
 

    ST. Hallvard kirkes 

    søndagsblaD  

Søndag 6. november - familiemesse 

32. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 701 

1. lesning: 2 Makk 7,1-2.9-14                                  

Omkved: Når jeg våkner, skal jeg 

mettes av din herlighets glans.                                                 

2. lesning: 2 Tess 2,16-3,5                                   

Evangelium: Luk 20, 27-38 

Utdeling av barnebibler til 4-åringene og katekese for første klasse etter 

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

MANDAG      7 nov    16:30      Barnekoret HaBaKo øver  

TIRSDAG      8 nov    18:00      Bibelstudium v. p. Godwin   

            19:00      Tilbedelse p. Godwin                                                                                  

ONSDAG       9 nov     11:00    Kontaktklubb        

            18:30      Grummkurs i troen    

     18:30      Øvelse i kirkekoret        

TORSDAG  10 nov    18:00      Legfransiskanerne    

     18:30 Ekteskapskurs norsk    

            18:30      St. Josef-mennene 

     19:30 Engelsk kor i samtalerommet      

     20:00     Ekteskapskurs polsk                                               

LØRDAG     12 nov    KATEKESELØRDAG     

     11:00  Messe                                                                     

            13:00     Katekesemesse       

     18:00 Første søndagsmesse norsk                                 

     18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

     19:00  Første søndagsmesse polsk            

SØNDAG      13 nov    12:00      Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

                             33. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messebok side 710  

 Mal 4,1-2a; 2 Tess 3,7-12; Luk 21,5-19 

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, 17:00 messe på Holmlia 
  



 

Ukens fest- og minnedager 

  9. november – Laterankirkens vigselsfest                                                                 

10. november – Den hellige Leo den store 

11.  november – Den hellige Martin av Tours – Mortensmess 

12.  november – Den hellige Josafat 

Laterankirkens vigselsfest 

Laterankirken er den eldste av Romas fire hovedkirker og 

rangeres som den første av dem. På Celio-høyden 

(Lateranet) sto i antikken palasset til familien Laterani. Et 

medlem av denne familien, P. Sextius Lateranus, var den 

første plebeieren som oppnådde rang av konsul.   

Lateranbasilikaen har alltid vært Romas domkirke, Keiser 

Konstantin må ha gitt palasset til Kirken i den hellige pave Miltiades' pontifikat (311-14), ikke 

senere enn rundt 311, for vi finner et konsil mot donatistene samlet der så tidlig som i 313. Fra 

Miltiades' hellige etterfølger Sylvester Is tid (314-35) ble Lateranet pavens residens, noe det var 

frem til den franske paven Klemens V (1305-14) i 1309 besluttet å flytte det offisielle setet for 

Den katolske kirke til Avignon. 

I 324 ble deler av palassanlegget Lateranet ombygd til en basilika av keiser Konstantin. 

Tradisjonen sier at keiseren hjalp til i byggingen med sine egne hender, men det ble trolig ikke 

reist noen ny basilika på stedet, snarere bare en tilpassing og muligens utvidelse av den allerede 

eksisterende basilikaen eller den store hallen i palasset. Den hellige Hieronymus' ord basilica 

quondam Laterani 1 synes å peke i denne retningen, og det er også trolig av andre grunner. Fra 

den tid var basilikaen alltid senteret for det kirkelige liv i Roma, pavens bolig og byens domkirke. 

Det var ikke før i andre halvdel av 1600-tallet at kirken fikk sitt nåværende utseende, i den 

kanskje ikke helt smakfulle restaureringen under pave Innocent X (1644-55) med Francesco 

Borromini som arkitekt. 

 Den kalles «Alle kirkers mor», eller som det står i innskriften ved inngangen: Sacrosancta 

Lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, «Den aller helligste 

Laterankirken, Mor og hode for alle kirker i byen [Roma] og verden». På skjærtorsdag feirer 

paven messe i Lateranet som biskop av Roma, omgitt av sitt presteskap. 

På 1100-tallet ble denne festen lagt til 9. november av ukjente grunner – en tradisjon hevder at 

kirken ble vigslet den 9. november 324. Men mellom 900- og 1100-tallet ble 9. november valgt 

som vigselsdag for mange kirker som var viet Vår Frelser, for å minnes et mirakel som skjedde i 

Beirut før konsilet i Nikea i 787. Da strømmet det blod fra en statue av Frelseren etter at en gal 

mann hadde stukket den med et sverd.                                           Lateranbasilikaen er en av 

Romas fire hovedkirker, de andre er St. Peterskirken (San Pietro in Vaticano), St. Paulus utenfor 

Murene (San Paolo fuori le Mura) og Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore er den eneste 

av dem som har beholdt sin opprinnelige struktur, selv om den har blitt svært utsmykket i 

århundrenes løp. Disse fire kirkene er utstyrt med spesielle privilegier og ble inntil nylig ble kalt 

Romas «Patriarkalbasilikaer». Men i desember 2006 ble det offentliggjort at de heretter skal 

kalles «Pavebasilikaer». Endringen kommer etter at pave Benedikt XVI i begynnelsen av 2006 ga 

avkall på tittelen som «Vestens patriark», som hadde vært i bruk siden pontifikatet til pave 

Theodor I (643-49). Ved siden av disse fire kirkene er det bare to andre som har tittelen Basilicae 

maiores, nemlig San Francesco og Santa Maria degli Angeli i Assisi, mens det finnes en 
rekke Basilicae minores rundt om i verden. 

Den nåværende (2007) erkepresten for Lateranbasilikaen er kardinal Camillo Ruini, pavens vikar 

for bispedømmet Roma. 

http://romanchurches.wikia.com/wiki/San_Giovanni_in_Laterano
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/melkiade
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/sylvest1
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/hieronim
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/nov09#n1
http://romanchurches.wikia.com/wiki/San_Pietro_in_Vaticano
http://romanchurches.wikia.com/wiki/San_Paolo_fuori_le_Mura
http://romanchurches.wikia.com/wiki/San_Paolo_fuori_le_Mura
http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santa_Maria_Maggiore
http://www.katolsk.no/biografier/utenriks/ruini


 

 

Den hellige Martin av Tours (~316-397)  

Den hellige Martin av Tours (lat: Martinus) ble født rundt år 316 i Sabaria (ung: Szombathely; 

ty: Steinamanger) i Øvre Pannonia (Ungarn) Ti år gammel gikk Martin til kirken mot 

foreldrenes vilje og ble tatt opp blant katekumenene, det vil si de som forbereder seg på dåpen. 

På den tiden var kristendommen blitt en lovlig religion, men den var ennå på ingen måte den 

dominerende religionen i keiserriket. Allerede som tolvåring hadde Martin ønske om å bli 

eneboer, men faren motsatte seg dette på det sterkeste, for han ville at sønnen skulle følge i 

hans fotspor og bli offiser i hæren.  

I Amiens lot han seg døpe rundt år 335, atten år gammel. Bakgrunnen skal ha vært denne 

opplevelsen, som er blitt så berømt også i kunsten: 

Den unge romerske offiseren Martin kom en iskald vinterkveld 

ridende sammen med noen kamerater. Ved byporten i Amiens sto det 

en nesten naken tigger, skjelvende av kulde, og ba om en almisse. 

Ingen brydde seg om ham, og Martin hadde ingen penger med seg, så 

han tok sverdet og delte sin kappe i to og ga stakkaren den ene 

halvdelen. Han svøpte den andre halvparten om seg og brydde seg 

ikke om kameratenes hånlige latter. Samme natt så han i et syn 

Kristus kledd i den halve kappen, mens han sa til den hærskare med 

engler som omga ham: «Denne kappen har jeg fått av Martin, som 

ennå ikke er døpt.»
1
 Dette gjorde så sterkt inntrykk på ham at han straks løp bort for å la seg 

døpe. En senere utbrodering av legenden sier at da Martin våknet, var hans kappe blitt hel 

igjen, og den mirakuløse kappen ble bevart i relikviesamlingen til de merovingiske 

frankerkongene. 

Martin ble i det militære enda et par år, men han forlot soldatlivet som tyveåring omkring år 

336 fordi han ikke kunne forene kristendommen med krigstjeneste mot andre kristne.  

Martin oppsøkte da den hellige Hilarius av Poitiers (ca 315-67) for å få undervisning i 

kristendommen, og den store kirkelæreren ble Martins lærer og forbilde. Da Hilarius rundt 353 

ble byens biskop, ville han vie Martin til diakon, men da Martin nektet å motta diakonvielsen, 

viet Hilarius ham til eksorsist; en av de lavere vielser som nå er avskaffet. 

Martins fromme botsliv og hans mange undergjerninger gjorde stort inntrykk på folket og 

presteskapet i Tours nord for Poitiers. Så da den hellige biskop Lidorius, den andre biskop av 

Tours, døde i 371 eller 372, begynte prestene å forlange Martin som ny biskop av Tours. Men 

i sin store beskjedenhet var han uvillig til å akseptere embetet, for han ønsket fremfor alt å 

leve et liv i avsondrethet. Legenden forteller: 

Da folket ville velge Martin til biskop, prøvde han å gjemme seg bort blant gjessene for å 

unngå valget. Men da folkene gikk og lette etter ham, kaklet gjessene så høyt at hans 
gjemmested ble avslørt. 

En annen versjon forteller at undergjøreren Martin ble lokket til byen på falske premisser. 

Rusticius, en rik borger i Tours, gikk og ba Martin om å komme til sin døende hustru for å 

forberede henne på døden. Martin fulgte ham straks, men den «syke» han fant, var det tomme 

bispesetet. Han var ikke før kommet inn i byen før folkelig akklamasjon tvang ham til å bli 

biskop av Tours. 

 

 

 

 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/mtours#n1
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/hilarius


 

 

Tradisjonen forteller at det er på grunn av historien med Martin blant gjessene at man spiser 

Mortensgås den 11. november. Andre mer prosaiske sjeler sier at det heller er fordi gjessene 

på Martinsmessedagen ble brakt inn for vinteren, og dette feiret man ved å spise en av dem. 

Uansett forklaring – urettferdig nok er det alltid gjessene det går ut over. 

Martin bøyde seg til slutt og aksepterte valget. Han var da 56 år gammel. Han ble konsekrert 

til den tredje biskop av Tours den 4. juli 372. Som ventet ble han en utmerket biskop, men han 

fortsatte trofast sitt enkle munkeliv. Som biskop levde han først i en celle ved kirken, men han 

ble raskt forstyrret av de mange besøkende, så i 375 flyttet han til et ensomt sted nær byen. 

Det lå ved elven Loire og utviklet seg snart til et annet berømt kloster, Marmoutier (Maius 

monasterium), hvor antallet munker nådde snart åtti. Det ble snart et kulturelt sentrum og et 

springbrett for evangelisering av den fortsatt hedenske landsbygda i Gallia, og det gikk ut en 

rekke galliske biskoper herfra. 

Martin var en av de første helgener som ble æret offentlig uten å ha lidt martyrdøden, og var 

altså den første bekjenneren, feiret siden 400-tallet. Hans minnedag 11. november er blitt 

feiret fra 700-tallet. Den er også avmerket på den norske primstaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser: 

 Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 

11:00.                                                                                                                                

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.   

 Kirkekoret har onsdagsøvelser kl 18:30 

 Sant' Egidio inviterer til kveldsbønn i St Joseph kirke tirsdag 

08.november kl 1845. 

 11. og 12. november Julemarked hos St. Joseph-søstrene 

 26. november 10:30 – 15:00 – Åpen dag på Katarinahjemmet 

 3. desember 10:00 – 14:00 - Halvdagsretrett på Lunden kloster for unge 

voksne (18-35 år) 

 11. desember etter høymessen kl 11:00: presentasjon av St. Hallvard 

menighets jubileumsbok: « Der himmelen stiger ned» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          Vi takker for kollekt 
kr      428  norsk lørdag kveld                                     

kr      791  polsk lørdag kveld 

kr   1 675  fromesse 
kr   3 393  høymesse                                                              

kr   4 005  messe på polsk                                                   

 

fra 30. oktober  
kr     1 553  messe engelsk                                       

kr       396  messe på engelsk                                                       

kr    2 553  kveldsmesse på polsk                                       

kr    1 539  messe på Holmlia                                    

kr    1 236  messe på Nesodden                                             

kr       960  kirkekaffe   
 

Vær salt og lys 
Jeg oppmuntrer dere til å uttrykke troen i bønn, gjennom sakramentene og ved en 

tjenestevillig innsats for de lidende og de trengende. Innstendig vil jeg be dere om å være 

salt og lys over alt hvor dere ferdes, gjennom hvordan dere lever og handler som Jesu 

etterfølgere. 

 

Pave Frans 1. november 2016 (under besøket i Sverige) 

 

 

 

 

Bokskapet anbefaler: 
Pope Francis:   Daily Reflections 

Marin James SJ:   Å finne Gud i alle ting 

Div. forfattere  Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år 

 

Vi venter i spenning på «Der himmelen stiger ned»                              

St. Hallvard menighets jubileumsbok.                                  

Boklansering søndag 11. desember etter norsk høymesse! 



 

Tilbud til familier, barn og unge 

 

Viktige datoer fremover: 

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

6. november:  Katekese for 1. klasse 

6. november:  Søndagssamling for 9. klasse 

12. november:  Katekese for 2.-8. klasse + ministrantøving 

18.-20. november:  Konfirmanthelg på Mariaholm for 9. klasse 

26.-27. november: Adventsovernatting for 4.-7. klasse  

    (se folder bak i kirken) 

 
 

 

UTDELING AV BARNEBIBEL 
til menighetens  

4-åringer SØNDAG 6. 
NOVEMBER 2016  

i familiemessen kl. 11.00. 
 

Etter messen er alle 4(5)-åringer 
velkommen til lille menighetssal  

i 2. etasje sammen med 1. klasse.  
 

 
 

 

ADVENTSOVERNATTING  
i St. Hallvard  26.-27. november! 
 
Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer 
nok en gang alle 4.-7. klassinger til 
adventsovernatting! Årets Adventsaksjon 
støtter Caritas arbeid i Vietnam. Se egen 
folder bak i kirken for mer informasjon i 
forbindelse med helgen og påmelding.  

 
 

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen, 

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

 

                             

 

mailto:huyen.nguyen@katolsk.no


 

Sun 6 Nov Thirty-second Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Macabees 7:1-2, 9-14 

Response: Lord, when your glory appears, my joy will be full. 

Second Reading: Thessalonians 2:16-3:5 

Gospel: Luke 20:27-38 

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

Mon 7 Nov  5.30pm     Family Choir practice 

Tue 8 Nov  6.00pm Bible study with Fr Godwin 

  7.00pm Benediction with Fr Godwin 

Wed 9 Nov 11.00am The Lunch Club meets after mass 

  6.30pm     Course in the Catholic Faith (Norwegian)  

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Thu 10 Nov   7.30pm English choir practice 

 8.00pm Marriage Preparation Course (Polish) 

Sat 12 Nov 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 13 Nov Thirty-third Sunday in Ordinary Time (Year C) 

 Malachi 3:19-20a; Thessalonians 3:7-12; Luke 21:5-19 

 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) 

Christmas Bazaar at St Joseph Sisters, Glads vei 23 (Grefsen) on Friday 11 November and 

Saturday 12 November from 10.00am till 1.00pm.  Gifts, raffle and cafeteria. 

Open Day at the Dominican Sisters at St Katarinahjemmet, Majorstua, on Saturday 26 

November from 10.30am to 3.00pm. There will be a Christmas bazaar, a raffle, a Christmas 

workshop and a café. More information - www.katarinahjemmet.katolsk.no 

Monthly Papal Prayer Intentions – November 2016 
General Intention: that the countries which take in a great number of displaced persons and 

refugees may find support for their efforts which show solidarity. 

Missionary Intention: that within parishes, priests and lay people may collaborate in service                             

to the community without giving in to the temptation of discouragement. 

 

 

http://www.katarinahjemmet.katolsk.no/


 

  Pavens bønneintensjoner for november 

 At landene som tar inn et stort antall tvangsforflyttede mennesker og 

flyktninger, må oppleve at deres solidariske anstrengelser mottar støtte.  

 

 At prester og legfolk må samarbeide til tjeneste for fellesskapet i 

menigheter uten å gi etter for fristelsen til å bli motløse.  

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

