
 

               

ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

 Søndagene  28. juli til 11. august 2013    

          Søndag 28. juli                                                                          
                17. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, 

                messeboken side 573 

                1. lesning:     1 Mos 18, 20-32 

                Omkved:       Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.                                                         

                2. lesning:      Kol 2, 12-14 

                Evangelium:   Luk 11, 1-13 

 

 Søndag 4. august 
18. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, 

messeboken side 582 

1. lesning: Fork 1, 2 : 2, 21-2 

Omkved: Lytt til Herrens røst i dag,          

forherd ikke deres hjerter. 

2. lesning: Kol 3, 1-5.9-11 

Evangelium: Luk 12, 13-21 

 

 

     Søndag 11. august 
19. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, 

messeboken side 590 

1. lesning: Visd 18, 6-9 

Omkved: Salig det folk hvis Gud er Herren, 

 det folk han har utvalgt til sin arv. 

2. lesning: Hebr 11, 1-2.8-19 

Evangelium: Luk 12, 32-48 

 

      Neste nummer av søndagsbladet kommer 18. august 
 
 

 



 

          OPPSLAGSTAVLE 
Olsok 29. juli 2013                             

Mandag 29. juli økumenisk gudstjeneste i Nesodden 

kirke kl 18:30. Evang. Luk. 22,24-27                                               

P. Janusz Fura ss.cc. holder dagens preken. 

Viktige helgenfester: 
Mandag 29. juli: Den hellige Olav, Norges vernehelgen       

Tirsdag   6. aug: Herrens forklarelse 

Onsdag   7. aug: Kirkevigselsfest i Oslo katolske bispedømme 

Fredag   9. aug: Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edit Stein) 

Lørdag 10. aug: Den hellige Laurentius 

Onsdag   14. aug: Den hellige Maximilian Kolbe                                                  

Torsdag  15. aug: Jomfru Marias opptagelse i himmelen 

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. 
   

 



 

Synes du det hyggelig med kirkekaffe?  
Eller er det hyggeligere å gå med utvalgte venner til Lyst?              

Selvsagt er det hyggelig å treffe venner på Lyst av og til, men jeg har en 

liten fornemmelse av at noen også av og til snur litt skuffet i døren til 

menighetssalen: Ikke kirkekaffe i dag heller?! 

Jeg vet at du er klar over at noen på frivillig basis påtar seg arbeidet 

med å forberede og servere kirkekaffe. Dette gjør de for kirken ,og 

det er av stor betydning for trivselen i menigheten.                                                                                      

Vi er svært takknemlige for at noen påtar seg oppgaven! 

Nå i sommerferien har det ikke vært kirkekaffe, mange er bortreist og behovet er heller ikke så 

stort kanskje. Nå nærmer høsten seg. Da kan det jo være hyggelig å treffe kjente over en kopp 

kaffe igjen. 

Da oppfordrer jeg dere til å skrive dere på kirkekaffelisten i menighetssalen. Ellers blir det ikke 

kirkekaffe før Søndagsskolen arrangerer kirkekaffe 1. september! Det gleder vi oss til, men det 

er jo litt lenge å vente, ikke sant?              

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. 

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

 Maria-prosesjon 17. 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  

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

Midlertidig telefonnummer til menigheten: 451-85-429 

 
Dominikanerinnene, Lunden: 

Hverdager:  kl 18:00   messe                                                                                                   

Lørdag :       kl 10:00   messe                    

Søndag:       kl 10:00  høymesse                                                                        

 

 

Katolsk Studentlag har den glede å invitere til 

dobbeltforedrag torsdag 12. september i Mariagården. 
 

P. Erik Varden og sr. Hanne-Maria Berentzen, OCSO, 

holder foredrag med hovedtema:                       

Klosterliv: Hvem, hva, hvor - og hvorfor i allverden? 

Hva er egentlig et kloster, og hvorfor kaller Gud noen 

mennesker til klosterliv? Foredragsholderne vil fortelle 

fra et dels historisk, dels personlig perspektiv. Efter 

foredragene blir det anledning til spørsmål. 
 

Foredragene begynner kl. 19:00 i Mariagården, 

Akersveien 16.                                                             

Glem ikke messen i St. Olav domkirke kl. 18:00.         

Vi avslutter med kompletorium senest kl. 21:30.  

P. Erik Varden, f. 1974, er superior ved Mt. St. Bernard 

Abbey, Leicester, England.                                           

Sr. Hanne-Maria Berentzen, f. 1950, er nonne ved 

Tautra Mariakloster i Nord-Trøndelag. 

 

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.   

 

 

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


 

 

SUMMER BULLETIN NO 2 

Sunday 28 July:  Seventeenth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Genesis 18:20-32   

Response: Lord, on the day I called for help, you answered me. 

Second Reading: Colossians 2:12-14 

Gospel: Luke 11:1-13 

Sunday 4 Aug: Eighteenth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Ecclesiastes 1:2, 2:21-23   

Response: If today you hear his voice, harden not your hearts. 

Second Reading: Colossians 3:1-5, 9-11 

Gospel: Luke 12:13-21 

Sunday 11 Aug: Nineteenth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Wisdom 18:6-9   

Response: Blessed the people the Lord has chosen to be his own. 

Second Reading: Hebrews 11:1-2, 8-19 

Gospel: Luke 12:32-48 

Saturday 17 August – procession to mark the Feast of the Assumption, starting from St 

Hallvard's church at 4.45pm, ending with mass at 6.00pm in St Olav's cathedral. 

 

Items for the next Parish magazine, Hallvardsvaka, should be submitted to the office by 

Thursday 1 August. 

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

to Friday. 

Parish activities starting in the autumn: 

- Open House will have their first get-together on Thursday 15 August. 

- The Lunch Club will meet in the parish hall after 11am mass on Wednesday 21 August. 

- Course in the Catholic Faith (Norwegian) begins on Monday 9 September (6.30pm – 8.15pm 

approx). 

- Marriage Prepartion Course in Norwegian begins Thursday 19 September. 

- Marriage Preparation Course in English begins Monday 14 October. 

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 juli 

 

►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   

 

 

 

 

 

   

       St. Elisabethsøstrene, Nordstrand: 

  Hverdager og lørdag messe  kl  07:15     

  Søndag høymesse      kl  09:00

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 

Kontortid fram til 15. august 2013  kl 10:00 – 14:00 

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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