! 
  

 

 

 



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

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

3. klasse (førstekommunionsforberedelse)  og 6. klasse.  

Undervisningen er en lørdag 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 
 

     
 

Kontaktklubben  

-har tur til Drammen 19. juni 2013.  

Turen koster kr 250 pr person. 

Påmelding til Inger Marie Steiner i Kontaktklubben  

eller menighetskontoret 23303200.  
 

Kirkevert 
Har du lyst til å bli kirkevert?  

Ta kontakt med Peggy Bruce <mmbruce@frisurf.no> 
 

 
 

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

Bredtvetveien 12, kl 17:30 

 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.  

 Neste søndagsblad blir første sommerutgave. Andre sommerutgave 

vil komme til 28. juli. 
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Vi takker for mottatte kollekter     

 

 

MESSETIDER i  

ST. JOHANNES,  

APOSTEL OG EVANGELIST 

Bredtvetveien 12 

 

Mandag til fredag messe kl 18:00 

 

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.   

     17:00  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 

 

Søndag 2 juni 

 Kr 1 987   Corpus Christi -polsk 

 kr   2 000  messe på eritreisk lørdag       

 kr   1 085   lørdag kveld på norsk 

 kr     817   lørdag kveld på polsk 

 kr   1 733  fromesse på norsk 

  

 

 

 

kr  2 899  høymesse på norsk 

kr  3 897  messe på polsk                          

kr  1 772  messe på engelsk                                                                                                                                                                                                                                        

kr  1 124  messe på Holmlia 

kr    628   messe på Nesodden                   

kr  1 637  messe på polsk søndag kv.      

Kr 1 354  kirkekaffe     

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 6. klasse. Ta kontakt med 

Angelika om dette kan være noe for deg eller om du ønsker informasjon. 

 

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 40436427 

 

 

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.   
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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. 

Sent ute?  

Om påmeldingsfristen har gått ut – ta kontakt med NUK og 

hør om det er ledige plasser! 

 



 

 

 

Today:  Tenth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Kings 17:17-24   

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

Second Reading: Galatians 1:11-19 

Gospel: Luke 7:11-17 

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

Wed 12Jun 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

  6.30pm     Norwegian Church Choir practice 

Sat 15 Jun 11.00am Mass 

 Parish outing to Hovedøya: Ferry from Vippetangen at 11.05am 

 12 noon Mass on Hovedøya 

   6.00pm  Vigil mass (Norwegian) 

  7.00pm  Vigil mass (Polish) 

Sun 16 Jun Eleventh Sunday in Ordinary Time (Year C) 

 Samuel 12:7-10, 13; Galatians 2:16, 19-21; Luke 7:36-8:3 

Mass times:  9.30am, 11.00am (High mass), 1.00pm (Polish), 1.30pm (Nesodden), 

 4.00pm (English), 5.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

 (Tamil mass: 5.30pm in St Johannes church) 

Year of Faith Event - Outing to Hovedøya – Saturday 15 June 

The latest "Year of Faith" activity arranged by the Parish Events Committee is an outing to 

Hovedøya on Saturday 15 June. Suggested ferry from Vippetangen leaves at 11.05am. Mass 

will be celebrated in St Alban ruins at 12 noon. Afterwards there will a tour of the island and 

the monastery ruins. Remember to bring a picnic lunch to enjoy afterwards! 

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 – June 2013 

General Intention: That a culture of dialogue, listening and reciprocal respect may prevail 

among the nations. 

Missionary Intention: That in the areas where the influx of secularisation is strongest, 

Christian communities may learn to effectively promote a new evangelisation. 

 

 

 

 

           



 

      Pavens bønneintensjoner for juni 

► At en kultur preget av dialog, lytting og gjensidig respekt 

må råde mellom folkeslagene 

►At kristne fellesskap der hvor sekulariseringen er sterkest, 

effektivt kan fremme en nyevangelisering. 

__________________________________________________ 
 

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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