
 

     ST. Hallvard kirkes 

søndagsblaD  

 Søndag 11. desember  

                                                                                                                           

3. søndag i advent, år A, messeboken side 69 

1. lesning: Jes 35,1-6a.10 

Omkved: Kom, Herre, frels oss! 

2. lesning: Jak 5,7-10 

Evangelium: Matt 11,2-11 

      Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder                                                                                                                               
 

 

BOKLANSERING I MENIGHETSALEN ETTER HØYMESSEN KL 11:00 

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

MANDAG      12 des    16:30     Barnekoret HaBaKo øver                         

TIRSDAG      13 des     07:00    Roratemesse - frokost i menighetsalen   

                                        19:00    Tilbedelse – p. Godwin                                 

ONSDAG       14 des    11:00     Messe - ingen kontaktklubb             

                   16:30     Konfirmantundervisning – 9. klasse                 

 TORSDAG    15 des    16:30     Konfirmantundervisning – 9. klasse  

           18:30     St. Josef-mennene      

        18:30     Åpent hus 

FREDAG      16 des    11:30 Kontoret stenger 11:30 i dag                   

            19:30      Engelsk kor i samtalerommet         

LØRDAG     17 des    11:00  Messe                                                                

     18:00 Første søndagsmesse norsk                                 

     18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren  

        19:00  Første søndagsmesse polsk            

SØNDAG      18 des     12:00     Eritreisk ungdom i speiderkjelleren        

 4. søndag i advent, år A, messebok side 75 

  Jes 7,10-14; Rom 1,1-7; Matt 1,18-24 

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

13:00 messe på polsk, 14:30 messe på eritreisk, 16:00 messe på engelsk, 17:00 

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

kirke, Nesodden,17:00 messe på Holmlia 

 



 

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! 
 

DE FLESTE AV JUBILEUMSBOKENS 
FORFATTERE VIL VÆRE TILSTEDE 

UNDER LANSERINGEN 



 

 

Ukens fest- og minnedager  

  13. desember – Den hellige Lucia – Sta. Lucia-dagen 

   14. desember – Den hellige Johannes av Korset 

 

Den hellige Lucia av Siracusa (ca 286 –ca 304)  

Den hellige Lucia ble født rundt 286 (283?) i Siracusa (Syrakus) på Sicilia i Italia. Hun er en 

historisk skikkelse som uten tvil led martyrdøden i Siracusa, 

sannsynligvis rundt 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-

305). Hennes minne ble æret tidlig, en innskrift på gresk i Giovanni-

katakomben i Siracusa fra rundt 400 nevner at en jente ved navn 

Euskia døde på Lucias festdag. Innskriften ble funnet i 1894 sammen 

med hennes gravsted, Loculus. Lucia nevnes også i messens kanon og 

er en av de høyest ærede kristne jomfrumartyrer. Legenden er kanskje 

mindre sannsynlig: 

Den forteller at Lucia ble født i Siracusa som datter av rike foreldre fra 

de høyere samfunnslag. Faren var av romersk bakgrunn, men han døde 

da Lucia var ung, slik at det var moren som tok seg av hennes 

oppdragelse. Moren skal ha hett Eutychia, noe som tyder på en gresk 

avstamning. Som så mange andre av de tidlige martyrer som Kirken 

ærer, hadde Lucia allerede som barn avlagt evig kyskhetsløfte og aktet 

å gi alt sitt jordiske gods til omsorgen for de fattige, men hun fortalte ingen om denne 

beslutningen, ikke engang moren. Da hun vokste opp til en vakker ung pike, lovet moren 

henne bort til en adelig hedensk yngling. Lucia lyktes i å utsette forlovelsesfeiringen, mens 

hun ba innstendig til Gud om at han måtte redde henne fra dette ekteskapet. 

Moren ble svært syk etter i flere år å ha lidd av blødninger som ingen lege kunne kurere. Da 

overtalte Lucia henne til å foreta en valfart til det populære pilegrimsmålet Catánia, mindre 

enn åtte mil fra Siracusa. Der var graven til den hellige jomfru og martyr Agathe, som var blitt 

drept 52 år tidligere i forfølgelsene under keiser Decius (249-51). Mor og datter reiste til 

Catánia. I bønn viste Agathe seg for Lucia og sa: «Min søster, hvorfor ber du til meg om noe 

du like godt selv kan gi din mor? Din tro har helbredet henne!» 

Som takk for dette miraklet ga moren Lucia lov til å leve ugift og å gi medgiften til de fattige. 

Men den kommende brudgommen, krenket og med såret stolthet, anga henne som kristen til 

keiser Diokletians stattholder på Sicilia, Paschasius. Dette skjedde i året 303, som var det 

blodigste året under keiserens kristenforfølgelse. Lucia ble fengslet og torturert, men hun var 

standhaftig og klaget ikke. Da ble hun dømt «ad lupanare», til å sendes til bordellet som straff. 

Der skulle hennes kyskhet gå tapt, og Den Hellige Ånd, som hun hadde fortalt dommeren at 

opplyste henne, vike fra henne. 

Hun skulle fraktes på en oksekjerre til spott og spe gjennom byen, men tusen mann og flere 

okser klarte ikke å rikke jomfruen. Den rasende stattholderen fikk da samlet ved rundt hennes 

føtter og prøvde å brenne henne, men igjen ble hun berget av Gud. Deretter helte han kokende 

olje over henne, men hun fortsatte å være uskadd. Da ble stattholderen svært redd, og hun ble 

dømt til døden ved sverdet, og bødlene kjørte et sverd i halsen på henne. Men Lucia levde så 

lenge at en prest rakk å komme og gi henne sakramentet. Da først døde hun. Men før hun 

døde, forutsa hun den straff som skulle møte Paschasius, at kristenforfølgelsen snart ville ta  

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


 

slutt, at keiser Diokletian ikke ville regjere lenger og at han medregent i vest, Maximian 

Herkules (286-305), ville dø. Dessverre kan ikke denne vakre fortellingen godtas uten skepsis. 

Detaljene i legenden er muligens bare tatt fra lignende skildringer av jomfruers martyrdød. 

Det er også et faktum at keiser Maximian ikke døde umiddelbart etter at hans regjeringstid var 

over, som profetien hadde sagt. Det er også vanskelig å tro at en hedensk romersk guvernør 

skulle bære navnet Paschasius (avledet av «påske»). Men andre elementer av legenden kan 

man kanskje feste større lit til. Det er ingen grunn til å tvile på tid og sted for Lucias 

martyrium – Siracusa på Sicilia, rundt 303/304, og dødsmåten virker heller ikke usannsynlig. 

Man må håpe at sammenknytningen av Agathe og Lucia ikke er senere tiders utbrodering. De 

to var Sicilias to viktigste og mest kjente helgener 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

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 

 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.                 

Gledens søndag 

I dag er den tredje søndagen i advent, som kalles Gaudete-søndagen - gledens søndag. 

Evangeliets glede er ikke en hvilken som helst glede. Den består av vissheten om å være 

ønsket velkommen av Gud og å være elsket av Gud. Han gir oss styrke til å gå videre. 

Takket være Hans hjelp kan vi alltid få begynne på nytt! 

 

Pave Frans, desember 2013 
 
 

 

 

 

 

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. 

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.  

  

   

. 



                        

 

 

 
 

 

 

 

 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. 

 

Tilbud til familier, barn og unge 

 

Viktige datoer fremover: 

8. januar:   Hellige tre kongers fest 

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

14. januar:  Katekese for 2.-8. klasse + ministrantøving 

5. februar:  Katekese for 1. klasse 

5. februar:  Søndagssamling for 9. klasse 

12.-14. mai:  Familiehelg  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Vi takker for kollekt 
kr      785  fransk lørdag 

kr      339  norsk lørdag kveld                                     

kr      568  polsk lørdag kveld                                                   

kr   1 766  fromesse 
kr   3 718  høymesse                                                               

kr   5 084  messe på polsk                                                 

kr   1 459  messe engelsk   

 

fra 4. desember  
kr         80  messe på engelsk                                         

kr    1 063  messe på eritreisk                                                  

kr    3 116  kveldsmesse på polsk                                                         

kr    1 230  messe på Nesodden                                    

kr    1 165  messe på Holmlia                                    

kr    1 395  kirkekaffe                                                          

kr       719  kirkekaffe eritreisk 
                             

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. 

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. 



 
 
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... 
- 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!! 

mailto:huyen.nguyen@katolsk.no


 

 

Sun 11 Dec  Third Sunday of Advent (Year A)  

First reading:  Isaiah 35:1-6a, 10 

Response:  Lord, come and save us. 

Second Reading:  James 5:7-10 

Gospel:  Matthew 11:2-11 

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

Mon 12 Dec  5.30pm     Family Choir practice 

Tue 13 Dec  7.00am Rorate Mass followed by breakfast 

  7.00pm Exposition of the Blessed Sacrament – Fr Godwin  

Wed 14 Dec 11.00am Mass – no Lunch Club today 

  4.30pm Confirmation course – 9th class   

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Thu 15 Dec   4.30pm Confirmation course – 9th class   

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

  7.30pm English choir practice 

Fri 16 Dec 11.30am Parish office closed from 11.30am today 

Sat 17 Dec 11.00am Mass  

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 18 Dec Fourth Sunday of Advent (Year A)  

 Isaiah 7:10-14; Paul 1:1-7; Matthew 1:18-24 

 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) 

Rorate Masses –  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. 

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. 

 

 

 



 

 

 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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