
 

    ST. Hallvard kirkes 

søndagsblaD  

    Søndag 27. november                                                                                                

1. søndag i advent, år A, messeboken side 82 

1. lesning: Jes 2,1-5 

Omkved: Med frydesang  

vil vi gå opp til Herrens hus. 

2. lesning: Rom 13,11-14 

Evangelium: Matt 24,37-44 

      Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder                                                                                                                               
 

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

MANDAG      28 nov   16:30     Barnekoret HaBaKo øver                         

TIRSDAG      29 nov    07:00    Roratemesse - frokost i menighetsalen                                  

ONSDAG       30 nov   11:00     Kontaktklubben                   

                      18:30     Øvelse i kirkekoret                    

 TORSDAG     1 des    18:30     Åpent hus          

               18:30     St. Josef-mennene 

     19:30     Engelsk kor i samtalerommet         

LØRDAG      3 des    KATEKESELØRDAG  – polsk    

            11:00  Messe                                                                

     12:00      Katekesemesse – polsk    

            14:00 Messe på fransk – kirkekaffe i lille sal  

            18:00 Første søndagsmesse norsk                                 

     18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren  

        19:00  Første søndagsmesse polsk            

SØNDAG       4 des      12:00      Eritreisk ungdom i speiderkjelleren       

     2. søndag i advent, år A, messebok side 91 

        Jes 11,1-10; Rom 15,4-9; Matt 3,1-12 

       Katekese for 1. klasse etter familiemessen 

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

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 

30. november – Den hellige Andreas 

   1. desember – Bønnedag for preste- og ordenskall 

  3. desember – Den hellige Frans Xavier 
 

Den hellige apostelen Andreas (ca 0- ca 60) 
Den hellige Andreas Bar-Jona ble født rundt Kristi fødsel i Betsaida (i dag et-Tell) ved 

Genesaretsjøen (Joh 1,44). Han var sønn av Jonas (Bar-Jona) 

(Matt 16,17; Joh 1,42). Navnet Andreas (fra gresk; ανδρεία = 

manndom eller tapperhet) synes i likhet med andre greske navn å 

ha vært vanlig blant jøder fra 100- eller 200-tallet F.Kr. 

I følge Johannesevangeliet var Andreas den første som ble kalt til 

apostel, og han er derfor på gresk kjent som protokletos, «den 

som ble kalt først». Han møtte Jesus i den tiende time, to timer 

før solnedgang (Joh 1,39). Andreas anerkjente straks Jesus som 

Messias (Joh 1,41), og han løp av sted og hentet sin bror Simon, 

som Jesus senere ga tilnavnet Peter. Dermed ble Andreas også 

den aller første kristne misjonær. Brødrene ble Jesu første 

disipler, og de forlot alt for å følge ham (Luk 5,11; Matt 4,19-20; 

Mark 1,17-18). Til disse fiskerne sa Jesus at de skulle gå ut og 

forkynne evangeliet; han skulle gjøre dem til menneskefiskere. 

De mest troverdige kildene forteller at Andreas misjonerte rundt Svartehavet og i Hellas. Til slutt 

slo han seg ned i Hellas og forkynte evangeliet der som biskop av Patras (Patrae), hovedstaden i 

distriktet Akaia. 

Under keiser Nero, rundt år 60, ble Andreas arrestert av stattholderen, kristenhateren Aegeas. En 

versjon sier at Andreas hadde omvendt og døpt hans hustru Maximilla, men pålagt henne 

ekteskapelig avholdenhet så lenge mannen var hedning, og at det var grunnen til at apostelen ble 

drept. Andre versjoner sier at stattholderen prøvde å tvinge Andreas til å tilbe avgudene, noe 

apostelen standhaftig nektet. Det betydde dødsdom. 

Den 30. november år 60 eller 62 ble Andreas martyrdrept i Patras ved å bli bundet på et krysstilt 

kors (Crux decussata), som har fått navnet Andreaskors, og tidligere også høyt æret som en 

forkortelse for Kristi navn (X). Dette skjedde etter hans egen anmodning, ettersom han betraktet 

seg uverdig til å bli korsfestet på samme type kors som Jesus. I to til tre dager skal han ha prekt 

til folket i denne smertefulle stillingen før han døde. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Velkommen til Roratemesser 

følgende dager: 

tirsdag   29. november                         

tirsdag    6. desember                                                                                                          

tirsdag  13. desember                                                                                                                   

tirsdag  20. desember                                                                                                                    

 

Messen begynner kl 07:00 
Påfølgende frokost.                                       

Ta gjerne med litt pålegg. 

   MENIGHETENS JULEFEST! 

Sett av fredag 13. januar! Da 

avholder menigheten sin tradisjonelle 

julefest for voksne. 

Sett av dagen til hyggelig samvær med 

gang og sang rundt juletreet, 

underholdning, utlodning og god mat! 

Påmelding til menighetskontoret innen 

5. januar eller ved å betale 300 kr til 

menighetens konto 3000 22 49134. Husk 

tydelig navn på de påmeldte. 



 

JUBILEUMSBOKEN SNART KLAR!! 
I forbindelse med jubileumsfeiringen i 

2015 og 2016 er det planlagt 

bokutgivelse. Om kort tid foreligger 

boken klar for salg. Boklansering blir 

11. desember i menigehtsalen etter 

høymessen. I tillegg til presentasjon 

og salg av boken, vil bokens 

redaktør Knut W. Ruyter holde 

billedforedraget: «Østkantens 

lunkne katolikker». Foredragets tittel baserer seg på et utsagn fra biskop Fallize.                           

Boken selges under lanseringen. Pris kr 299.                                                                             

Boken kan forhåndsbestilles fra menighetskontoret ved å sende kr 299 til giro 3000 

22 49134. Husk å oppgi navn. Hvis man ønsker boken tilsendt pr. post, betaler man 

i tillegg kr 59 for porto, totalt kr 358, til samme kontonummer merket med tydelig 

navn og adresse hvor boken skal sendes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentasjon av jubileumsboken 

«der himmelen stiger 

ned» 
11. desember i store sal  Etter 

høymessen kl 11:00 

 

Bokens redaktør, Knut Ruyter, fremfører bildeforedraget: 

«Østkantens lunkne katolikker».  
Bokens medforfattere er til stede.                                                

Jubileumsboken koster kr 299 og kan kjøpes denne dagen.
      

VELKOMMEN! 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Notiser: 

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

Siste møte før jul er 7. desember.                                                                                                                              

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.   

 Kirkekoret har onsdagsøvelser kl 18:30 

 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» 

 Menighetens julefest blir 13. januar 2017 kl 18:30. Påmelding til menighetskontoret. 

 I følge Brannvesenets instruks må barnevogner ikke tas med inn i kirkerommet. De kan 

settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.                 

                        

 

 

 
 

 

  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      299  norsk lørdag kveld                                     

kr      689  polsk lørdag kveld                                                   

kr   1 165  fromesse 
kr   2 252  høymesse                                                               

kr    4 675  messe på polsk                                                 

kr    1 618  messe engelsk                                                                                          

fra 20. november  
kr       233  messe på engelsk                                         

kr       987  messe på eritreisk                                                  

kr    3 818  kveldsmesse på polsk                                                         

kr       925  messe på Nesodden                                    

kr       707  messe på Holmlia                                    

kr       547  kirkekaffe                                                          

kr       556 kirkekaffe eritreisk 
                             

Barmhjertighetens dør er alltid åpen 
Slik som Gud har tro på oss - langt ut over det vi fortjener, er også vi kalt til å gi håp og 

muligheter til andre. Og selv om den Hellige Dør lukkes [ved avslutningen av 

Barmhjertighetens år,] vil den virkelige barmhjertighetens dør, som er Kristi hjerte, alltid 

bli stående vidåpen for oss. Fra såret i den Oppstandnes side, flyter barmhjertighet, trøst 

og håp helt til tidenes ende. 

Pave Frans, november 2016, ved avslutningen av Barmhjertighetens år. 
 
 

 

 

 

 

Bokskapet anbefaler: 
Pope Francis:   Daily Reflections 

Marin James SJ:   Å finne Gud i alle ting 

Div. forfattere  Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år 

SEGL 2016  og 

Katolsk almanakk er kommet og kan kjøpes i bokskapet: 

Felleskapet Sant’Egidio har kveldsbønn tirsdag 29. november kl. 1845 i St. Joseph 

kirke. Refleksjonstema er pave Frans sin preken ved avslutningen av 

Barmhjertighetens år. Alle er hjertelig velkommen.  

  

   

. 



 

Tilbud til familier, barn og unge 

 

Viktige datoer fremover: 

4. desember:  Katekese for 1. klasse 

4. desember:  Søndagssamling for 9. klasse 

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

8. januar:   Hellige tre kongers fest 

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

 
 

 
 
 
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  

KOM PÅ KIRKEKAFFE I 

ADVENTSTIDEN!! 

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. 

 

 
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. 
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Sun 27 Nov  First Sunday of Advent (Year A)  

First reading:  Isaiah 2:1-5 

Response:  Let us go rejoicing to the house of the Lord. 

Second Reading:  Romans 13:11-14 

Gospel:  Matthew 24:37-44   

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

year I) 

Mon 28 Nov  5.30pm     Family Choir practice 

Tue 29 Nov  7.00am Rorate Mass followed by breakfast 

Wed 30 Nov 11.00am The Lunch Club meets after mass 

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Thu 1 Dec   7.30pm English choir practice 

Sat 3 Dec 11.00am Mass  

 12.00pm Catechism mass (Polish) 

  2.00pm Mass (French) 

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 4 Dec Second Sunday of Advent (Year A)  

 Isaiah 11:1-10; Romans 15:4-9; Matthew 3:1-12 

 12.00pm Eritrean youth group 

Mass times: 9.30am, 11.00am (family mass), 1.00pm (Polish), 1.30pm (Nesodden), 2.30pm 

(Eritrean), 4.00pm (English), 5.00pm (English – Fr Godwin), 5.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

Rorate Masses –   29 Nov, 6, 13, 20 December at 7.00am. The church is lit by candlelight 

and mass lasts about 25 minutes. Afterwards a simple breakfast will be served in the parish 

hall, please bring some cold meat, cheese, etc to share. 

St Hallvard’s Parish Christmas Party – Friday 13 January 2017 

We begin this traditional parish event with 6.00pm mass.  If you wish to attend please give 

your name to the church office (e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no or tel: 23 30 32 00) by 5 

January 2017. Tickets cost kr 300, payment to account 3000 22 49134, marked with "Julefest 

2017" and names of those wishing to attend. 

Monthly Papal Prayer Intentions – December 2016 
General Intention: that the scandal of child-soldiers may be eliminated the world over. 

Missionary Intention: that the peoples of Europe may rediscover the beauty, goodness, and 

truth of the Gospel which gives joy and hope to life. 
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 Pavens bønneintensjoner for desember 

 At skandalen ved barnesoldater må avskaffes verden over. 
 

 At folkene i Europa må gjenoppdage evangeliets skjønnhet, godhet 

og sannhet, som gir livet glede og håp 

************************************************ 
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, 17: 00 (ikke 4. søndag i m.) messe på engelsk v/p. Godwin                            

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.                
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