
 

        ST. Hallvard kirkes 

  søndagsblaD                                               

                 

                 Søndag 17. august 2014                                                             

 
I dag:  
20. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, 

messeboken side 594 

1. lesning:  Jes 56, 1.6-7 

Omkved:  Lovsyng Herren alle folk! 

2. lesning:  Rom 11, 13-15.29-32 

    Evangelium:   Matt 15, 21-28 

 Etter alle dagens messer blir det tatt opp ekstra kollekt til Caritas.                                                   

Kollekten tas opp etter oppfordring fra våre biskoper for å avhjelpe den                        

desperate situasjonen i Syria og Irak.   

 

Søndagsskolen har ferie fram til 1. september, men kanskje er en av lærerne i 

messen. Da kan det hende det er søndagsskole likevel! 

Påfølgende uke: Mandag-fredag, messe kl 18:00 (lesninger fra år I1) 
 

MANDAG      18 aug      18:30   SHUL                                       

ONSDAG       20 aug      DEN HELLIGE BERNHARD AV CLAIRVAUX  

 11:00   messe  - Kontaktklubb                                  

TORSDAG    21 aug 18:30   Åpent Hus                        

LØRDAG      23 aug     11:00   messe        

 18:00   første søndagsmesse på norsk    

 19:00   første søndagsmesse, polsk                                     

SØNDAG       24 aug   21. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeb. s 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               Jes. 22,19-23; Rom 11,33-36; Matt 16,13-20 

08:00 Trad. lat. messe, 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                                           
 

 



    

Appell fra norske katolske biskoper og Caritas:   

Sammen i solidaritet mot vold og forfølgelse i Irak  

Vil du støtte Caritas’ arbeid i Irak? Gi et bidrag her eller benytt gavekonto 
8200.01.93433. Merk innbetalingen «Irak». 

 

Kristne, yazidier og andre minoriteter blir utsatt 

for grove overgrep og trenger vår støtte. Minst 

200 000 irakere har måttet flykte bare den siste 

uken. I Erbil har minst 180 000 søkt tilflukt. Vi 

fordømmer forfølgelsen av både enkeltindivider 

og religiøse grupper. 

Pave Frans ba for ofrene for konflikten i Irak 

under sin angelusbønn i Roma forrige søndag. Han kom med følgende budskap: 

«Tusenvis av mennesker, blant dem mange kristne, er brutalt kastet ut fra sine 

hjem, barn dør av sult og tørst mens de flykter, kvinner blir kidnappet, mennesker 

massakrert. Det er vold av alle typer og ødeleggelser overalt. Alt dette er en dyp 

krenkelse av Gud og en dyp krenkelse av menneskeheten.» 

Caritas, Kirkens offisielle bistandsorganisasjon, oppfordrer til å vise solidaritet med 

våre medmennesker som befinner seg i denne fortvilede situasjonen. 

Kristne i vesten kan ikke være likegyldige til dette. Flere av flyktningleirene melder 

om at nyfødte barn, gamle og syke nå dør av sykdom, tørst og underernæring. 

Caritas Internationalis har allerede nådd fram med vann, mat og madrasser til over 

3000 familier i Erbil og øvrige byer i området. 

I våre menigheter søndag den 17. august samles det inn kollekt til 
arbeidet for å hjelpe voldens og krigens ofre.  Vi oppfordrer til 
sjenerøsitet med våre lidende brødre og søstre i Irak. 

 

Biskop Bernt Eidsvig  
Oslo katolske bispedømme  

 

Biskop Berislav Grgić  
Tromsø stift 

 

Martha Skretteberg 
Generalsekretær i Caritas Norge 

https://www.deltager.no/orgs.aspx?id=102740
http://www.news.va/en/news/pope-francis-angelus-appeal-for-peace-in-iraq-gaza
http://www.news.va/en/news/pope-francis-angelus-appeal-for-peace-in-iraq-gaza
http://www.catholicherald.co.uk/news/2014/08/12/iraqi-christians-dying-in-crowded-refugee-camps/
http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/eidsvig/index
http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/bgrgic/index
http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/mskretteberg/index


 

      
 

Søndag 31. august tar vi avskjed med tre prester                                                                                                              

som har gjort tjeneste i St. Hallvard menighet. 
 

 

P. Sigurd Markussen, som har vært menighetens sogneprest siden 

2008, men de siste to år har hatt studiepermisjon og har oppholdt seg 

i Roma.                                                                                                                       

P. Sigurd er kalt til tjeneste i Tromsø stift. 
 

 

 

P. Janusz Fura ss.cc, som har vært menighetens 

sogneadministrator under p. Sigurds permisjon.                     

P. Janusz tiltrer som sogneprest i St. Magnus 

menighet i Lillestrøm. 

 

 

P. Krzysztof Wanat ss.cc som har vært kapellan i menigheten ett år. 

Han har hatt ansvar for den polsktalende delen av menigheten.- P. 

Krzysztof skal fortsette sin tjeneste i St. Johannes, Apostel og 

Evangelist menighet i Groruddalen. 
                                                                                                                                                              

 

  

             P. Janusz og p. Sigurd vil feire høymessen 31. august.                                                                                

Etter høymessen arrangerer menighetsrådet kirkekaffe, hvor våre kjære 

prester takkes av. 
 

 Nye prester i St. Hallvard 
 

P. Carlo har vi allerede 

presentert for søndagsbladets 

lesere. Nå kan vi også presentere 

p. Waldemar dere for. Han 

tiltrer som kapellan i St. 

Hallvard menighet fra 1. 

oktober. 

 

      P. Carlo                                                                    P. Waldemar                                                                                            

 

 



 

Notiser: 
 Pastor Oddvar Moi har ferie fra 12. til 21. august 

 Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager fra 

og med 15. august. 

 Første messe på Nesodden etter ferien er 24. august 

 Prestemøte på Mariaholm 1. - 4. september.                                                                  

Ingen 18:00-messe tirsdag 2. og onsdag 3. september 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Husk at barnevogner ikke kan tas med inn i kirken.                                                                                     

De må plasseres utenfor, eller tas inn i gangen ved menighetssalen.                                                                                                               

Der kan man følge messen over høyttaleranlegget.                                                                                         

Vi ber om forståelse for dette påbudet som er iverksatt etter pålegg fra 

branntilsynet. 

 

 

    Vi takker for kollekt   
kr     605  lørdag kveld på norsk                                    

kr     278  lørdag kveld på polsk                  

kr  1 715  fromesse på norsk                                    

kr  3 383  høymesse på norsk              

kr     533  messe på eritreisk                                                      

fra 10. august 
kr   2 417  messe på polsk                                             

kr   1 380 engelsk messe                                                           

kr   1 623  messe på polsk søndag kveld                                        

kr   1 491  messe på Holmlia                                                      

kr   1 000  kirkekaffe  (engelsk)                                                                             

                             

 

       Til deg som bruker tyggegummi!                                                                                  

Ikke putt den under stolen, eller slipp den fra deg på gulvet.                                     

Når du ikke ønsker å tygge den lenger, skal den slippes i søppelbøtten! 

Tyggegummi er nesten umulig å få fjernet fra løperen i kirken og fra 

benkene. 

LIK ST. HALLVARD PÅ FACEBOOK! 

 
 

   KONTAKTKLUBBEN 
  

       20. august starter Kontaktklubben opp etter sommerferien 

    27. august inviterer p. Janusz til en liten fest til vanlig Kontaktklubb-tid. 

   
    KONTAKTKLUBBEN ER ÅPEN FOR ALLE 

         VELKOMMEN TIL NYTT SEMESTER!  



Tilbud til familier, barn og unge 
 

Vi trenger kateketer til førstekommunionsforberedelse. 
Hvem i St. Hallvard menighet kan ta ansvar for å forberede en gruppe 3. klassinger 

til førstekommunionen deres? Vi trenger to personer som har lyst til å møte barna, 

ønsker å bidra til trosformidlingen og som kan påta seg denne viktige og givende 

oppgaven. Førstekommunionsforberedelsen vil skje i samarbeid med presten. 

Ta kontakt med Angelika for mere informasjon, gjerne så snart som mulig. 

 

Katekese for 1. klasse: 

Alle barn som går i 1. klasse i år er velkommen til katekesen for 1. klassinger!  

Tid:  Hver første søndag i måneden etter familiemessen (som starter kl 11) 

 dvs fra kl 12-13  

Sted:  lille menighetssal i 2. etasje. 

Oppstart: søndag 7. september. Informasjonsmøte for foreldre og barn kl 12, 

etterfulgt av barneteater i forbindelse med Barnas Dag. 

Velkommen! 

 

Katekese 1.-7. klasse: 

Alle barn so går i 2.-7. klasse er velkommen til katekesen i St. Hallvard. 

Oppstart :  lørdag 13. september 

Oppmøte:  2.-5. klasse: på Tøyen skole (det blir hengt opp skilt i skolegården) 

  6.-7. klasse: i St. Hallvard (se skilt) 

Alle har fått tilsendt informasjon som også er å finne på menighetens nettsider. 

Vel møtt! 

 

Konfirmantundervisning 2013/2014     

8. klasse: 

8.klassinger har undervisning en lørdag i måneden. 

Oppstart :  lørdag 13. september 

Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal 

9. klasse: 

9. klassinger har undervisning onsdag/torsdag annenhver uke og velger selv om de 

vil komme på onsdager eller torsdager. 

Oppstart:  onsdag 10. og torsdag 11. september 

Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal 

P. Carlo har ansvar for konfirmantene i år.  Velkommen! 

 
 

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

Barne- og ungdomsarbeider Audun: audun.drivenes@katolsk.no/ telefon404364 

 

 

 

mailto:audun.drivenes@katolsk.no/


 

 

Sunday 17 Aug: Twentieth Sunday in Ordinary Time (Year A) 

First reading: Isaiah 56:1, 6-7 

Response: O God, let all the nations praise you! 

Second Reading: Romans 11:13-15, 29-32 

Gospel: Matthew 15:21-28  

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

Wed 20 Aug  11.00am Mass – the Lunch Club (first meeting after summer) 

Thu 21 Aug  6.30pm Open House - all welcome in the hall after mass 

Sat 23 Aug  11.00am Mass 

Vigil masses   6.00pm (Norwegian); 7.00pm (Polish) 

Sun 24 Aug Twenty-first Sunday in Ordinary Time (Year A) 

 Isaiah 22:19-23; Romans 11:33-36; Matthew 16:13-20 

Mass times: 8.00am (Latin), 9.30am, 11.00am (high mass), 1.00pm (Polish), 

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

 7.00pm (Polish) 

Lunch Club 

Wednesday 20 August - first 2014/2015 meeting - everyone is very welcome to share a light lunch 

in the church hall after 11.00am mass. The Wednesday regulars are looking forward to greeting 

newcomers so do come along and meet us ☺☺ 

Wednesday 27 August - Fr Janusz will host a special lunch after 11.00am mass. 

Departure of 3 of our priests 

On Sunday 31 August  St Hallvard parish will say farewell to Fr Sigurd Markussen, Fr Janusz Fura 

ss cc and Fr Krzysztof Wanat ss cc. Fr Sigurd and Fr Janusz will celebrate the high mass at 11.00am 

and afterwards everyone is welcome to church coffee, hosted by the Parish Council, to say thank you 

to our departing priests. 

FIRE SAFETY REGULATIONS – prams/pushchairs/strollers must not be taken into the Church – 

they present an obstacle in the event of evacuation. They may be "parked" outside clear of the doors, 

or inside in the corridor by the door of the church hall. There is a loud-speaker system in the 

corridor so parents can follow mass from there. Those with energetic children can also take 

advantage of this. 

Marriage Preparation Courses, Courses in the Catholic Faith, Baptism Preparation, 
Catechism classes – information is available in English on our web page  (sthallvard.katolsk.no) and 

from the church office. 

Monthly Papal Prayer Intentions – August 2014 

General Intention: that refugees, forced by violence to abandon their homes, may find a 

generous welcome and the protection of their rights. 

Missionary Intention: that Christians in Oceania may joyfully announce the faith to all the 

people of that region. 

 

 

 



 

 

 
NIEDZIELA 17 sierpnia, XX Niedziela Zwykła 

Czytania mszalne: Iz 56, 1. 6-7; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8; Rz 11, 13-

15. 29-32; Mt 4, 23;                 Mt 15, 21-28; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 24 sierpnia XXI Niedziela Zwykła 

Czytania mszalne: Iz 22,19-23; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc i 3. 6 i 

8bc; Rz 11,33-36; Mt 16,18;                    Mt 16,13-20; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papieskie intencje różańcowe na miesiąc sierpień: 

 

Ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli 

wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione. 

 

Misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu. 

 
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-08-17
http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-08-17
http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-08-24
http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-08-24


      

 

   Pavens bønneintensjoner for august 
 At flyktninger som har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av 

vold, må oppleve å bli tatt sjenerøst i mot og at rettighetene deres vernes. 

 At kristne i Oceania i glede må forkynne troen til alle folkeslag i denne 

verdensdelen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
St. Hallvard kirke 

Søndag: kl 09:30 fromesse, kl 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse), 13:00 

messe på polsk, 14:30 messe på eritreisk ,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 

Messe på eritreisk i St. Hallvard kirke 1. og  3. søndag i måneden kl 14:30       

Holmlia messested (Holmlia kirke) hver søndag kl 17:00 

Nesodden messested (Skoklefall kirke) 1. og 3. søndag i måneden kl 13:30 

 

 

 

 

 

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 

Post: St. Hallvard Kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo 

E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no 

Nettside: http://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.                

 

mailto:Janusz.Fura@katolsk.no
mailto:Oddvar.Moi@katolsk.no
mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
http://sthallvard.katolsk.no/
mailto:darkowakounig@yahoo.com

