
 

        ST. Hallvard kirkes 

  søndagsblaD  

Søndag 9. oktober   

28. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 669 

1. lesning: 2 Kong 5, 14-17                                        

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse, 

 åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.                                                    

2. lesning: 2 Tim 2, 8-13                                      

Evangelium: Luk 17, 11-19 

     Katekese for 1. klasse etter familiemessen.                                                                                                                                
 

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

  MANDAG    10 okt    16:30      Barnekoret HaBaKo øver                   

          TIRSDAG     11 okt    18:30      Menighetsrådsmøte                        

  ONSDAG     12 okt      11:00    Messe –  Kontaktklubb   

                   18:30      Kirkekoret øver     

            18:30      Grunnkurs i troen     
TORSDAG   13 okt    18:30      Ekteskapskurs     

     18:30      Legfransiskanerne har møte  

     19:00 Engelsk kor i samtalerommet                                                          

LØRDAG     15 okt    KATEKESELØRDAG for 2.- 8. klasse  

     11:00  Messe        

     13:00      Katekesemesse        

     18:00 Første søndagsmesse norsk                                 

     18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

     19:00  Første søndagsmesse polsk            

SØNDAG     16 okt       12:00      Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

29. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messebok side 676                                                 

2 Mos 17, 8-13; 2 Tim 3, 14 - 4, 2; Luk 18, 1-8 

 Kommende 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, 13:30 messe på Nesodden,17:00 messe på Holmlia                                                      

Misjonssøndag, kollekten går til misjonsarbeidet 

 

 
Oktober er Maria-måned.  Derfor er det rosenkransandakt etter kvelds-

messene mandag til fredag i hele måneden. 

 



 

Ukens fest- og minnedager 

15. oktober –  Den hellige Teresa av Ávila (M) 

Den hellige Teresa av Ávila (1515-1582) 

Den hellige Teresa Sánchez de Cepeda Davila y Ahumada ble født den 28. 

mars 1515 i Ávila i Gamle Castilla i Spania. Teresas barndom var lykkelig, 

ordinær og from. Allerede som barn var hun temperamentsfull og ofte 

voldsom, ulik sine to søstre og ni brødre. Hun ble tidlig fascinert av 

beretningene om kristne som var beredt til å dø for sin tro, og hun ble slått 

av tanken på himmelen som varte i all evighet, siden hun var glad i 

gjentakelse. Da Teresa var 14 år i 1529, døde hennes mor, noe som var et 

voldsomt slag for henne. 

Teresas forhold til Gud var både nært og åpenhjertig. En gang da hun hadde skadet benet, sa 

hun: «Herre, etter alle vanskeligheter manglet bare dette». Hun fikk Guds svar: «Teresa, du 

må da vite at dette er min måte å omgås mine venner». Teresa: «Nå vet jeg hvorfor du har så 

få venner, min Gud». 

I 1557 kom den hellige Peter av Alcántara, fransiskanernes ordensfornyer, til Ávila, og han 

besøkte naturligvis den nå berømte (eller beryktede) karmelittsøsteren. Han erklærte at intet 

var mer åpenbart for ham enn at hennes sjel var ledet av Guds ånd, men spådde at det ennå 

ikke var slutt på hennes forfølgelser og lidelser. Hennes prøvelser perfeksjonerte hennes 

dyder, de himmelske åpenbaringene tjente til å gjøre hennes sjel ydmyk og styrket, å gi henne 

en sterk avsmak for verdslige saker og å fylle henne med ønsket om å eie Gud.                              

Teresas robuste praktiske sans, hennes klokskap og tro på forsynet kombinert med en uvanlig 

arbeidskapasitet og organisasjonsevne overkom alle vanskeligheter. Når hun valgte ut 

kandidater for det strenge livet i sine klostre, insisterte hun fremfor alt på intelligens og god 

dømmekraft fremfor fromhet («Gud bevare oss for dumme nonner!»), fordi hun mente at 

intelligente mennesker ser sine egne feil og lar seg veilede, mens dumme og trangsynte 

mennesker ikke gjør det, men er tilfredse med seg selv og lærer aldri å gjøre det rette. Fromhet 

kan læres, det er verre med intelligens. Hun kunne være varm og medfølende, for eksempel da 

hun skrev til en syk priorinne: «Bli frisk for Guds kjærlighet. Spis nok, ikke vær for mye 

alene, ikke tenk for mye». Tross sin mystikk glemte hun aldri sitt økonomiske ansvar for de 

klostrene hun hadde grunnlagt. Selv sa hun: «Teresa alene er en stakkars fattig kvinne. Teresa 

med Guds nåde er en kraft. Men Teresa med Guds nåde og mye penger er en stormakt».              

Både i Teresas levetid og senere gjorde de reformerte karmelittbrødrene nonnene uvurderlige 

tjenester ved å sørge for åndelig veiledning. Teresas lære om bønn ble komplettert av 

Johannes av Korsets mer teologiske tilnærming, men hennes egne skrifter på et levende 

spansk understreker blant andre ting eksistensen av en type bønn som verken er rudimentær 

eller riktig mystisk, men som kan og vil eksistere i en svært lang mellomperiode som kan vare 

halve livet eller mer.                                                                                                                         

Teresa er det klassiske eksempel på en som har kombinert et kontemplativt ordensliv med en 

intens aktivitet og effektivitet i praktiske saker. Hun opplevde stadig ekstaser og visjoner av 

ufattelig heftighet, og heldigvis for ettertiden ble hun bedt om å skrive bøker med forklaringer 

av disse hendelsene. Hennes største berømmelse har hun fått gjennom sine skrifter. Aldri har 

en mystiker så utførlig utlagt og beskrevet foreningen med Jesus Kristus. 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notiser:  

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

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.   

 Kirkekoret har øvelse onsdag etter messen kl 18:00, ellers hver søndag kl 10:30 – før 

høymessen. 

 Ekteskapskurs: aktuelle datoer er 13., 20., 27. oktober og 3. november. 

 Høstens Grunnkurs i troen hver annen onsdage. Neste gang 12. oktober. 

 Tirsdag 18. oktober: Legfransiskanernes «Åpen kveld» i St. Hallvard. Messe kl 18:00.                             

Kl 19:00 foredrag om «Laudato Si’» ved Sr. Katarina Pajchel O.P. 

 

 

 

 
                                   

   inn kollekt  til «St. Hallvard» eller nummer 12124, skriv beløp og gjerne 

hva det gjelder (f.eks. «Kollekt kl 11» eller «Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale. 

 

 

          Vi takker for kollekt 
kr      307  norsk lørdag kveld                                     

kr      426  polsk lørdag kveld 

kr   1 460  fromesse 
kr   2 683  høymesse                                                              

kr   4 384  messe på polsk                                                   

kr   2 689  messe engelsk                                                 

kr      326  messe engelsk                                                                              

 

fra 2. oktober  
kr    1 394   eritreisk  messe/nyttår                             
kr    2 023   kveldsmesse på polsk                                       

kr       648   messe på Holmlia                                    

kr    1 702   kirkekaffe                                                                 

kr       800   kirkekaffe – eritreisk 

kr       713   kirkekaffe - eritreisk                              

  

Ukens pave Frans:                                                Red.: Frode Grenmar         
 

Guds gaver fortjener vår takk 
Hvis vi bare kan erkjenne at alt er Guds gave, hvor lykkelige vil ikke våre hjerter da bli? 

Alt er hans gave! Han er vår styrke! Å si takk er så enkelt, men likevel så vanskelig. Slik er 

det i forhold til Gud også. Det er lett å nærmer seg Herren for å be om noe, men å gå for å 

takke ham: "Vel, det trenger jeg vel ikke..." 

 

Pave Frans, oktober 2013 

 

 

       

 

 

Bokskapet anbefaler:                                      

Div. forfattere   «Katolsk kirkeliv i Norge»                    

Pope Francis:    Daily ReflectionsMarin                              

James SJ:             Å finne Gud i alle ting 

St. Hallvard og St. Magnus menigheter:  Gjestebud 
 



 



Tilbud til familier, barn og unge 

 

Viktige datoer fremover: 

  9. oktober:  Søndagssamling for 9. klasse 

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

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

29. oktober:   Familietreff (se folder bak i kirken) 

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 plutselig i oktober og katekesen er godt i 

gang! Dette til tross, det er ennå ikke for sent å melde 

seg på katekesen.  

Ta gjerne kontakt!   
 

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

 
Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen, 

permisjon i perioden 27.09.16-01.05.17. Kan nås på mail: huyen.nguyen@katolsk.no 

 

mailto:faustyna@stelisabeth.katolsk.no
mailto:hung0047@gmail.com
http://www.sthallvard.katolsk.no/


 

 

Her kan du fargelegge! 

 
Her ser du en rosenkrans med et bilde av Maria og Jesus som baby i midten. Maria er moren 

til Jesus og du ser på ansiktet hennes at hun er veldig glad i Jesus. Alle kristne er søstrene og 

brødrene til Jesus og dermed er Maria som en helt spesiell mor for oss alle. Vi kan be til henne 

og hun gir oss mye kjærlighet. 

 

 

 

 

 



 

Sun 9 Oct Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Kings 5:14-17 

Response: The Lord has revealed to the nations his saving power. 

Second Reading: Timothy 2:8-13 

Gospel: Luke 17:11-19 

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

During October there will be rosary after the weekday evening mass. 

Mon 10 Oct  5.30pm     Family Choir practice 

Tue 11 Oct  6.30pm Parish Council meeting 

Wed 12 Oct 11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass – all welcome 

  6.30pm     Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Thu 13 Oct   6.30pm     Marriage Preparation Course (Norwegian) 

  7.00pm English choir practice 

Sat 15 Oct 10.00am Catechism for 2nd to 8th class pupils  

 11.00am Mass  

   1.00pm Catechism mass 

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 16 Oct Twenty-ninth  Sunday in Ordinary Time (Year C)  

 Exodus 17:8-13; Timothy 3:14-4:2; Luke 18:1-8 

 12.00pm Eritrean youth group 

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

 4.00pm (English), 5.00pm (English – Fr Godwin), 5.00pm (Holmlia), 

 7.00pm (Polish) 

Tuesday 18 October – The Pope and Climate Change – Encyclical "Laudato Si" 

The Secular Franciscans are having an Open Evening with mass at 6.00pm followed by light 

refreshments and a talk, by Sr Katarina Pajchel OP, on Pope Francis's encyclical. Free entrance and 

everyone is most welcome to come along. 

Monthly Papal Prayer Intentions – October 2016 
General Intention: that journalists, in carrying out their work, may always be motivated by respect 

for truth and a strong sense of ethics. 

Missionary Intention: that World Mission Day may renew within all Christian communities the joy 

of the Gospel and the responsibility to announce it. 

 

 



 

 

  Pavens bønneintensjoner for oktober 
 At journalister i sitt arbeid alltid må være motivert av respekt for sannheten 

og en sterk etisk drivkraft.  

 

 At verdens misjonsdag i alle kristne fellesskap må fornye evangeliets glede 

og ansvaret for å forkynne det. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

