
 

    ST. Hallvard kirkes 

    søndagsblaD  

Søndag 28. august 

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 

 Husk foreldremøte for vårens konfirmanter i lille menighetsal etter messen 

Det er søndagsskole, hvis en av søndagsskolelærerne er til stede i messen.                                                                                                                                  
 

Kommende uke: Mandag-fredag, messe kl 18:00 (lesninger fra år 11) 
 

MANDAG    29 aug    16:30     Barnekoret HaBaKo øver                     

TIRSDAG     30 aug    07:30 Arbeidsutvalget har møte                 

ONSDAG     31 aug     11:00    Messe –  Kontaktklubb   

     16:30      Konfirmantundervisning 9. klasse 

            18:30      Ingen øvelse i kirkekoret            

TORSDAG   1 sept    16:30      Konfirmantundervisning 9. klasse  

     18:30 Åpent hus  

     19:00 Engelsk kor i samtalerommet                                                          

LØRDAG     3 sept    11:00  Messe        

     11:00 Katekese - polsk 

     18:00 Første søndagsmesse norsk                                 

     18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

     19:00  Første søndagsmesse polsk            

SØNDAG     4 sept       BARNAS DAG!      

     12:00      1. klassekatekese          

     12:00       Eritreisk ungdom i speiderkjelleren     

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

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

Hver søndag i St. Hallvard: 09:30 fromesse, 11:00 familiemesse,      13:00 messe 

på polsk, 14:30 messe på eritreisk, 16:00 messe på engelsk, 17:00 messe på 

engelsk v/p. Godwin, 19:00 messe på polsk, 13:30 messe på Nesodden, 17:00 

messe på Holmlia 



 

Ukens fest- og minnedager 

      28. august – Den hellige Augustin  

      29. august - Johannes døperens martyrdød (M)                                                                          

 1. september - Verdensbønnedag for  skaperverket 

  Bønnedag for preste- og ordenskall                                                                   

  3. september - Den hellige Gregor den store (M) 

Den hellige pave Gregor I den Store (~540-604) 

Skytshelgen for bergverkene, murere, knappestøpere, de lærde, lærere, 

elever, studenter, det kirkelige skolevesen, sangere og musikere, kor- og 
koralsang, mot gikt og pest. 

Gregor fikk den beste utdannelsen som var å oppdrive, sannsynligvis inkluderte den juridiske 

studier. Familien hadde en solid kristen ånd og sterke religiøse anlegg. Gregors mor Sylvia ble 

æret som helgen, det samme gjaldt to av hans fars søstre, som var nonner. Dette var en epoke 

hvor menneskene hadde mistet alt håp for verden og bare ventet på jordens undergang. 

Langobardene truet, sulten og pesten herjet. Roma var blitt de øde og forfalne palassers by. 

Rike og lærde trakk seg tilbake til klostrene med sine biblioteker, og både kvinner og menn av 

Romas fornemste familier ga bort sine eiendeler og slo seg ned i huler og kjellerrom. På denne 

tiden var det mer enn tre tusen nonner og eneboere i Roma.                                                                           

I 574/75 trakk plutselig også Gregor seg tilbake fra sin politiske karriere. Fordi han aldri 

gjorde noe halvhjertet, solgte han alt han eide og ga det til de fattige.                                                             

Legenden forteller at da Gregor ledet folket over Tiberbroen, fikk de se erkeengelen Mikael 

stå over keiser Hadrians mausoleum og stikke sitt flammesverd i skjeden som et tegn på at 

pesten var over.                                                                                                                                                                

Etter denne episoden har Hadrians mausoleum blitt kalt Castel Sant'Angelo eller Engelsborg.                

Da den keiserlige godkjennelse av pavevalget kom til Roma, forsøkte den motstrebende 

Gregor fortsatt å få slippe, men et fluktforsøk mislyktes.                                                       

Legenden forteller at han først gjemte seg i en vintønne og senere i en grotte for å unngå å bli 

pave, men stedet ble hele tiden pekt ut ved et himmelsk lys. En skinnende hvit due føy foran 

dem som lette etter rømlingen, og viste dem veien til hans gjemmested.                                                                                                         

Men den første munk på pavestolen ble den 3. september 590 under protest konsekrert til den 

64. biskop av Roma.                                                                                                                                   

Gregor så på de årene han hadde levd som munk, som de lykkeligste i sitt liv. Hver dag 

innbød han til sitt bord tre fattige pilegrimer, vasket deres hender og føtter og vartet dem selv 

opp ved måltidene.                                                                                                                                                                             

Selv om Det gregorianske Sakramentarium er en senere samling, ordnet Gregor liturgien og 

fastla for godt messens kanon. Han regnes som tidenes største liturg; ennå i dag består deler av 

hans messeordning. Mange av hans prekener er også tatt opp i tidebønnene. Hans innsats for 

liturgien og den liturgiske musikk er betydelig. Det er imidlertid tvilsomt om det var han som 

innførte den gregorianske sangen, selv om han kan ha gjort det tekstlige grunnlaget klart 

gjennom redigeringen av messens sanger. Gregor var en stor musikkelsker og han reformerte 

schola cantorum i Roma. (utdrag fra biografien på katolsk.no) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser: 

 Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00.                                                                                                                                

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.  Oppstart etter ferien 29. august . 

 Kirkekoret starter opp med onsdagsøvelser 14. september. Kirkekoret øver ellers hver 

søndag kl 10:30 – før høymessen. 

 3. september starter søndagsskolen opp etter ferien 

 Mariaforeningen har sitt første møte etter ferien 6. september. Messe kl 18:00 i St. Olav 

 

Ukens pave Frans:      Red.: Frode Grenmar                                                                                                     

Disipler på en reise 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Kirken er ikke et samfunn av perfekte mennesker, men av disipler som er på en reise. De 

følger Herren fordi de vet at de er syndere som trenger Hans tilgivelse. På denne måten er 

det kristne livet en skole i ydmykhet, som gjør oss åpne for nåden. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Pave 

Frans, april 2016 

 



 

Kirkevert? 
 

Nesten hver søndag og helligdag i løpet av året, står det to hyggelige personer med 

salmebøker og søndagsblad i hånden for å ønske deg velkommen til kirken. 

 

 Kirkevertene utfører også noen andre oppgaver i løpet av messen. De sørger for at 

Søndagsskolen får beskjed om når prekenen er slutt, de tar seg av innsamling av kollekten og 

holder «styr» på køen i forbindelse med kommunion. De er der også for å kunne svare på 

enkle spørsmål, og for å hjelpe de som er litt sent ute til å finne en plass i kirken. 

 

Høres dette ut som noe du kunne ha lyst til å bidra med? Det er ikke en spesielt vanskelig, 

men en veldig viktig oppgave i menigheten. Du vil være den personen som møter de som 

kommer til kirke og gjør at de føler seg sett og velkommen.. Kanskje gir du det første smilet 

denne personen har møtt denne dagen. 

 

Hvis du har lyst til å prøve deg som kirkevert, ta kontakt med Peggy Bruce, 

mmbruce@frisurf.no eller telefon  22196117/93066163.  Du kan også gi informasjon til en 

kirkevert eller til menighetskontoret. 
 

 

 

Betal kollekten med  
 

Hvis du ikke har med deg kontanter til kirken, kan du nå betale kollekt, 

kirkekaffe og annet med Vipps på mobilen.  Klikk på plusstegnet og velg Send penger.  Skriv 

inn «St. Hallvard» eller nummer 12124, skriv beløp og gjerne hva det gjelder (f.eks. «Kollekt 

kl 11» eller «Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale. 

Har du ikke allerede installert Vipps på din smarttelefon, kan du laste ned app’en fra AppStore 

eller Google Play.  Klikk Åpne og registrer deg med navn og kortnummer. 

 

 

 

 

 

 

          Vi takker for kollekt 
kr      353  norsk lørdag kveld                                     

kr      399  polsk lørdag kveld 

kr   1 348  eritreisk  lørdag      
kr   1 366  fromesse 
kr   3 864  høymesse                                                              

kr   3 768  messe på polsk                                                   

 

fra 21. august  
kr    2 623  messe engelsk                                       

kr         43  messe på engelsk                                                       

kr    2 238  kveldsmesse på polsk                                       

kr    1 243  messe på Holmlia                                    

kr    1 236  messe på Nesodden                                             

kr    2 300  kirkekaffe   
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Tilbud til familier, barn og unge 

 

Viktige datoer fremover: 

28. august:   Foreldremøte om konfirmantundervisning 

4. september:   Barnas Dag og katekeseoppstart for 1. klassinger 

10. september:   Katekeseoppstart for 2. - 8. klasse 

6. november:   Utdeling av 4-årsbibler i norsk høymesse kl.11 
 

 

HaBaKo – St. Hallvard Barnekor 

Øving mandager 17.30-18.30 i menighetssalen og kl.10.15 første søndag 

i måneden for å synge i familiemesse. Ta kontakt med sr. Faustyna for 

mer informasjon på tlf: 23384411, mobil: 41252226 eller  

mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no 

 

 

St. Hallvard ministrantlag  
Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant, og det er alltid 

plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måneden for øving 

og sosialt samvær. Tid og sted for samling vil bli annonsert i 

søndagsbladet. Ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, 

mobil: 41531615, epost: hung0047@gmail.com 

 

 

Barnas dag i St. Hallvard  
Hjertelig velkommen til Barnas dag søndag 4. september etter 

familiemessen! Søndagsskolelærerne inviterer til kirkekaffe og 

barneprogram.  

Husk at søndagsskolen er fast hver søndag, bortsett fra første søndag i 

måneden når det er familiemesse i høymessen. Vi gleder oss over 

fellesskapet i vår menighet der store 

som små, gamle som unge, har en 

viktig plass i vår kirke 

 
 
 
 
 
 

 

BARNAS DAG  
I ST. HALLVARD! 

 

SØNDAG  

4. SEPTEMBER 
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Katekesen i St. Hallvard 

Da var vi plutselig i august og et nytt katekeseår 

nærmer seg med stormskritt! Kontoret sendte ut 

informasjonsbrev og påmeldingsskjema i juni. Ta 

kontakt dersom dere fortsatt ikke har mottatt noe! 

 

Første samling for… 

- 1. klasse:  Barnas dag søndag 4. september 

- 2. – 8. klasse:  Lørdag 10. september. I år starter vi katekeseåret med  

felles messe kl.10 i St. Hallvard kirke før barna tar 

følge med sine kateketer til enkelte 

undervisningsrommene.  

- 9. klasse:  Onsdag 31. august/torsdag 1. september 

 

 

 

All informasjon i forbindelse med katekesen finnes også på menighetens 

nettside sthallvard.katolsk.no 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen, 

kontortid hverdager kl.9-15: mail: huyen.nguyen@katolsk.no / 

mobil 48957391 

 

 

 

Sun 28 Aug Twenty-second Sunday in Ordinary Time (Year C) 

http://www.sthallvard.katolsk.no/


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 

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

Mon 29 Aug  5.30pm      Family Choir practice - new members are very    

  welcome. 

Tue 30 Aug  7.00am  Parish Council Work group meeting 

Wed 31 Aug 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass – all welcome 

  4.30pm Confirmation course – 9th class   

Thu 1 Sep  4.30pm Confirmation course – 9th class    

  6.30pm     Open House – all welcome to meet in the church hall 

  7.00pm English choir practice 

Sat 3 Sep 11.00am Mass 

 11.00am    Catechism (Polish) 

   6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 4 Sep Twenty-third  Sunday in Ordinary Time (Year C)  

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

 12.00pm Eritrean youth group 

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

 2.30pm (Eritrean), 4.00pm (English), 5.00pm (English – Fr Godwin), 

 5.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

Confession:  Sundays between 9.30am mass and 11.00am mass; weekdays from                                   

5.00pm till 5.45pm; Saturdays from 5.15pm till 5.45pm. Other times by  appointment. 

4 September – Children's Day and start of catechism for 1st class children. 

10 September – Start of catechism for 2nd to 8th class children. 

14 September – Norwegian church choir begin their weekly practice again – 6.30pm.                         

Monthly Papal Prayer Intentions – August 2016 
General Intention: that sports may be an opportunity for friendly encounters between peoples                 

and may contribute to peace in the world. 

Missionary Intention: that Christians may live the Gospel, giving witness to faith, honesty,                          

and love of neighbour. 

 

 

  Pavens bønneintensjoner for september 



 At enhver må bidra til det felles beste og til å bygge et samfunn som 

setter enkeltmennesket i sentrum. 

 At kristne må bli seg mer bevisst på sitt evangeliseringsoppdrag ved å 

ta del i sakramentene og reflektere over Skriften.  

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.og 3. 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                                                                                                        

Torsdag :                        kl 19:00 messe på engelsk                                                                                                                        

Fredag:                           kl 19:00 messe og sakramenttilbedelse 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 

Waldemar.Bozek@katolsk.no  

tekle@katolsk.no 

goddyesmyke@gmail.com  (p. Godwin)        

Tlf: 23 30 32 00 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.                

 

Fra og med 15. august vil menighetskontoret gå tilbake til ordinær 

kontortid fra kl 09:00 – 15:00.  
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