
 

 

   St. Hallvard kirkes 

  søndagsblad                                            
  

 

           Søndag 8. februar 2015 
    

I dag:  
5. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, 

messeboken side (443)/467  
1. lesning: Job 7, 1-4.6-7 

Omkved: La oss lovsynge Gud i evighet. 

2. lesning: 1 Kor 9, 16-19.22-23 

Evangelium: Mark 1, 29-39   
                                  

                           Søndagsskole 

 

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

 

MANDAG    9 feb     17:30   barnekoret øver      

 18:30   troskurs                    

ONSDAG    11 feb    11:00   messe – Kontaktklubb     

 16:30   konfirmantundervisning 9. klasse     

TORSDAG 12 feb 16:30   konfirmantundervisning 9. klasse   

 18:00   legfransiskanerne har møte    

 18:30   ekteskapskurs på norsk 

FREDAG    13 feb 19:00   messe og tilbedelse på polsk                                                                                                                                                                  

LØRDAG   14 feb     11:00   messe         

 18:00   første søndagsmesse på norsk,     

 19:00   første søndagsmesse på polsk                           

SØNDAG     8 feb    6. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messeboken side 473 

 Mos 13, 1-2.45-46; 1 Kor 10,  31 - 11, 1; Mark 1, 40-45           
09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk, 14:30 messe på eritreisk, 

16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk, 13:30 messe på Nesodden, 

Skoklefall kirke,17:00 messe i Holmlia                                                                                           

 



         

  OPPSLAGSTAVLE 

Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Skretteberg, 

vil besøke St. Hallvard menighet søndag 

22. februar. Hun vil holde en appell i 

anledning årets fasteaksjon i den norske 

høymessen kl. 11:00 

       

 MENIGHETENS FASTERETRETT 

Også i år arrangeres det fasteretrett i St. Hallvard. 

Denne gangen ved broder Bjarne Falkanger.                    

Br. Bjarne er fransiskaner, og godt kjent av mange i St. 

Hallvard, siden han i mange år bodde og hadde sitt virke 

i menigheten. Vi gleder oss til han skal komme for å 

holde retrett med oss.                                                                                         

Sett av 19. mars, og benytt denne anledningen til å 

forberede deg til påske. 

 

 

Notiser: 
 Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær                                                                             

hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! 

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.(Ikke 2. februar)                                                 

 Kirkekoret har øvelse søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00 

 

 

 

 

 

 

    Vi takker for kollekt   
kr     548  lørdag kveld på norsk                                    

kr     508  lørdag kveld på polsk                                                     

kr  1 312  fromesse på norsk                                    

kr  3 722  høymesse på norsk              

kr  3 539  messe på polsk                                                

kr  1 533  engelsk messe 

                                              

fra 1. februar 
kr  1 080   messe på eritreisk                                                       

kr  1 344   messe på polsk søndag kveld                                     

kr     683   messe på Nesodden                                        

kr  1 343   messe på Holmlia                                                         

kr  1 846   kirkekaffe                                                               

kr     770   kirkekaffe etter eritreisk messe 

                             

Støtt gjenoppbyggingen av St. Elisabeth-hjemmet ved å gi din 

gave til St. Elisabethsøstrene på kontonummer 2938.09.05017 



 

Tilbud til familier, barn og unge 

Barnekor: 

Neste øvelse er mandag 9. februar  kl. 17.30-18.30 i 
menighetssalen.  Nye og gamle medlemmer er velkommen. 

Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 1. mars).  

Før familimessen møter koret kl 10.15 til øvelse.  
Kontakt: sr. Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226) 
 

Neste katekese 1.-7. kasse: 

2.-7. klasse: lørdag 7. februar kl 10-13.45 

1. klasse: søndag 1. mars 
 

Konfirmantundervisning 2014/2015  

8. klasse (med p. Carlo): 

8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden fra kl. 10-14. 

Neste gang: lørdag 7. februar 

Oppmøte: St. Hallvard, lille menighetssal 

9. klasse (med p. Oddvar): 
Neste gang: onsdag/torsdag 11./12. februar kl. 16.30-18.30 

Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal 
 

St. Hallvard ministrantlag                                                                                                                       

Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig  

Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615,  

epost hung0047@gmail.com  . 

Ministrantgruppen er en gjeng på ca. 15 jenter og gutter. Ca. 1 gang i 

måneden (lørdag) møtes ministrantene til øvelse, mat og lek.  

Kom og prøv! 

 

Familiehelg 5.-7. juni 2015 

St. Hallvard menighet arrangerer familiehelg på Mariaholm! 

Helgen passer for barnefamilier.  

Om du kan tenke deg å være med i planleggingsgruppe, kom 

gjerne på første møte som er onsdag 11. februar. Kontakt: Marta: 

bivand@hotmail.com  eller menighetskontoret. 
 

Lurer du på noe angående katekesen, er det bare å ta kontakt med 
katekesekoordinator: angelika.wimmer@katolsk.no,  tlf 23303200/13 eller 48957391 

           

 NUKs påskeleir for konfirmerte 2015 
 

Nok en gang er det duket for påskeleir på Mariaholm! 

NÅR: søndag 29. mars kl. 13.00 på Oslo S til søndag 5. april kl. 15.30 på Oslo  

Leirsted: Mariaholm 

Deltageravgift: 1900 kroner (2300 for ikke-medlemmer). 

Aldersgrense: Du må være konfirmert og opp til 18 år. 

Mere info: se www.nuk.no 
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NUKs konfirmantleir 2015 
 

Hvert år i den stille uke arrangerer NUK leirer for dem som skal konfirmeres samme 

år. 2015 er slett ikke noe unntak, og fra palmesøndag til 1. påskedag er det duket for to 

fantastiske leirer i Østlandsområdet. Vi inviterer deg som konfirmant til å delta på en uke du 

sent kommer til å glemme. 

Meld deg på! Mer info se www.nuk.no 

NÅR:  søndag 29. mars kl. 12.00 på Oslo S TIL: søndag 5. april kl. 15.00-30 på Oslo S 

HVOR: Skogstad og Haraset 

Deltageravgift: 1900 kr (2300 ikke medlemmer)  

Det er mulig å høre med menigheten om finansiell støtte. 

 

VELKOMMEN TIL KATOLSK FAMILIEKONFERANSE FOR HELE 

NORDEN! 

1.-3. mai 2015 er familier i alle nordiske land invitert til Ishøj, København, for å 

oppdage, utforske og feire den kristne families styrke. Diakon Björn Håkonsson 

er hovedinnleder. Det blir samtalegrupper på engelsk, dansk og svensk for barn, 

unge og voksne, friluftsaktiviteter for hele familien, fest med live danseband, 

messe og bønn – og deilig dansk mat. Innkvarteringen skjer på Ishøj 

vandrerhjem, der man kan bo i campingvogn, campinghytte eller eget telt. 

Priseksempel for to døgn i hhv hytte/leid campingvogn: Ca 4.000 – 4.750 DKK 

for 5 pers. Familiene reiser ned selv. Vi oppfordrer menighetene til å samle inn til 

solidariske reisestipender. Totalt antall plasser er begrenset til 200.  

Påmelding snarest på e-post til pastoral.okb@gmail.com.  

Vil du vite mer? Sjekk familiekonference.katolsk.dk 

                         

 
 

 

 

 



 

 

 

Sunday 8 Feb  Fifth Sunday in Ordinary Time (Year B)  

First reading: Job 7:1-4, 6-7 

Response: Praise the Lord, who heals the brokenhearted. 

Second Reading: Corinthians 9:16-19, 22-23 

Gospel: Mark 1:29-39 

Next Week:  Monday - Friday Mass at 6.00pm (Norwegian) (readings from year I) 

Mon 9 Feb  5.30pm Family Choir practice 

  6.30pm     Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

Wed 11 Feb 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass – all welcome  

  4.30pm Confirmation course – 9th class 

Thu 12 Feb  4.30pm Confirmation course – 9th class 

  6.30pm   Marriage Preparation Course (Norwegian) 

Fri  13Feb  7.00pm Mass and prayers (Polish) 

Sat 14 Feb 11.00am Mass 

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

Sun 15 Feb Sixth Sunday in Ordinary Time (Year B) 

 Leviticus 13:1-2, 44-46; Corinthians 10:31-11:1; Mark 1:40-45 

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

 2.30pm (Eritrean), 4.00pm (English), 5.00pm (Holmlia), 

 7.00pm (Polish) 

Parish Lenten Retreat, 19 March, led by Brother Bjarne Falkanger. 

Nordic Catholic Family Conference; 1 – 3 May 2015 in Ishøj, Copenhagen. 

Theme: The Power of the Catholic Family with keynote speaker Deacon Bjørn Håkonsson.                  

There will be discussion groups for children, young people and adults in English, Danish                         

and Swedish, mass and prayer, plus outdoor activities, dancing, singing and more.                                   

Information (in English) about the programme, accommodation and prices can be found at 

familiekonference.katolsk.dk. To sign up, send an e-mail to pastoral.okb@gmail.com.    

Monthly Papal Prayer Intentions – February 2015 
General Intention:  that prisoners, especially the young, may be able to rebuild lives of 

dignity. 

Missionary Intention: that married people who are separated may find welcome and support 

in the Christian community. 
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 Pavens bønneintensjoner for februar 
 At de som sitter i fengsel, og særlig de unge, vil være i stand til å 

gjenoppbygge verdige liv. 

  At gifte som er separert, vil oppleve å bli inkludert og støttet i det kristne 

fellesskapet.                                                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 hver 1., 3. og 4. søndag i måneden,                                                             

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                                                                               

Fredag:                           kl 19:00 messe og sakramentstilbedelse på polsk                      

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 kl 13:30 

 

 

 

 

 

 

St. Elisabethsøstrene, Nordstrand: http://www.stelisabeth.info/ 

Hverdager og lørdag messe  kl  07:15                                                                                              

Søndag høymesse         kl  09:00 

______________________________________________________________

St. Hallvard kirke og menighet:         

Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no 

Oddvar.Moi@katolsk.no                                                                         
Waldemar.Bozek@katolsk.no                                                                                          

tekle@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.                
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