
 

    ST. Hallvard kirkes 

    søndagsblaD  

Søndag 13. november  

33. søndag i det alminnelige kirkeår, år C,  

messeboken side 711     

1. lesning: Mal 4,1-2a 

Omkved: Herren er jordens hersker, 

jorden ser det og bever. 

2. lesning: 2 Tess 3,7-12 

Evangelium: Luk 21,5-19 

 Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder                                                                                                                               
 

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

MANDAG      14 nov   16:30      Barnekoret HaBaKo øver  

TIRSDAG      15 nov    18:30      Menighetsrådet har møte                       

ONSDAG       16 nov   11:00      Kontaktklubb (23. nov ikke K.klubb) 

     18:30      Øvelse i kirkekoret      

TORSDAG    17 nov    18:30      Åpent hus         

     18:30      St. Josef-mennene 

     19:30      Engelsk kor i samtalerommet      

     20:00      Ekteskapskurs polsk                                                          

FREDAG      18. nov    KONFIRMANTHELG PÅ MARIAHOLM                                          

LØRDAG     19 nov    11:00  Messe                                                                

     18:00 Første søndagsmesse norsk                                 

     18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren 

     19:00  Første søndagsmesse polsk            

SØNDAG      20 nov    12:00      Eritreisk ungdom i speiderkjelleren                          

 Kristi Kongefest, år C, messebok side 749 

 2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Luk 23,35-43 

 Barmhjertighetens år avsluttes 

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

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

v/p. Godwin, 19:00 messe på polsk, 13:30 messe i Skoklefall kirke,17:00 messe 

på Holmlia 
  

 



 

Ukens fest- og minnedager 

17. november – Den hellige Elisabeth av Ungarn 
 

Den hellige Elisabeth av Ungarn (1207-1231) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den hellige Elisabeth (ung: Erszébet) ble født den 7. juli 1207 i Ungarn, enten i 

Bratislava (nå hovedstad i Slovakia) eller i Sárospatak i det nordlige Ungarn. Hun 

var datter av kong Andreas II (ung: András) av Ungarn (1205-35) og hans første 

hustru, Gjertrud av Andechs, en søster av den hellige Hedvig. Det var også andre 

hellige i hennes familie, som den hellige Elisabeth av Portugal, som var en 

grandniese. Allerede som fireåring ble hun forlovet med den salige Ludvig av 

Thüringen (1200-27), den elleveårige sønnen av landgreve Hermann I av 

Thüringen, og brakt til hoffet i Thüringen på borgen Wartburg. Der ble forlovelsen 

feiret, og i tråd med tidens skikk ble de to lagt ved siden av hverandre i samme 

seng. Etter feiringen begynte oppdragelsen av prinsessen, som landgreven ga sin 

datter Agnes ansvaret for. 

En av de mest berømte historiene om Elisabeths nestekjærlighet forteller at hun en 

dag la en døende spedalsk i den sengen hun delte med ektemannen. Da han fikk 

høre om dette, sprang han rasende inn i rommet og rev av sengeklærne. Men ifølge 

Elisabeths biograf, Dietrich av Apolda, «i samme øyeblikk åpnet den allmektige 

Gud hans sjels øyne, og i stedet for den spedalske så han kroppen til den 

korsfestede Kristus ligge utstrakt på sengen». Dessverre har senere biografer 

utbrodert denne enkle beskrivelsen av indre forståelse og vekst til en fysisk 

materialisasjon, slik at Ludvig skal ha sett «et blødende krusifiks med utstrakte 

armer». 

I reformasjonstiden ble relikviene av den folkekjære helgenen i 1539 «i den rene 

Kristustroens interesse» tatt av den lutherske landgreven Filip av Hessen, en av 

Martin Luthers støttespillere som nedstammet fra Elisabeth i rett linje, og «på 

gement vis under spott og hån» revet ut av sitt hvilested og brakt til slottet i  

 

Velkjent er sagnet om den 

hjertegode grevinnen som 

en dag gikk ut med mat til 

de fattige. Uventet møtte 

hun sin «strenge gemal», 

som i en barsk tone spurte 

henne hva hun bar i fanget. 

«Bare roser», svarte hun i 

forskrekkelsen. Og da den 

strenge greven kikket etter, 

var det virkelig bare roser, 

de herligste duftende roser. 

Han ba om forlatelse og 

elsket henne etter det enda 

mer 

Skytshelgen for Hessen og 

Thüringen;                                                                                                                                                                 

for St. Elisabeth-søstrene og 

fransiskanertertiarer,                                                                                                                                                 

for Caritas og Den tyske 

Orden;                                                                                                                                                                             

for bakere, blondevevere, 

enker, foreldreløse,                                                                                                                                                    

tiggere, syke, uskyldig 

forfulgte og alle nødlidende;                                                                                                                                

mot tannverk 
 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/hedvig
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/portugal
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/lthuring
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/lthuring


 

 

Marburg i en sekk for hestefôr. Men etter ordre fra keiser Karl V måtte relikviene 

overgis til komturen (en grad i ridderordener tilsvarende kommandør) for Den 

tyske orden. Men de ble ikke lagt tilbake til gravmælet, men gravlagt på et ukjent 

sted, men helt sikkert i hennes kirke i Marburg. Hodet og to beinknokler var 

allerede fjernet fra resten av relikviene, og de har siden 1588 befunnet seg i St. 

Elisabeth-søstrenes kloster i Wien. Grev Filip tok også den kronede agatkalken 

hvor Elisabeths hode hvilte, men han returnerte den etter å ha blitt arrestert av 

keiser Karl V.  

Kalken ble senere plyndret av svenske tropper under Trettiårskrigen og er nå utstilt 

i Nasjonalmuseet i Stockholm. 

Elisabeth av Ungarn har alltid vært en av de mest elskede helgener i Tyskland, 

hvor hun alltid kalles Elisabeth av Thüringen. Med henne som forbilde driver St. 

Elisabeth-søstrene stadig sitt arbeid for fattige og syke, og de har vært og er 

representert flere steder i Norge. Kongregasjonen ble stiftet i 1842 i Neisse i 

Schlesien, den fikk sin kirkelige godkjennelse i 1859. I 1986 hadde 

kongregasjonen rundt 3.000 søstre som arbeidet i Afrika, Italia, Jerusalem, Polen, 

Tyskland og Skandinavia, og deres virkefelt omfatter alle former for sosial 

omsorg. Siden 1200-tallet har Elisabeth vært skytshelgen for fransiskanertertiarer, 

sammen med den hellige Ludvig IX. 

Helt fra sin død ble Elisabeth populær blant kunstnere. Hun avbildes enten som 

grevinne med krone eller som fransiskanertertiar mens hun hjelper nødstilte. Ofte 

har hun roser i fanget. Elisabeths minnedag ble innskrevet i den romerske kalender 

i 1474. Tidligere ble hun minnet den 19. november, begravelsesdagen. Ved 

kalenderrevisjonen i 1969 ble hennes minnedag flyttet til dødsdagen 17. 

november, men i det tyske språkområdet minnes hun fortsatt den 19. november. I 

tillegg til i fransiskanerordenen og kapusinerordenen, hvor hennes minnedag feires 

som fest, æres hun også høyt i dominikanerordenen (siden 1244) og i 

cistercienserordenen (siden 1236). Elisabeth av Ungarn kalles ofte Elisabeth av 

Thüringen eller av Hessen. 

 

http://www.katolsk.no/biografi/ludvigf.htm


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Notiser: 

 Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager 

etter messen kl 11:00.  Ikke møte 23. nov. Siste møte før jul er 7. desember.                                                                                                                              

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.   

 Kirkekoret har onsdagsøvelser kl 18:30 

 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  1 863   polsk Allehelgen                                                             

kr   1 143   norsk Allehelgen                                                  

kr       744  Allesjelesdag                                      

kr      671  norsk lørdag kveld                                     

kr      560  polsk lørdag kveld                                                  

kr   1 600  eritreisk 

kr   1 030  fromesse 
kr   3 414  høymesse                                                               

 

fra 1., 2. og 6. november  
kr   4 338  messe på polsk                                                  

kr     1 116  messe engelsk                                       

kr       316  messe på engelsk                                                  

kr       823  eritreisk messe                                                       

kr    2 490  kveldsmesse på polsk                                       

kr       868  messe på Holmlia                                    

kr    1 247  messe på Nesodden                                             

kr    1 723  kirkekaffe   
 

En plass i Guds hjerte 
Ethvert barn har en plass i Guds hjerte fra evighet av. Når han eller hun unnfanges, går 

Skaperens evige drøm i oppfyllelse. 

 

Pave Frans i Amoris Laetitia, 2016 

 

 

 

 

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! 

Ministrantene trenger sko!                                                                                                         

Har du sorte pensko til gutt eller pike størrelse mellom 34 -37 som dine barn er vokst ut 

av? Ministrantene i St. Hallvard vil gjerne ha dem! Skoene kan leveres i sakristiet eller på 

menighetskontoret. 

Felleskapet Sant’Egidio har kveldsbønn tirsdag 15. november kl. 1845 i St. Joseph 

kirke kl. 1845. Refleksjonstema er barmhjertighet. Alle er hjertelig velkommen. 



Tilbud til familier, barn og unge 

 

Viktige datoer fremover: 

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

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

    (se folder bak i kirken) 

4. desember:  Katekese for 1. klasse 

10. desember:  Katekese for 2.-8. klasse + ministrantøving 

8. januar:   Hellige tre kongers fest 

11./12. januar:  Hverdagsundervisning for 9. 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.  
 
 

ADVENTSAKSJONEN 2016 
 
I år går pengene til "Inkluderende 
utdanning i Vietnam" og 
menighetens barn og unge er 
selvfølgelig klar for å samle inn 
penger! Kom på kirkekaffe i 
adventstiden og støtt en god sak! 
 
Følgende er ansvarlig for kirkekaffe... 
- 1. søndag i advent: barna som er med på Adventsovernatting  
- 2. søndag i advent: 9. klasse konfirmantene 
- 3. søndag i advent: katekesebarna 

 

 

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

First reading: Malachi 3:19-20a 

Response: The Lord comes to rule the earth with justice. 

Second Reading: Thessalonians 3:7-12 

Gospel: Luke 21:5-19 

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

Mon 14 Nov  5.30pm     Family Choir practice 

Tue 15 Nov  6.30pm Parish Council meeting 

Wed 16 Nov 11.00am The Lunch Club meets after mass 

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Thu 17 Nov   6.30pm     Open House – all welcome to meet in the church hall 

  7.30pm English choir practice 

  8.00pm Marriage Preparation Course (Polish) 

Fri 18 Nov Mariaholm weekend – Confirmation group – 9th class 

Sat 19 Nov 11.00am Mass  

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 20 Nov The Feast of Christ The King (Year C)  

 Samuel 5:1-3; Colossians 1:12-20; Luke 23:35-43 

 12.00pm Eritrean youth group 

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) 

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 

3 December 10.00am – 2.00pm – Half-day retreat for young adults (18 – 35 yrs) at Lunden 

convent. 

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

