
 

    ST. Hallvard kirkes 

    søndagsblaD  

Søndag 18. september  

25. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 641 

1. lesning: Amos 8, 4-7 

Omkved: Herrens navn være lovet, 

fra nå av og til evig tid. 

2. lesning: 1 Tim 2, 1-8                                                                                       

Evangelium: Luk 16, 1-13 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder.                                                                                                                                
 

 

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

MANDAG    19 sept    16:30      Barnekoret HaBaKo øver                    

ONSDAG     21 sept     11:00    Messe –  Kontaktklubb   

            18:30      Kirkekoret øver         

TORSDAG  22 sept    19:00 Engelsk kor i samtalerommet                                                          

LØRDAG    24 sept    11:00  Messe        

     18:00 Første søndagsmesse norsk                                 

     18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

     19:00  Første søndagsmesse polsk            

SØNDAG   25 sept       12:00      Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

26. søndag i det alminnelige kirkeår, år C messebok side 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Amos 6, 1a.4-7; 1 Tim 6, 11-16; Luk 16, 19-31 

 

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

polsk, 16:00 messe på engelsk, 17:00 messe på engelsk v/p. Godwin, 19:00 messe 

på polsk, 17:00 messe på Holmlia 

 

 

 

 



 

 Ukens fest- og minnedager 

      20. september –  Den hellige Andreas Kim Dae-geon (M) 

 21. september –  Evangelisten Matteus(F) 

 23. september –  Den hellige Pius av Pietrelcina (M) 

  

Den hellige Matteus, evangelist  

Matteus nevnes i alle apostellistene (Matt 10,3; Mark 3,18; Luk 6,15; 

Apgj 1,13) som Matteus, mens han selv i sitt evangelium føyer til 

«skatteoppkreveren». Matteusevangeliet forteller om hvordan han ble 

kalt til apostel av Jesus (Matt 9,9). Det hevdes at Matteus er identisk 

med den «Levi, sønn av Alfeus» som vi kan lese det samme om i 

Markus 2,14 - at det er en og samme person med to semittiske navn. 

Evangelisten Lukas kaller ham også Levi. Men det kan også være et 

tilnavn, altså Matteus Levitten. En annen forklaring kan være at han 

egentlig het Levi, men tok eller fikk navnet Matteus («Jahves gave») da 

han forlot sitt arbeid for å følge Jesus. Det finnes imidlertid også dem 

som hevder at Levi, apostelen Matteus og evangelisten Matteus er tre 

forskjellige personer. 

Det første evangeliets forfatterskap tilskrives etter tradisjonen Matteus, noe både den hellige 

Ireneus og Papias bevitner. Det er skrevet i andre halvdel av det første århundret (mellom 60 

og 90), og regnes vanligvis (men ikke samstemmig) å bygge på Markusevangeliet. Det er 

skrevet i en korrekt, konsis stil som egner seg for høytlesning og undervisning. Det legger stor 

vekt på Jesu stamtavle og hans rolle som oppfyllelse av det jødiske messianske håp. 

En legende forteller at Matteus prekte evangeliet i 23 år i Etiopia og vant store skarer for 

kristendommen. Kong Egippus' datter, den skjønne prinsesse Ifigenia, hadde nettopp blitt syk 

og dødd da Matteus kom til slottet. I Jesu Kristi navn befalte han henne å stå opp, og det 

skjedde. Kongen lot seg døpe med hele sin familie, mens Ifigenia bestemte seg for å leve i evig 

kyskhet. Hirtakus, kongens bror, var forelsket i prinsessen, og da han etter brorens død fikk 

bemektiget seg tronen, ville han ta henne til kone. Men prinsessen var standhaftig i sin 

beslutning om evig kyskhet, støttet av Matteus. Den nye kongen ga da ordre om at apostelen 

skulle drepes, og det skjedde med lanse mens han feiret messe ved alteret. Han ble gravlagt i 
Hierapolis. 

De 103 hellige Korea-martyrene 

Kirken i Korea er skapt av legfolk. Landet var stengt 

for utlendinger og all utenlandsk innflytelse var 

forbudt under trussel om strenge straffer. Men noen 

velutdannede koreanske konfusianere hadde lest om 

kristendommen i to ulovlige kinesiske bøker i 1777. 

Den ene var skrevet av p. Ricci om Guds eksistens og 

den andre av en annen jesuitt om Synd og evig liv. En  

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/lukas
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/ireneus


 

 

 

av disse menneskene var Yi Byok, en ung adelsmann på 25 år. Han begynte å skrive dikt på 

koreansk (ikke kinesisk) hvor han uttrykte sin tro på en personlig Gud. En venn av ham skulle 

være med den årlige koreanske delegasjonen til Beijing for å betale skatt til keiseren, en unik 

sjanse til å forlate Korea, og Yi Byok overtalte venn til å benytte sjansen til å ta kontakt med 

de kristne der. 

Den unge mannen, Yi-Seung Hoon, gjennomførte sitt oppdrag. Han traff jesuittene, ble en 

katekumen og ble døpt i Beijing i 1784. Han tok dåpsnavnet Peter. Han vendte tilbake til 

Korea med noen grunnleggende bøker, og han fortalte, forklarte og døpte. Det dannet seg en 

liten isolert menighet, særlig blant dem med utdanning. De "ordinerte" også sine egne prester. 

Men under press fra familiene falt de to grunnleggerne av menigheten fra kristendommen. 

Peter Yi-Seung Hoon, den første som var blitt døpt, ble også den første apostat (frafallen), da 

de første forfølgelsene brøt ut i 1791 etter at en kristen adelsmann nektet å brenne røkelse til 

ære for sin avdøde mor. De kristnes iver og troskap ble satt på prøve allerede fra begynnelsen 

under blodige forfølgelser, en av dem som led martyrdøden, var Therese Kwong. Hun sa til 

sine forfølgere: "Ettersom Himlenes Herre er hele menneskehetens Far og hele skapningens 

Herre, hvordan kan da dere oppfordre meg til å forråde Ham?" 

I 1794 fant en kinesisk prest 4.000 kristne i Korea, før det ennå var kommet en eneste prest til 

landet. De siste årene av 1700-tallet var forfølgelsene sporadiske og lokale, men i 1801 ble de 

utvidet til hele landet, da veksten i antall kristne begynte å uroe myndighetene. Den kinesiske 

presten meldte seg selv i håp om at hans død kunne få slutt på hans medkristnes lidelser, og 

den 31. mai 1801 ble han halshogd, og forfølgelsene fortsatte. I 30 år var koreanerne uten 

prest, bortsett fra sporadiske besøk av en kinesisk prest. 

Den koreanske kristendommen oppfant spesielt kopistens tjeneste i hver menighet. Han 

kopierte bøker, garanterte evangelisering og satte kristne i kontakt med hverandre. På grunn av 

sine sentrale roller ble kopistene hovedmålet i forfølgelsene. 

Martyrene var biskoper og prester blant de koreanske martyrer som kjempet tappert for 

Kristus, men de fleste av dem var legfolk, kvinner og menn, gifte og ugifte, gammel og ung, 

fattige og rike, bønder og adelsmenn. De var ofte knyttet til hverandre med familiebånd i 

tillegg til troens bånd; mødre og deres barn, hustruer og deres menn. For fleres vedkommende 

var deres forbrytelse at de hadde arbeidet som kateketer for å spre troen. I alder spenner de av 

dem som er blitt helligkåret fra den 13-årige Peter Yu Tae-ch'ol til den 72-årige Markus 

Chong Ui-bae. Det var tre franske biskoper blant dem (Laurentius Imbert, Simeon Berneux og 

Antonius Daveluy), og syv franske misjonsprester (Peter Maubant, Jakob Chastan, Justin 

Ranfer, Peter Dorie, Ludvig Beaulieu, Martin Lukas Huin og Peter Aumaire). Alle ti var fra la 

Société des Missions Etrangères i Paris. Blant martyrene ble 103 utvalgt som representanter 

for dem alle 

 

 

 



 

 

     

    EKTESKAPSKURS 

For dere som går med planer om å gifte dere på nyåret 

Torsdag 29. september starter ekteskapskurs på norsk i St. Hallvard 

menighet.                                                                                              

Kurset går over fem torsdagskvelderfra kl 18:30 til ca kl 20:00 i lille 

menighetsal.                                                                                              

De aktuelle datoer er 29. september, 13., 20., 27. oktober og 3. 

november. Kursavgift pr. par kr 500 dekker kursmateriell.                                

Påmelding til oslo-st.hallvard@katolsk.no.                                                                     

Kursavgiften betales til 3000.22.49134 og merkes ekteskapskurs høst 

2016 og deltagers navn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs i katolsk tro 

Troskurset i St. Hallvard menighet starter opp onsdag 28. september kl 18:30, og 

vil holdes annenhver uke fram til begynnelsen av desember.  

Kurset er beregnet på de som ønsker å vite mer om katolsk tro, eller med tanke 

på forberedelse til konversjon. Du kan melde deg til kurset ved å sende en mail 

til oslo-st.hallvard@katolsk.no eller ved å møte opp til kurset i St. Hallvard 

kirke, Enerhauggata 4, 0651 Oslo      

 

mailto:oslo-st.hallvard@katolsk.no
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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. 

 

 

 

 

 

 
          Vi takker for kollekt 
kr      466  norsk lørdag kveld                                     

kr      513  polsk lørdag kveld 

kr   2 021  fromesse 
kr   2 832  høymesse                                                              

kr   4 029  messe på polsk                                                   

kr   1 248  messe engelsk                                        

fra 11. september  
kr          41  messe på engelsk   

kr     1 234  eritreisk  messe/nyttår                             
kr    2 066   kveldsmesse på polsk                                       

kr    1 600   messe på Holmlia                                    

kr    1 006   kirkekaffe                                                                

kr    1516    kirkekaffe etter polsk messe  

                             

Ukens pave Frans:      Red.: Frode Grenmar                                                                                                  
Gud lærer oss barmhjertighet 
Barmhjertighet er noe vi lærer av erfaring - og det først i våre egne liv. 

Vi får erfare at Gud stadig gir oss fornyet tillit, og hvordan han igjen og igjen kaller oss til å 

være hans sendebud, til gå ut til våre brødre og søstre for å behandle dem på samme måte 

som han behandler oss. 

 

Pave Frans, august 2016 

. 

 

Bokskapet anbefaler: 
Pope Francis:      Daily Reflections 

Marin James SJ:      Å finne Gud i alle ting 

St. Hallvard og St. Magnus menigheter:  Gjestebud 
 

Sant’Egidio har kveldsbønn tirsdag 20. september kl. 1845 i St. Joseph kirke, vis-a-vis St. 

Olav domkirke. Etter kveldsbønnen har vi samtale/refleksjon i Mariagården.  

Sant’Egidio er et fellesskap bygd på bønn, evangelisering og handling rettet mot de fattige. 

Alle er hjertelige velkomne! Fellesskapet Sant’Egidio 

 



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 + ministrantøving 

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 samles en gang i måneden, hovedsakelig på de 

lørdagene hvor det er katekese, for øving og sosialt samvær. Oppmøte 

kl.12.30 i kirken/sakristiet. For mer informasjon, ta kontakt med 

ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen på mobil: 41531615 eller  

mail: hung0047@gmail.com 

 

Katekesen i St. Hallvard 

Da var vi kommet over halvveis i september og alle 

klassene 1. – 9. klasse har hatt sine første samlinger! 

Dette til tross, det er ennå ikke for sent å melde seg på 

katekesen, så ta gjerne kontakt!   
 

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

First reading: Amos 8:4-7 

Response: Praise the Lord, who lifts up the poor. 

Second Reading: Timothy 2:1-8 

Gospel: Luke 16:1-13 

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

Mon 19 Sep  5.30pm     Family Choir practice - new members are very    

 welcome. 

Wed 21 Sep 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass – all welcome 

   6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Thu 22 Sep  7.00pm English choir practice 

Sat 24 Sep 11.00am Mass  

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 25 Sep Twenty-sixth  Sunday in Ordinary Time (Year C)  

  Amos 6:1a, 4-7; Timothy 6:11-16; Luke 16:19-31 

 12.00pm Eritrean youth group 

Mass times: 9.30am, 11.00am (high mass), 1.00pm (Polish), 4.00pm (English),  5.00pm 

(English – Fr Godwin), 5.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

Do you have wedding plans? Remember that all couples wishing to be married in church must take 

part in a marriage preparation course. Contact a priest or the church office as soon as you have a 

proposed wedding date and not later than 4 months in advance of it. 

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


 

  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
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