
 St. Hallvard kirkes 

  søndagsblad                                            
  

             Søndag 19. april 2015 
   

I dag: 3. søndag i påsketiden, år B,  

messeboken side 371 

1. lesning: Apg 3, 13-15.17-19 

Omkved: La ditt ansikt lyse over oss, Herre. 

2. lesning: 1 Joh 2, 1-5a 

Evangelium: Luk 24, 35-48 
                       

 

                Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder 

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

 

MANDAG  20 april   17:30   barnekoret øver                                  

ONSDAG   22 april   11:00   messe – Kontaktklubben    

 16:30   konfirmantundervisning 9. klasse   

 18:30   ekteskapskurs på engelsk    

 18:30   møte i jubileumskomiteen    

 18:30   kirkekoret øver       

TORSDAG 23 april 16:30   konfirmantundervisning  9. klasse    

 18:30   ekteskapskurs på norsk     

 18:30   ekteskapskurs på polsk 

FREDAG    24 april 19:00   messe og tilbedelse på polsk                                                                                                                                                                  

LØRDAG   25 april  11:00   messe         

 18:00   første søndagsmesse på norsk,     

 19:00   første søndagsmesse på polsk                           

SØNDAG   26 april   4. søndag i påsketiden, år B, messeboken side 381 

 Apg 4, 8-12; 1 Joh 3, 1-2; Joh 10, 11-18 

St. Hallvard: 08:00 tradisjonell latinsk messe, 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, 17:00 messe i Holmlia kirke       

 

 

 

 

 

                                                                                    

 



 

 

 

Notiser: 
 Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær                                                                             

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

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.  

 Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30                                                                                          

og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00 

 25. april kl 11:00, Katolsk akademi: Kirkefedrenes innflytelse på katolsk og 

ortodoks teologi, spiritualitet og tilbedelse. Torstein T. Tollefsen 

 30. mai kl 11:00, katolsk akademi: Katolisisme og protestantisme i møte med 

høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland. 
 

 

 

 

 

 

Jubileumsbesøk fra vår vennskapsmenighet i Hamburg-Bergedorf 
 

Onsdag 13. mai 2015 ankommer etter planen 14 personer med sin nye sogneprest Markus 

Diederich fra vår vennskapsmenighet St. Marien i Bergedorf til Gardermoen. De skal feire 

Kristi Himmelfartsdag med oss, vårt jubileum på Hallvardsdagen 15. mai og oppleve 17. 

mai-feiringen i Oslo. Det er 50 år siden vennskapet mellom St. Marien og St. Hallvard ble 

påbegynt. Også dette er en god grunn til å komme på besøk i år. Siste gang de to menigheter 

hadde et felles arrangement, var den flotte reisen til Israel våren 2013 med elleve deltakere 

fra hver menighet.  

Gjestene kan treffes her i St. Hallvard i og etter høymessen på Kristi Himmelfartsdag kl. 11, 

på Hallvardsdagen kl. 18 og kveldsmessene både onsdag 13. mai og lørdag 16. mai. Det er 

satt opp et variert program for gruppen i og rundt Oslo. Er noen interessert i å være med på 

disse turene – gjerne tysktalende menighetsmedlemmer, ta gjerne kontakt med 

menighetskontoret for mer informasjon. 

  

 
 

 

 

 

 

 

               Vi takker for kollekt   
kr     684  lørdag kveld på norsk                                    

kr     519  lørdag kveld på polsk                                                     

kr  1 449  fromesse på norsk                                     

kr  4 679  høymesse på norsk              

kr  3 459  messe på polsk                                                

 

fra 12. april 
kr  1 448   engelsk messe                                                

kr  2 369   messe på polsk søndag kveld                                     

kr     959   messe  på  Holmlia                                 

kr  4 918   eritreisk messe                                                       

kr     361   katekesemesse 

kr  2 105   kirkekaffe 

                            



 

 

 

 

    Vi inviterer til pilegrimstur  
                                                 13. juni 2015 
I anledning vårt menighetsjubileum, inviterer vi til en pilegrimsreise i vårt 

nærområde.  

Vår første stans blir i Tanum kirke i Bærum, hvor vi får en omvisning i den 

gamle kirken, og deretter drar vi til Huseby i Lier hvor St Hallvard vokste opp.  
 

   |  

På Huseby finnes to gravhauger fra jernalderen. Like øst for gravhaugene ligger 

St. Hallvards brønn. Her følger vi en hellelagt kultursti med informasjonstavler 

gjennom dette området og får også nærmere informasjon om stedet av en lokal 

omviser fra Pilegrimsgruppa i Lier. 

          

Etter vårt besøk på Huseby, blir det lunch og deretter drar vi til  

Sylling – St Hallvard-villaen, 
hvor kirken i tidligere tider hadde en eiendom, og hvor St. Fransiscus søstrene 

hadde sitt novisiat frem til 1956. St Hallvard-villaen er i dag i privat eie, men 

kapellet er bevart og tatt vare på. Vi har derfor fått 

leie kapellet til messe. Vi får også informasjon om 

stedets historie 

  

Hjertelig velkommen til vårens 

pilegrimsreise den 13. juni 
     

Reisen starter fra St 

Hallvard kl 0930 og vi 

regner med hjemkomst  

Ca kl 1700 

Turen koster kr 400,- 

som betales til kontoret 

eller i bussen 

Påmelding til 

menighetskontoret innen 

8. mai.  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fil:St._Hallvards_kilde_(Lier).jpg


 

 

 

"5 brød og 2 fisker" - Næring for kropp og sjel 
 

Familiehelg på Mariaholm 5.-7. juni 

  

aktiviteter  bønn    

diskusjon       familietid   

        liturgi     

    lek                     samtaler                 

fotball  messe 

 

 

Hvem kan delta? Familier med barn i alle aldre, besteforeldre, deler av 

familien… 

Sted: Mariaholm, katolsk leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo. 

Tid: fredag 5 juni kl 17 – søndag 7 juni kl 16 

Transport: egen bil, eller ved henting fra togstasjon i Spydeberg eller sitte 

på med noen 

Pris: kr 550 (voksen) / kr 300 (barn); kr 150 (barn i reiseseng)   

NB! Fra og med fjerde barn gratis. 

 

Påmeldingsfrist: 10. mai 2015 

Bindende påmelding sendes som e-post til Darko Wakounig: 

darkowakounig@yahoo.com 
 

 

Spørsmål?  

Kontakt arrangementskomitéen på bivand@hotmail.com. 

 

 

 

 

mailto:darkowakounig@yahoo.com


 

 JUBILEUMSÅRET 2015- 2016 
       

                         

                       PROGRAM  FOR 

HALLVARDSDAGEN 2015 



 
 
Kjære brødre og søstre i Kristus, 
 
I år feirer vi et dobbelt jubileum. Det er 125 år siden St. Hallvard menighet ble opprettet. 
Samtidig er det 50 år siden vårt nye kirkebygg ble innviet. Med denne feiringen åpner vi et 
nytt kapitel i menighetens historie. 
 
Et jubileum er alltid en grunn til å være takknemlig. Gjennom disse årene har St. Hallvard 
menighet blitt et åndelig hjem for mange, her føres de nyeste medlemmer til dåp, her går 
barna til sin første kommunion, de unge mottar fermingens sakrament, de unge ektepar 
trer frem for Guds åsyn for at han skal velsigne den pakt de to inngår, fra kirken tar vi 
avskjed med dem som har fullført sitt jordiske liv.  
 
Jubileet gir oss anledning til å se tilbake på det som har vært. Det er mange som har ofret 
tid og krefter i menighetens tjeneste gjennom disse årene. Mange har bidratt til å forme 
menighetens utvikling. Mange aktive medlemmer, ordenssøstre og prester har svart med 
kreativitet, innsatsvilje og trofast tjenestesinn på tidens mangfoldige utfordringer. Målet var 
å skape en menighet med et rikt menighetsliv, en levende menighet hvor alle kunne føle seg 
hjemme, en kirke som skulle føre de troende nærmere Gud og nærmere hverandre, et 
fellesskap som har rom også for mennesker i nød, så vel i de nære omgivelser som i 
samfunnet.  
 
Når vi feirer denne viktige begivenheten, er vi klar over at det er intet menneske gitt å 
fortelle om hvilke resultater menigheten egentlig har oppnådd i disse årene, det vet bare 
Gud. Ser vi tilbake på disse 125 år, skjønner vi at mange hendelser har preget menighetens 
liv. Men én ting kan vi være sikre på, menneskene i menigheten har et trofast kristenliv i 
hverdagen. I dag kan vi forstå den gave som vi har fått, og slutte opp om den i 
takknemlighet og trofasthet.   
 
Når vi leser om St. Hallvard menighets fortid, ser vi Guds aktive tilstedeværelse i historien 
og blir oss mer bevisst vår identitet som menighet. I dag har St. Hallvard vokst sterkt med 
mange tusen katolikker fra over 100 forskjellige land. Hvilken rikdom vi har!  Samtidig er vi 
klar over hvilke utfordringer vi har i fremtiden. Dette krever en evne til å følge med i tiden, 
mot og styrke til nytenkning og omstilling, oppbrudd og ny begynnelse. Mens de ytre 
forhold stadig forandrer seg, desto større betydning får det for menigheten å vite at Gud er 
det faste holdepunkt vi vier vårt liv til. Han er Den store uforanderlige.  
 
Måtte menighetens jubileum bli en glede for oss og gjøre begeistring og inspirasjon om til 
handling med brennende tro og glødende engasjement. Måtte denne viktige begivenheten 
gjøre oss rede til å lytte til Den Hellige Ånd, og villige til å fornye vår tro, håp og kjærlighet i 
tjeneste for verdens evangelisering. 
 
 
p. Carlo Hong Phuc 
 
 



 

Velkommen                                             

til åpningen av vårt Menighetsjubileum                                                                                                                                              

                        og                                  

feiringen av vår skytshelgen St. Hallvard 

 

Fredag 15. mai 2015 

Kl 17:00 Pilegrimsliturgi ved St. Hallvardkatedralens ruiner i 

Gamlebyen. Deretter prosesjon til St Hallvard kirke 

Kl 18:00 Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig.    

          St. Hallvardguttene synger 

Kl 19:00 Åpning av jubileet i menighetssalen v/ sogneprest,   
 p.  Carlo B. Le Hong Phuc                                                                     
Avduking og presentasjon av kunstgave fra Liv Benedicte 
Nielsen og vår nye St. Hallvard-messehagel. Den 
kunstneriske utformingen er av samme kunstner. 

 
 Deretter følger den tradisjonelle Hallvards-konserten 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
    St. Hallvardkonserten 2015 

           i store menighetssal, Enerhauggt 4 

          Program 

Del 1: Salmer fra Norden          
                                                         
 

 
    
 
 
 
 
 

 

  

Vokal: Ingerid Louise Birkeland    Klaver: Alf Knutsen 

 

Del 2: Verker av Mozart, Schubert og Brahms 
 
                 

               
 
 
 
 
 
  
 

  

 

Fiolin: Annar Follesø             Klaver: Wolfgang Plagge                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      
          Enkel servering etter første del av konserten. 

 
                 Billettinngang kr 150,- 

 

 

Hjertelig velkommen 

 
   

 



 

Tilbud til familier, barn og unge 
 

Familiehelg 5.-7. juni 2015 

«Fem brød og to fisker» – næring for kropp og sjel er temaet for 

årets familiehelg som St. Hallvard menighet arrangerer tradisjonen tro.  

Påmeldingen er åpen og sendes til darkowakounig@yahoo.com  eller 

menighetskontoret. Lek, moro, åndelig påfyll for store og små i vakre 

omgivelser! 

Om du vil bidra med praktisk hjelp, ta kontakt med Marta: 

bivand@hotmail.com  eller med menighetskontoret. 

 
 

Neste katekese 1.-7. klasse: 

1. klasse: søndag 3.mai april  

2.-7. klasse: lørdag  9.mai  kl 10-13.45  
 

Konfirmantundervisning 2014/2015  

8. klasse (med p. Carlo): 

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

Neste gang: lørdag 9. mai 

Oppmøte: St. Hallvard, lille menighetsal                                                   
                                                                                 

9. klasse (med p. Oddvar): 
Neste gang: onsdag/torsdag 22./23. april kl. 16.30-18.30 

Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal 
 

Barnekor: 

Neste øvelse er mandag 20. april kl. 17.30-18.30 i menighetssalen.                                 

Nye og gamle medlemmer er velkommen. Koret pleier å synge i 

familiemessen (neste gang 3.mai). Før familiemessen møter koret              

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

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. 20 jenter og gutter. Ca. 1 gang i 

måneden (lørdag) møtes ministrantene til øvelse, mat og lek. Kom og prøv!        
Lurer du på noe angående katekesen, er det bare å ta kontakt med 
katekesekoordinator: angelika.wimmer@katolsk.no,  tlf 23303200/13 eller 48957391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:darkowakounig@yahoo.com
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Anselm av Canterbury,  
(født ca. 1033 i Aosta, død 21. april 1109) var en italiensk filosof, teolog, erkebiskop av 

Canterbury og senere helgen. Han regnes som skolastikkens grunnlegger. Han er mest kjent 

for sitt ontologiske gudsbevis og den objektive forsoningslære. 
 
 
 
 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Aosta
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http://no.wikipedia.org/wiki/1109
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Sunday 19 Apr Third Sunday of Easter) (Year B) 

 

First reading: Acts 3:13-15, 17-19 3 

Response: Lord let your face shine on us.  

Second Reading: John 2:1-5a 

Gospel: Luke 24:35-48 

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

Mon 20 Apr  5.30pm Family Choir practice 

Wed 22 Apr 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass – all welcome 

  4.30pm Confirmation course – 9th class 

  6.30pm Marriage Preparation Course (English) 

  6.30pm Jubilee committee meeting 

Thu 23 Apr  4.30pm Confirmation course – 9th class 

  6.30pm  Marriage Preparation Course (Norwegian)  

  6.30pm  Marriage Preparation Course (Polish)  

Fri  24 Apr  7.00pm Mass and prayers (Polish) 

Sat 25 Apr 11.00am Mass 

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

Sun  26 Apr Fourth Sunday of Easter (Year B) 

 Acts 4:8-12; John 3:1-2; John 10:11-18 

Mass times: 8.00am (Latin), 9.30am, 11.00am (high mass), 1.00pm (Polish), 2.30pm 

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

  7.00pm (Polish) 

Confession: Sundays between 9.30am and 11.00am masses; weekdays 5.00pm – 5.45 pm; 

Saturdays 5.15pm – 5.45pm. Other times by arrangement with a priest. 

This year our parish begins celebrating a double anniversary: 125 years since St Hallvard's  

parish was established in 1890 and 50 years since our church building was consecrated in  

1966.  The celebrations will start on 15 May when we will also celebrate Oslo's patron  

saint's day. 

Monthly Papal Prayer Intentions – April 2015 
General Intention:  that people may learn to respect creation and care for it as a gift of God. 

Missionary Intention: that persecuted Christians may feel the consoling presence of the 

Risen Lord and the solidarity of all the Church. 

 

 



 

      Pavens bønneintensjoner for april 
 At folk vil lære å respektere skaperverket og ta vare på det som en gave fra 

Gud. 

 At forfulgte kristne må oppleve den oppstandne Herres trøstende nærvær, 

og hele Kirkens solidaritet. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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  07:00                                                                                              

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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