
 

               

ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

       Søndag 16. juni til 21. juli 2013    

   Søndag 16. juni                                                                          

11. søndag i  alminnelige søndag, år C,  

messeboken side 516/520 

1. lesning: 2 Sam 12, 7-10.1                

Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt        

2. lesning: Gal 2, 16.19-21             

Evangelium: Luk 7, 36 - 8, 3 

 

 Søndag 23. juni 

12. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 524/529 

1. lesning:     Sak 12, 10-11                                                                 

Omkved:      Min sjel tørster etter den levende Gud, 

                     når kan jeg tre frem for hans åsyn?                                          

2. lesning:     Gal 3, 26-29                                               

Evangelium: Luk 9, 18-24 

 

 

Søndag 30. juni 

13. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 532/538 

1. lesning: 1 Kong 19, 16b.19-21 

Omkved: Du lærer meg livets vei, 

gir meg gledens fylde for ditt åsyn. 

2. lesning: Gal 5, 1.13-18 

Evangelium: Luk 9, 51-62 

 

 



 

 

 

Søndag 7. juli 

14. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, 

messeboken side 542/546 

1. lesning        Jes 66, 10-14c 

Omkved          Juble for Herren, all jorden! 

2. lesning:       Gal 6, 14-18 

Evangelium:   Luk 10, 1-12.17-20 

 

 

Søndag 14. juli 

15. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, 

messeboken side 550/555 

1. lesning: 5 Mos 30, 10-14 

Omkved: Søk Gud og din sjel skal leve. 

2. lesning: Kol 1, 15-20 

Evangelium: Luk 10, 25-37 

 

       

       Søndag 21. juli 

16. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, 

messeboken side 559/564 

1. lesning: 1 Mos 18, 1-10a 

Omkved: Herre, hvem kan gjeste ditt telt? 

2. lesning: Kol 1, 24-28 

Evangelium: Luk 10, 38-42 

 
            Neste søndagsblad kommer 28. juli 

 
 
 



 

OPPSLAGSTAVLE 
Aktiviteter til høsten: 
 Kontaktklubben. starter opp etter ferien med vanlige treff onsdag 21. august. 

 Vi minner om sommermiddag med Fransiskushjelpen 14. august. 

 Konfirmantundervisning starter 4. september 

 Ekteskapskurs starter torsdag 19. september 

 Troskurs : oppstart 9. september 18:30 – 20:15 (ca) 

 Katolsk Forum  har møte i september. Dato følger senere. 

 Åpent hus starter opp 15. august 

 

KIRKEVERT - HVA ER DET? 
 

Det er vi som deler ut salmebok og søndagsblad når du kommer til høymessen, vi 

som samler inn kollekt, og prøver å holde litt ro og orden.  En av oss som nå 

slutter skriver "jeg vil takke for de årene jeg har vært kirkevert - det har vært 

veldig givende å ha en slik oppgave i kirken. Jeg har blitt kjent med mange 

hyggelige mennesker".    

Får ikke du lyst til å bli kirkevert?   

I år er det slik at flere kirkeverter slutter, noen hører til St. Johannes menighet og 

ønsker naturlig nok å fortsette der. Så da er det plass for nye kirkeverter i St. 

Hallvard., noen som kan stille opp et par ganger i løpet av en 8-10 ukers periode, 

litt oftere rundt de store høytidene. 

 Vil du vite mer og ønsker å bli kirkevert, kan du henvende deg til 

menighetskontoret eller til Peggy Bruce på sms 93066163 eller epost 

mmbruce@frisurf.no. 
   

Husk at du kan betale kollekten med kort! 
Med betalingsterminalen bak i kirken kan du betale kollekt, 

votivlys eller gi en gave til kirken eller til Caritas.  Det er bare å 

følge bruksanvisningen som henger ved siden av terminalen. 

Vi har også en bærbar terminal som kan brukes i menighetssalen 

og på Holmlia på søndager og på kontoret på hverdager. 

 

 
 

 



 

Notiser: 
 Messe på tamil feires i St Johannes menighet,  

Bredtvetveien 12, søndager kl 17:00 

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

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

 Referat fra menighetsrådsmøte 29. mai henger i menighetsalen. 

 Ikke glem å sette dere opp på kirkekaffelisten 

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

vaktmester Christy gulvene. Ingen adgang disse dagene. 

 Siste frist for stoff til Hallvardsvaka nr 3 er 1. august.  

 Maria-prosesjon 13. august i anledning    

 Jomfru Marias opptagelse i himmelen. 

Prosesjonen starter kl 16:45 fra St. Hallvard.  

Messe i St. Olav domkirke kl 18:00 

 

MESSETIDER  
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         Bredtvetveien 12 

                            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 

 

Vi takker for kollektene  

kr   1873  messe på eritreisk      

 kr     623   lørdag kveld på norsk 

 kr     566   lørdag kveld på polsk 

 kr  1 670  fromesse på norsk 

 Kr  1 350  kirkekaffe     

søndag 26 mai 

kr  3 190  høymesse på norsk 

kr  3 926  messe på polsk                          

kr     947  messe på engelsk                                                                                                                                                                                                                                        

kr  1 367 messe på Holmlia                   

kr  1 456  messe på polsk søndag kv.      

  

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


 

 

Tilbud til familier, barn og unge 

 

Katekese for 1. klasse 

 -etter familiemessen i lille menighetsal 

 - ingen familiemesse i juli 

 

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+++ 

starter opp igjen til høsten. Oppstartsdato følger senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 tirsdag 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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SUMMER BULLETIN NO 1 

Sunday 16 June:  Eleventh Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Samuel 12:7-10, 13   

Response: Lord, forgive the wrong I have done. 

Second Reading: Galatians 2:16, 19-21 

Gospel: Luke 7:36 - 8:3 

Sunday 23 June: Twelfth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Zachariah 12:10-11; 13:1   

Response: My soul is thirsting for you, O Lord my God. 

Second Reading: Galatians 3:26-29 

Gospel: Luke 9:18-24 

Sunday 30 June: Thirteenth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Kings 19:16b, 19-21   

Response: You are my inheritance, O Lord 

Second Reading: Galatians 5:1, 13-18 

Gospel: Luke 9:51-62 

Sunday 7 July: Fourteenth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Isaiah 66:10-14c 

Response: Let all the earth cry out to God with joy. 

Second Reading: Galatians  6:14-18 

Gospel: Luke 10:1-12, 17-20 

Sunday 14 July: Fifteenth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Deuteronomy 30:10-14 

Response: Turn to the Lord in your need, and you will live. 

Second Reading: Colossians 1:15-20 

Gospel: Luke 10:25-37 

Sunday 21 July: Sixteenth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Genesis 18:1-10a   

Response: He who does justice will live in the presence of the Lord. 

Second Reading: Colossians 1:24-28 

Gospel: Luke 10:38-42 

Mass times 
Weekdays:  Monday – Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year I) 

Saturdays : 6.00pm - Vigil mass (Norwegian); 7.00pm - Vigil mass (Polish) 

Sundays:  9.30am (Norwegian); 11.00 (Norwegian); 1.00pm (Polish); 4.00pm (English);  

5.00pm (Holmlia: Norwegian); 7.00pm (Polish) 

 

 



 

 

             Pavens bønneintensjoner for juni/juli 

► 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.  

►At Verdensungdomsdagene i Brasil må oppmuntre alle unge 

kristne til å bli disipler og misjonærer for evangeliet. 

►At dører over hele Asia må åpnes for evangeliets budbringere. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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