
 

    ST. Hallvard kirkes 

    søndagsblaD  

 

Søndag 11. september  
24. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 631 

1. lesning: 2 Mos 32, 7-11.13-14 

Omkved: Jeg vil stå opp og gå til min far. 

2. lesning: 1 Tim 1, 12-17 

Evangelium: Luk 15, 1-32 

 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder.                                                                                                                                
 

 

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

MANDAG    12 sept    16:30      Barnekoret HaBaKo øver   

     18:30   Messe på eritreisk -  nyttår.                     

TIRSDAG    13 sept    18:30 Menighetsrådsmøte                 

ONSDAG     14 sept     11:00    Messe –  Kontaktklubb   

             18:30      Ingen øvelse i kirkekoret            

TORSDAG  15 sept    18:30 Åpent hus  

     19:00 Engelsk kor i samtalerommet                                                          

LØRDAG    17 sept    11:00  Messe        

     18:00 Første søndagsmesse norsk                                 

     18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

     19:00  Første søndagsmesse polsk            

SØNDAG   18 sept       12:00      Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

     12:00      Informasjonsmøte i anledning            

    menighetens Roma-reise     

                   25. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messebok side 641                

 Amos 8, 4-7; 1 Tim 2, 1-8; Luk 16, 1-13 

Kommende søndag i St. Hallvard: 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 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 

      13. september – Den hellige Johannes Krysostomos (M) 

 14. september – Korsets opphøyelse (F) 

 15. september – Jomfru Marias smerter (M) 

 16. september – Den hellige Kornelius og Kyprian (M) 

 

 

Korsets opphøyelse 

Korset var en romersk henrettelsesmetode som opprinnelig stammer fra østen. Romerne fikk 

metoden fra Kartago, og den ble brukt for å henrette slaver, opprørere, pirater og kriminelle. 

Korsfestelse skulle ikke 

brukes mot frie 

romerske borgere. 

Metoden hadde forøvrig 

ingen symbolsk 

betydning, den var kun 

ment å gi en langsom, 

pinefull og offentlig 

død. Denne formen for 

henrettelse ble avskaffet 

ved lov i året 315 av 

keiser Konstantin I den 

Store (306-37) og 

erstattet med henging. 

 

Men fra å være et 

symbol på vanære ble 

korset gjennom Jesu død til verktøyet for vår frelse. Først ble det bare tenkt på som det 

materielle instrumentet for Jesu henrettelse, men allerede i apostolisk tid var det blitt et 

symbol på hans offerdød ,og til og med på Kristus som sådan og den kristne tro i sin helhet. 

Dermed kan den hellige apostelen Paulus snakke om kraften i Kristi kors (1.Kor 1,17) og at 

«ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds 

kraft» (1.Kor 1,18) og at mange «lever som fiender av Kristi kors» (Fil 3,18).                                                                                                                           

Ærbødigheten for og hyllesten til det korset på Golgata som Jesus døde på, blir nevnt allerede 

på 300-tallet. De første sporene av en fest for venerasjon av korset finnes i første halvdel av 

300-tallet. Ifølge Den aleksandrinske krønike (Chronicon Paschale) oppdaget den hellige 

keiserinne Helena Herrens kors i Jerusalem den 14. september 330. 

 

 

 

 

 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/helena


 

 

Keiserinne Helena og korset                                                                                                                               

I 328 foretok den 78 år gamle keiserinne Helena en 

lengre reise til Det hellige Land for å besøke Kristi 

grav. Hun ønsket også å ære korset som Verdens 

Frelser hang på, men ingen syntes å vite hvor det var. 

Hun spurte lokalbefolkningen, som sa at hvis hun kunne 

finne graven, kunne hun også finne verktøyene for 

henrettelsen, for jødene hadde den skikk å begrave slike 

avskyelige gjenstander i et hull nær gravstedet for henrettede forbrytere. Keiser Hadrian 

hadde bygd et tempel for Venus over stedet der Jesus var blitt korsfestet og gravlagt, men 

Konstantin skrev til den hellige biskop Makarios av Jerusalem og ga ordre til at det skulle 

fjernes og at det i stedet skulle settes i gang byggingen av en Gravkirke der. Helena tok på seg 

oppdraget å få dette arbeidet gjennomført.                                                                                        

Da tempelet var revet og restene brakt bort, oppdaget man Den hellige Grav, og nær den fant 

man tre kors sammen med naglene som hadde gjennomboret Frelserens hender og føtter og 

skiltet som hang på korset. Men skiltet hadde løsnet, så man visste ikke hvilket av de tre som 

var Kristi kors. Biskop Makarios forslo da at de tre korsene skulle bringes hjem til en 

prominent kvinne som var svært syk. Der ba han om at Gud måtte verdsette deres tro og la 

hvert kors etter tur varsomt på den syke kvinnen. Da hun ble berørt av et av dem, ble hun 

øyeblikkelig og fullstendig frisk, og det korset ble erklært å være Det sanne kors.                            

Legenda Aurea forteller i en litt annen variant at Helena fant tre kors og fire nagler i en 

steincisterne like øst for Golgata. Det var usikkert hvilket som var Kristi kors og hvilke som 

var de korsene som de to røverne var korsfestet på, derfor ble en død mann lagt på korsene 

etter tur. Da skjedde miraklet, mannen ble vekket opp fra de døde og slik ble Kristi kors 

funnet. I en annen variant var det den kristne enken Libania som ble brakt tilbake til livet. 

Legenden forteller videre at korset ikke var noen vanlig trekonstruksjon, men laget av det tre 

som var spiret frem fra livsens tre i paradiset. Fra det treet var Arons stav laget, det hadde 

båret dronningen av Saba over bekken Kiron og vært med i mange andre bibelhistoriske 
hendelser. 

Ved siden av tilbedelsen av korset på Langfredag og Korsets 

Opphøyelse i september har grekerne enda en fest for tilbedelsen 

av korset den 1. august samt også på tredje søndag i fasten. Det er 

trolig at pave Gregor den Store ble kjent med denne festen mens 

han var i Konstantinopel, og at skikken med at kirken Santa 

Croce in Gerusalemme er stasjonskirke på Laetare søndag (fjerde 

søndag i fasten) har en sammenheng med denne festen i øst. 6. 

mars nevnes også som en ortodoks korsfest. (Fra katolsk.no- 

forkortet versjon. 

 

 

 

 

 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/makajeru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser: 

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

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.   

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

søndag kl 10:30 – før høymessen. 

 14. september: sr. Dana Benedicta avlegger evige løfter. St. Dominikus kirke kl 18:30 

 17. september: Kulturdag i St. Olav menighet kl 11:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vi takker for kollekt 
kr      594  norsk lørdag kveld                                     

kr      648  polsk lørdag kveld 

kr   1 892  fromesse 
kr   3 419  høymesse                                                              

kr   4 614  messe på polsk                                                   

kr   1 845  messe engelsk                                        

fra 4. september  
kr       278  messe på engelsk   

kr       527  eritreisk  messe                             
kr    2 086 kveldsmesse på polsk                                       

kr    1 097  messe på Holmlia                                    

kr    1 022  messe på Nesodden                                             

kr      710  kirkekaffe   
 

                             

Ukens pave Frans:      Red.: Frode Grenmar 

                                                                                                     
Vi kan alltid smile! 

Moder Teresa elsket å si: "Kanskje snakker jeg ikke språket deres, men jeg kan smile." 

La oss bære med oss hennes smil i våre hjerter og gi det videre til dem vi møter på vår vei 

gjennom livet, og spesielt til dem som lider. 

 

Pave Frans ved helligkåringen av Moder Teresa, 4. 

 

Bokskapet anbefaler: 
Pope Francis:      Daily Reflections 

Marin James SJ:      Å finne Gud i alle ting 

St. Hallvard og St. Magnus menigheter:  Gjestebud 
 



Tilbud til familier, barn og unge 

 

Viktige datoer fremover: 

2. oktober:   Katekese for 1. klasse 

9. oktober:  Søndagssamling for 9. klasse 

15. oktober:  Katekese for 2. – 8. klasse 

19./20. oktober:  Konfirmantundervisning for 9. klasse 

29. oktober:   Familietreff 

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 

 

Katekesen i St. Hallvard 

Da var vi plutselig i september og alle klassene 1. – 9. 

klasse har hatt sine første samlinger! Kontoret sendte ut 

informasjonsbrev og påmeldingsskjema i juni. Ta 

kontakt dersom dere fortsatt ikke har mottatt noe! Det er 

ikke for sent å melde seg på katekesen   
 

Se også menighetens hjemmeside for mer info: sthallvard.katolsk.no 

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen, 

kontortid hverdager kl.9-15: mail: huyen.nguyen@katolsk.no / mobil 48957391 

 

mailto:faustyna@stelisabeth.katolsk.no
mailto:hung0047@gmail.com


 

 

Sun 11 Sep Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Exodus 32:7-11, 13-14 

Response: I will rise and go to my father. 

Second Reading: Timothy 1:12-17 

Gospel: Luke 15:1-32 

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

Mon 12 Sep  5.30pm     Family Choir practice - new members are very    

 welcome. 

  6.30pm Mass (Eritrean) - New Year 

Tue 13 Sep  6.30pm Parish Council meeting 

Wed 14 Sep 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass – all welcome 

   6.30pm Norwegian Church Choir practice. 

Thu 15 Sep  7.00pm English choir practice 

Sat 17 Sep 11.00am Mass  

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 18 Sep Twenty-fifth  Sunday in Ordinary Time (Year C)  

 Amos 8:4-7; Timothy 2:1-8; Luke 16:1-13 

 12.00pm Eritrean youth group 

 12.00pm Meeting about the parish trip to Rome 

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

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

 5.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

Would you like to be a passkeeper at 11.00am mass on Sundays – welcome people to the mass 

and give them songbooks and the Sunday bulletin, help take up the collection? Contact Peggy Bruce 

(mmbruce@frisurft.no or ring  22196117/93066163) or the church office for more information. 

No cash for the collection or church coffee?  - now you can use the Vipps app and "vipps" the 

amount you will pay. Click on "+" , select "send money", write in "St. Hallvard" or "12124", 

write in the amount and what it is for (eg collection 4.00pm or church coffee), select "next" and 

"pay". 

Monthly Papal Prayer Intentions – September 2016 
General Intention: that each may contribute to the common good and to the building of a society 

that places the human person at the centre. 

Missionary Intention: that by participating in the Sacraments and meditating on Scripture, 

Christians may become more aware of their mission to evangelise. 

 

mailto:mmbruce@frisurft.no


 

 

 Ndz 11 Wrzesień Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła 

(Rok C) 

Pierwsze czytanie: ·Księga Wyjścia 32 7-11.13-14  

Psalm: Wstanę i wrócę do mojego Ojca  

Drugie czytanie: Pierwszy List do Tymoteusza 1, 12-17 

Ewangelia: Łukasz 15, 1-32 

W tygodniu:  Poniedziałek - Piątek Msza o 18.00 (po norwesku) (czytania cykl II) 

Pon 12 wrzes 17.30 Próba chóru dziecięcego HaBaKo 

 18.30 Msza sw. po eritrejsku Nowy Rok 

Wtor 13 wrzes 18.30  Spotkanie Rady Parafialnej 

Sro    14 wrzes     11.00 Msza sw – spotkanie Lunch Club po Mszy –    

  wszystkich zapraszamy 

   18.30 próba chóru kościelnego  

Czw 15 wrzes   18.30        Otwarte drzwi – zapraszamy wszystkich na spotkanie w Sali  

  parafialnej 

   19.00 próba chóru angielskiego 

Sob 17 wrzes  11.00 Msza (po norwesku) 

   18.00  Msza sw. niedzielna po norwesku 

   18.00 Erytrejska grupa młodzieżowa 

   19.00 Msza sw. niedzielna po polsku 

Ndz 18 wrzes Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła (Rok C)  

 Amos 8, 4-7; Pierwszy List do Tymoteusza 2, 1-8, ; Łukasz 16, 1-13 

 12.00 Erytrejska grupa młodzieżowa 

 12.00 Spotkanie Rodziców dzieci pierwszokomunijnych (norweska grupa) 

Msze sw.: 9.30, 11.00 (suma), 13.00 (po polsku), 13.30 (Nesodden) 16.00 (angielska), 

17.00 (angielska – Fr Godwin), 17.00 (Holmlia),  19.00 (po polsku) 

Spowiedź:  Przed Mszami sw w języku polskim, codziennie w czasie adoracji od 17.00 (po 

norwesku) 

Papieskie intencje na Wrzesień 2016 

Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w 

centrum osobę ludzką. 

Misyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się 

coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej. 

 

 



 

 

  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 

Facebook: https://www.facebook.com/sthallvardkirke    

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:tekle@katolsk.no
mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
http://sthallvard.katolsk.no/
mailto:darkowakounig@yahoo.com

