
 

              ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

        Søndag 1. september 2013     

22. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 615 

1. lesning: Sir 3, 17-18.20.28-29 

Omkved: Herre, i din godhet har du  

beredt en bolig for ditt folk. 

2. lesning: Hebr 12, 18-19.22-24a 

           Evangelium: Luk 14, 1.7-14 

           BARNAS   DAG                                               

Kommende uke: 

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

    MANDAG    2 sept     18:00    ingen messe i St. Hallvard                                                                                        

      grunnet prestemøte på Mariaholm                                                                   

TIRSDAG    3 sept     18:00     ingen messe i St. Hallvard 

                 grunnet prestemøte på Mariaholm                                          

18:00     messe i St. Olav- Maria-forening etterpå                                     

   ONSDAG     4 sept      11:00     messe –  Kontaktklubb        

                                            16:30     konfirmantundervisning 8. klasse    

                                     18:30     korøvelse kirkekoret                                                                                                      

TORSDAG  5 sept      16:30     konfirmantundervisning 8. klasse                            

       LØRDAG    7 sept      10 - 14   konf.undervisning og generalprøve 10. klasse                        

                                     11:00     messe                                                                                                                                  

   18:00     første søndagsmesse norsk                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  19:00     første søndagsmesse                              

SØNDAG    8 sept                                                                                                             

23. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messebok side 623                                         

Visd 9, 13-18; Filem 9b-10.12-17; Luk 14, 25-33                                                                                  

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

engelsk, 19:00 messe på polsk, 17:00 messe i Holmlia kirke     
 
            

 
 

         



KATOLSK FORUM - ST. HALLVARD 

 
Onsdag 25. september starter vi igjen med                                                                                    

Katolsk forum i St. Hallvard 

Kveldens tema er: 

"Kampen om ekteskapet og barnet" 

Hvilke muligheter og konsekvenser ser vi av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 

Norge? 

Hvordan faller dette sammen med at "Å få barn er ikke en rett, det er en gave" 

Hvilke etiske refleksjoner har vi rundt barnets rettigheter? 

Innleder er Øivind Benestad, teolog og leder for organisasjonen "MorFarBarn" 

Vi begynner med messe kl 18:00 og fortsetter i menighetssalen etter messen,  ca. kl 

1900  Det blir servering av Kaffe og kaker  

                  Sett av kvelden - alle er hjertelig velkomne. 

 

 

 

OPPSLAGSTAVLE 
Ny kapellan i St. Hallvard 

 

Krzysztof Ireneusz Wanat  ss.cc kom til Norge i 2011. I perioden fra 

hans ankomst fram til 1. september har han virket som kapellan i St. 

Olav menighet her i Oslo.  

Fra 1. september tiltrer han sin stilling i St. Hallvard menighet.  

I tillegg til å være kapellan i vår menighet, skal han også ha ansvar for 

den polske gruppen i St. Johannes. 

Vi ønsker p. Krzysztof hjertelig velkommen til St. Hallvard menighet,  

                                   Vi ser fram til og gleder oss til å samarbeide med han. 

 

                    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!                                                                            

I løpet av sommerferien har det ikke vært kirkekaffe, fordi mange er bortreist og behovet er heller 

ikke så stort.  Nå når høsten nærmere seg, kan det jo være hyggelig med en varm kopp kaffe i 

menighetssalen etter messen.                             

Derfor oppfordrer jeg dere til å skrive dere på kirkekaffelisten i menighetssalen.     

 



 

Katolsk Studentlag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser: 

 Ekteskapskurs starter torsdag 19. september 

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

 Katolsk akademi 21. september, Maria-gården, Akersveien16                                                       

Symposium – 1700-årsjubileum for Konstantins toleranseedikt 

 Den 25. september blir det Katolsk Forum- St. Hallvard med tema:  

v/ leder av organisasjonen MorFarBarn, Øivind Benestad 

 Åpen dag hos dominikanerinnene på St. Katarinahjemmet holdes lørdag 

30. november 2013, fra 10:30-15:00. Vi har julesalg, utlodning, 

juleverksted og kafé.  

 Ikke glem å sette dere opp på kirkekaffelisten. 

  Det er plass til flere kirkeverter. Meld deg til kontoret eller til                                                                                             

Peggy Bruce til denne trivelige oppgaven i vår menighet 
 

 

 

-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. 

 



 

 

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                                                              

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                 

                                              

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 

         Vi takker for mottatte kollekter  

    
 

 

Søndag 25.august 

 kr     582    eritreisk messe 

 kr     319  lørdag kveld på norsk 

 kr     302  lørdag kveld på polsk 

 kr     160   trad. lat. messe 

 kr  1 938  fromesse på norsk 

  

  

 

kr  3 281  høymesse på norsk 

kr  3 483  messe på polsk                          

kr  1 531  messe på engelsk                                                                                                                                                                                                                                        

kr  1 456  messe på Holmlia 

kr  1 310  messe på polsk søndag kveld      

 

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


 

Tilbud til familier, barn og unge 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Vi feirer 

Barnas Dag i St. Hallvard menighet 

søndag 1. september etter familiemessen 
 

Alle barn og voksne er velkommen til et hyggelig arrangement med 

festinnslag!  

 

Familiemessen starter kl 11 som vanlig. Etter messen samles alle til 

fest i menighetssalen. 

Festen blir gjennomført i regi av søndagsskolen.     
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Katekeseoppstart 
Vi ønsker gamle og nye katekesebarn velkommen i St. Hallvard menighet! Har du ikke fått 

brev med informasjon om katekesen i posten, ta kontakt med Angelika. 

1. klasse: søndag 1. september: Barnas Dag, neste gang 6. oktober etter familiemessen 

2.-7. klasse: lørdag 14. september kl 10-14, foreldremøte i de enkelte klassene i rommene 

der klassene møtes. 

 

Konfirmantundervising 2013/2014 
Konfirmantene i 8. og 9. klasse har undervisning på en hverdag annenhver uke. Det blir to 

grupper i 8. klasse og to grupper i 9. klasse som hhv har møte på onsdager eller torsdager 

annenhver uke, kl 16.30 til 18.30 i St. Hallvard. Så dette er en endring i forhold til i fjor. 

Oppstart for konfirmantene: 

8.klasse: 4./5. september 

9. klasse: 11./12. september 

Ta kontakt dersom du ikke har fått informasjon i posten. 

10. klasse: lørdag 7. september kl 10-14  generalprøve for konfirmasjonen 21. september 
Kontakt: Oddvar Moi 
 

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++ 
Møtes på mandager. Vi begynner med messen kl 18 og har møte etterpå. Hyggelig med nye og 

kjente ansikter!  

«Kick-off» -helg med SHHUL – 13.-15. September, påmelding til Audun Drivenes. 

 Kontakt: Alexander Kopperud tlf. 41323617 

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

Barne- og ungdomsarbeider Audun: audun.drivenes@katolsk.no/ telefon40436427 

 

 

 

 

 

mailto:audun.drivenes@katolsk.no/


 

  

Today:  Twenty-second Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Sirach 3:17-18, 20, 28-29 

Response: God, in your goodness, you have made a home 

for the poor. 

Second Reading: Hebrews 12:18-19, 22-24a 

Gospel: Luke 14:1, 7-14 

Sunday 1 September is Children's Day – after Family mass there 

will be entertainment in the parish hall for children and parents. 

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

Mon 2 Sep & Tues 3 Sep  No mass (meeting for priests at Mariaholm) 

Wed 4 Sep 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass 

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Thu 5 Sep  6.30pm Open House after 6.00pm mass – see below 

Sat 7 Sep 11.00am Mass 

  6.00pm  Vigil mass (Norwegian) 

  7.00pm  Vigil mass (Polish) 

Sun 8 Sep Twenty-third  Sunday in Ordinary Time (Year C)  

 Wisdom 9:13-18b; Philemon 9-10, 12-17; Luke 14:25-33 

Mass times:  9.30am, 11.00am (High mass), 1.00pm (Polish), 4.00pm (English), 

 5.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

Open House – twice a month Caritas St Hallvard invites everyone in the parish, and 

especially newcomers, to a get-together after Thursday’s evening mass.  It’s a chance to meet 

others in the parish, have a cup of tea or coffee and a chat – language is no barrier!  There is 

no commitment – come along from time to time or every meeting – it’s up to you!  Future 

dates: 3, 17 October; 7, 21 November; 5, 19 December. 

The Mariaforening (the Catholic Women's Guild for St Olav, St Hallvard and St 
Johannes parishes) will hold their first autumn meeting on Tuesday 3 September: mass at 

6pm in St Olav's Cathedral followed by a presentation by Fr Phu of the new church at 

Bretvedt. 

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

8.15pm approx). 

Marriage Prepartion Courses begin 19 Sep (Norwegian) & 14 Oct (English). 

Monthly Papal Prayer Intentions – September 2013 

General Intention: That the men and women of our time, often immersed in noise, may 

resdiscover the value of silence and learn to listen to the voice of God and their brothers and 

sisters. 

Missionary Intention:That Christians who suffer persecution in numerous regions of the 

world may be prophets of the love of Christ by their testimony. 

 

 



          

  

            Pavens bønneintensjoner for september 

 

►At dagens mennesker, som ofte er overveldet av støy, må gjenoppdage 

verdien av stillhet og lytte til Guds og sine brødre og søstres stemme. 

 

►At kristne som lider under forfølgelse mange steder i verden, ved sine 

vitnesbyrd må være profeter for Kristi kjærlighet. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, 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  
Krzysztof.Wanat@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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