
 

     ST. Hallvard kirkes 

   søndagsblaD  

Søndag 1. januar 2017 

Guds hellige mor, Maria, messeboken s 141                                                                                           

1. lesning: 4 Mos 6,22-27    

Omkved:  Gud vær oss nådig og velsigne oss. 

2. lesning: Gal 4,4-7                                                       

Evangelium: Luk 2,16-21  

   Oktavdag for julen - Verdensdag for fred                                                  

 

 Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder                                                                                                                               
 

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

MANDAG        2 jan     09:00 Ordinær åpningstid for    

                                               menighetskontoret                                

TIRSDAG        3 jan     19:00     Tilbedelse – p. Godwin                                 

ONSDAG         4 jan     11:00     Messe - ingen kontaktklubb           

 TORSDAG      5 jan     18:30     St. Josef-mennene    

 FREDAG  6 jan    HERRENS ÅPENBARING                                 
        18.00 –    Messe  på norsk                                                     

                     Messeboken s.148                                                  

             1.lesning:      Jes 60,1-6                               

            Omkved : For ham skal alle  folkeslag  

                   bøye kne                                                                           

                    2.lesning:      Ef. 3,2-3a.5-6 
           Evangelium: Matt 2,1.12 

         19:00 –    Messe på polsk 
        18:00 Mariaforeningens julefest   

 LØRDAG         7 jan    13:00 Eritreisk messe - Jul 

SØNDAG          8 jan    Helligtrekongersfest etter familiemessen 
 HERRENS DÅP  Jes 42,1-4.6-7,  Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10  Apg 10,34-

 38, Matt 3,13-17   Kollekt til barne-missio 

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

 

http://liturgi.info/U1a
http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/missio


 

 Epifania - Herrens Åpenbaring 
6. januar er kirkeårets tidspunkt for en stor kristen fest over hele 

verden. Den kalles på gresk Epifania, som kan oversettes med 

"åpenbaring" eller "lysende", og her står dette for Herrens 

åpenbaring og stjernen som viste seg over Jesusbarnet. 

De tre vise menn som kom for å tilbe Barnet, ble senere i kirkehistorien 

oppfattet som konger, og så oppstod det populære navnet 

"Helligtrekongersfest". I katolske land er Epifania gjerne en fridag som 

tillater at alle kan komme sammen for å feire den, men i et land som Norge 

blir feiringen i stedet forskjøvet til første søndag etter 1. januar. 

To festdager har historisk sett konkurrert om å være tyngdepunktet i feiringen av Jesu fødsel, 

dåp og tidlige virksomhet på jorden: Jul og Epifania. Epifania er den eldste høytiden. Den 

oppstod i Alexandria på 100-tallet og var koblet til en tidligere hedensk vannfest ved at denne 

nå ble knyttet til tanken på Herrens dåp. Fremdeles er det i De ortodokse kirker en høytidelig 

velsignelse av vannet på denne dagen. Man hadde regnet seg frem til at Jesus var født og døpt 

på samme dato, og da ble dette naturlig nok en kombinert dåps- og fødselsfeiring. Den bredte 

seg fra Alexandria ut over hele Østkirken, og etter hvert tok man også med feiringen av Jesu 

første under: Vann som ble til vin under bryllupet i Kana. Dermed ble Epifania den viktigste 

kirkelige høytid ved siden av påsken. 

I Vestkirken tok man imot denne festdagen og innlemmet den i kirkeåret, men her fikk den 

mindre tyngde. For under keiser Konstantin skjedde det på 300-tallet at feiringen av Jesu 

fødsel ble koblet til den romerske festen for feiringen av vintersolverv (jul). Hos profeten 

Malaki varsles det om at "rettferds sol skal renne". Beregninger av datoen for fødselen falt her 

sammen med en etablert fest, og i Vestkirken ble derfor julefeiringen det sentrale og populære. 

Dette ble etter hvert oppfattet også i Østkirken, og man hadde stor tro på at Roma satt inne 

med de korrekte opplysningene fra keiser Augustus" folketelling. 25. desember ble derfor etter 

hvert den offisielle dagen for Jesu fødsel også i Østen, men feiringen av Epifania var forsatt 

meget viktig.                                                                                                                                    

I Den katolske kirke ble feiringen av innholdet i Epifania etter hvert fordelt på flere festdager. 

Jesu dåp ble lagt til søndag etter Herrens Åpenbaring, og bryllupet i Kana ble en tekst for 

søndagen etter (2. søndag i det alminnelige kirkeår). Det som gjenstod å feire for 6. januar var 

at Herren viste seg for dem som søkte ham, særlig ved de hellige tre kongers tilbedelse av 

Jesusbarnet, og så konsentrerte man seg om nettopp dette temaet. Dette fremgår klart av 

festdagens nåværende messetekster. Men helt frem til 1956 hadde Herrens Åpenbaring sin 

egen oktav i kirkeåret (de åtte dager etter Epifania), slik vi i dag har juleoktaven og 

påskeoktaven. Nå inngår imidlertid denne tidligere oktaven i det bredere begrepet juletiden. 

Dette gir julefeiringen en nødvendig bredde: Herrens Åpenbaring er 13. dag jul, og julen 

avsluttes med Herrens dåp. Det er altså helt misforstått og tåpelig å si "vel overstått!" til 

hverandre etter Annen juledag! 

Herrens åpenbaring blir et slags foreløpig sluttpunkt for julefeiringen. Ser vi dagen i 

sammenheng med de folkelige julekrybbene, har vi nå selve situasjonen ved krybben foran 

oss: Alle aktørene er kommet på plass. De tre stjernetydere eller konger har omsider nådd 

frem med sine kameler og sine gaver til Jesusbarnet, gull, røkelse og myrra. I Det nye 

testamente er det bare evangelisten Matteus som forteller om dette. 

Artikkel av diakon Gunnar Wicklund-Hansen til Broen - katolsk kirkeblad, nr. 6-2003 

http://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/jan06
http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/gwhansen
http://www.katolsk.no/import/kirkebladet


 

 

Har du husket å melde deg på?                   
Absolutt siste frist 9. januar! 
  

 

 

     2017 

 

 

Meld deg på til menighetskontoret på epost:                                                       

oslo-st.hallvard@katolsk.no          

Det ligger også påmeldingslister i sakristiet og på forkontoret.        

Festen koster kr 300 pr. person,                                                                                        

som gjerne betales ved påmelding til konto 3000 22 49134.                                                                                                                                                      

Husk å merke innbetalingen med «Julefest 2017»,                                                                          

husk å skrive navnene på alle du ønsker å melde på til julefesten.                                                    

Ta gjerne med gevinst til utlodningen! 
 

 

mailto:oslo-st.hallvard@katolsk.no


 

 
 

 

 

  

 

 

 

Notiser: 

 Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter 

messen kl 11:00. Første møte etter nyttår 18. januar 

 Familiekoret har øvelse hver mandag kl 16:30.   

 Kirkekoret har onsdagsøvelser kl 18:30 

 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. 

 
 

Hvordan har vi brukt tiden vår? 
Når året går mot slutten, samler vi opp, som i en kurv, de dagene, ukene og månedene av 

livet som vi har lagt bak oss, og vi holder dem fram for Herren. Og la oss så ha mot til å 

spørre oss selv; hvordan har vi brukt den tiden Han har gitt oss? Har vi først og fremst 

brukt tiden på oss selv og våre egne interesser, eller har vi forsøkt også å bruke tid på 

andre? Og hvor mye tid har vi satt til side for å være sammen med Gud – i bønn, i stillhet 

og i tilbedelse? 

Pave Frans, desember 2013 

.  
 

 

 

 

 

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. 

Jubileumsboken: «Der himmelen stiger ned» får du også i kjøpt i bokskapet 

eller på menighetskontoret. Boken koster kr. 299 



 

 

 

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  

 
 

 
 
 
 
JULESPILL 2016 
På julaften er det familiemesse kl.13.30 i St. Hallvard kirke. 
Tradisjonen tro blir det også julespill under messen, en veldig enkel 
dramatisering av juleevangeliet. I år er det sr. Magdalena og sr. 
Kristina fra Elisabethsøstrene som er ansvarlig for øving. Vel møtt! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen, 

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

  

 

ØVING TIL JULESPILL 

ETTER HØYMESSEN 

SØNDAG 18. DESEMBER!! 

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.  

mailto:huyen.nguyen@katolsk.no


 

 

Sun 1 Jan  The Solemnity of The Blessed Virgin Mary  

First reading:  Numbers 6:22-27 

Response:  May God bless us in his mercy 

Second Reading:  Galatians 4:4-7 

Gospel:  Luke 2:16-21 

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

from year II) 

Mon 2 Jan  4.30pm     Family Choir practice 

Tue 3 Jan  7.00pm Exposition of the Blessed Sacrament – Fr Godwin  

Wed 4 Jan 11.00am Mass – no Lunch Club today 

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Fri 6 Jan Feast of the Epiphany 

 6.00pm Legion of Mary – Christmas party  

Sat 7 Jan 11.00am Mass  

  1.00pm Eritrean Christmas mass 

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 8 Jan The Baptism of The Lord (Year A) 

 Isaiah 42:1-4, 6-7; Acts 10:34-38; Matthew 3:13-17  

Mass times: 9.30am, 11.00am (family mass), 1.00pm (Polish), 4.00pm (English), 5.00pm (English 

– Fr Godwin), 5.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

Children’s Party - Sunday 8 January 2017 after family mass - to celebrate the feast of the 

Three Kings.   

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. 

Lunch Club – next meeting is Wednesday 18 January. 

Monthly Papal Prayer Intention – January 2017 

that all Christians may be faithful to the Lord's teaching by striving with prayer and fraternal 

charity to restore ecclesial communion and by collaborating to meet the challenges facing 

humanity. 

 

 

mailto:oslo-st.hallvard@katolsk.no
mailto:oslo-st.hallvard@katolsk.no
mailto:hallvard@katolsk.no


 

 

Ndz 1 Styczeń 2017 Uroczystość Bożej Rodzicielki  

Pierwsze czytanie: Z księgi Liczb 6,22-27 

Psalm: Bóg miłosierny niech nam błogosławi 

Drugie czytanie: Z listu do Galatów 4, 4-7 

Ewangelia: Łukasz  2, 16-21 

Światowy dzień Pokoju 

W tygodniu:  Poniedziałek - Piątek Msza o 18.00 (po norwesku) 

(czytania cykl II) 

Poń 2 styczeń 17.30  Próba Chóru dziecięcego 

Wtorek 3 styczeń 19.00 Adoracja – ks. Godwin 

Sro 4 styczeń         11.00 Msza sw.  Nie ma spotkanie Seniorów 

Czw 5 styczeń 18.30  Spotkanie męszczyzn sw. Józefa 

Piątek 6 styczeń Uroczystosć Trzech Króli 

 18.00  Msza sw. po norwesku 

 19.00 Msza sw. po polsku 

Mszalik str. 148 Pierwsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza 60, 1-6   

Psalm: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi 

Drugie czytanie: Z listu do Efezjan 3,2-3a.5-6  

Ewangelia: Mateusz 2, 1.12  

 18.00 Grupa Maryjna ma zabawę choinkową 

Sobota 7 styczeń  13.00 Eritrejskie Boże Narodzenie – Msza po eritreksju 

Niedziela 8 styczeń Chrzest Pański Msza sw. Rodzinna z zabawą choinkową po Mszy 

Iz, 42, 1-4.6-7, Psalm 29, Dzieje Apostolskie 10, 34-38, Mateusz 3, 13-17 Kolekta na Misje 

Msze wieczorne   18.00 (po norwesku); 19.00 (po polsku) 

Msze sw.: 9.30, 11.00 (suma), 13.00 (po polsku), 13.30 (Nesodden) 16.00 

(angielska), 17.00 (angielska – Fr Godwin), 17.00 (Holmlia),  19.00 (po polsku) 

Spowiedź: Przed Mszami sw w języku polskim, codziennie w czasie adoracji od 17.00 (po 

norwesku)                                                                                                                                                        

Papieskie intencje na  styczeń 

Intencja Misyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana,                              

angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej                                       

jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed 

ludzkością. 

 

 

 

 



 

 

 Pavens bønneintensjoner for januar 

Kristen enhet 

At alle kristne må være trofaste mot Herrens lære ved å strebe etter å 

gjenopprette kirkelig kommunion gjennom bønn og søskenkjærlighet 

og ved å samarbeide om å møte utfordringene menneskeheten står 

overfor. 

************************************************ 
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  

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:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
http://sthallvard.katolsk.no/
mailto:darkowakounig@yahoo.com

