
 

 ST. HALLVARD 
KIRKES 

SØNDAGSBLAD 
    Søndag 3. februar 2019 
  4. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

år C, messeboken side 461 

1. lesning:  Jer 1, 4-5.17-19 

Omkved: Min munn skal forkynne din frelse.  
    2. lesning: 1 Kor 12, 30b-13,13 

    Evangelium: Luk 4, 21-30  

I dag: Familiemesse kl. 11:00 

 

Oversikt over messene gjelder fra mandag 28. januar til ca. søndag 14. april 2019 

        Søndagsmesser i St. Hallvard 

 Messe på Nesodden 1. og 3. søndag kl. 13.30 

Messe på Holmlia hver søndag kl. 18.00 

Hverdagsmesser i St. Hallvard 
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  

  Messe kl. 

11.00 

   

Sakrament

-andakt og 

skriftemål 

kl. 17.15 

Sakrament

-andakt og 

skriftemål 

kl. 17.15 

Sakrament

-andakt og 

skriftemål     

kl. 17.15 

Sakrament

-andakt og 

skriftemål    

kl. 17.15 

Sakrament

-andakt og 

skriftemål 

kl. 17.15 

Sakrament-

andakt og 

skriftemål 

kl. 17.15 

Messe kl. 

18.00 

Messe kl. 

18.00  

Messe kl. 

18.00  

Messe kl. 

18.00  

Messe kl. 

18.00 

Messe kl. 

18.00  

    Polsk messe 

kl.19.00 

Polsk messe 

kl. 19.00 

Kl. 09.30 

Norsk 

Stor sal 

Kl. 11.00  

Norsk 

Stor sal   

Kl. 13.00  

Polsk 

Stor sal 

Kl. 14.30  

Polsk  

Stor sal 

Kl. 16.00 

Engelsk 

Stor sal 

19.00  

Polsk  

Stor sal 

 Kl. 11.00  

Norsk  

Lille sal 

 Kl. 15.00  

Ukrainsk  

Lille sal 

  



 

 

VIKTIG INFORMASJON 

Fra og med mandag 28. januar 2019 er kirken og kapellet stengt pga. 

rehabilitering og den store menighetsalen er brukt til å feire messene både 

på søndager og hverdager. Alle må være forberedt på endringer når det 

gjelder bruk av salene. Samtidig vil vi be alle i vår menighet om forståelse 

og tålmodighet mens arbeidet foregår.  

 

Notiser - merk forandringer 

 Kontaktklubben – foreløpig ingen møter pga. stenging av kirkerommet   

 Kirkekaffe på søndager – avlyst frem til 14. april  

 Skriftemål – mulighet for å skrifte på forkontoret mellom fromesse og høymesse på 

søndager og fra 17.15 - 17.45 i hverdager.  

 Familiekoret HaBaKo har øvelse hver mandag kl 17:30 i lille sal   

 Kirkekoret har øvelse i lille sal onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:30    før høymesse 

kl 11:00  

 Kirkekaffe på Holmlia er hver 2. og 4. søndag i måneden etter messen kl 18:00 

 Grunnkurs i troen: 4. februar, 4. mars, 1. april, 6. mai, 4. juni.  

 Ekteskapskurs: 11. februar, 18. februar, 25. februar, 11. mars, 18. mars, 25. mars 

 Mariaforeningen – tirsdag 5. februar er årsmøte etter messen i St. Olav kl 11:00. 

Ta med gave til utlodning for Svale-barnet. 

Bokskapet 

Gro og Liv anskaffet nye og spennende bøker og 

rosenkranser for salg og oppfordrer derfor alle til å 

besøke boksalget.  Husk at salget gir et lite overskudd til 

menigheten.  

 

Nå er det ryddetid                                                                                        

Alle skapene i huset (menighetssalene, gangene, korridorene, trappene og 

speiderkjellern) må identifiseres og ryddes i. Hvert skap må markeres med navnet    

på ansvarlig person eller gruppe. 

Skapene må markeres og ryddes i før 17. februar. 

Etter denne datoen vil løse og umerkede gjenstander blir kastet. 



 

FEST- OG MINNEDAGER 

Mandag 4. februar – Katarina av Ricci 

Tirsdag 5. februar – Den hellige Agathe 

Onsdag 6. februar – Den hellige Paul Miki og hans ledsagere 

Den hellige Paulus Miki SJ var den 

eldste av martyrene og har fått æren å stå 

som representant for gruppen i den 

romerske kalenderen. Han ble født i 1564 

i distriktet Tsunokuni ved Osaka i Japan i 

en aristokratisk familie, sønn av den tapre 

militære lederen Miki Handayu. Familien 

ble kristen og Paulus ble døpt som 

femåring. Som gutt gikk han på 

jesuittskolene Azuchi og Takatsuki, og som 22-åring gikk han i 1586 inn i 

jesuittordenen. Allerede som student viste han seg som en dyktig predikant og 

debattant og ble en av de viktigste misjonærene i Japan. 

Paulus Miki lyktes i å omvende mange velutdannede mennesker, og i den harde 

japanske virkeligheten gjorde hans kjærlighetsfulle prekener stort inntrykk på alle. De 

kristne i Arima og Omura kjente hans ry for veltalenhet, så han ble invitert til å preke 

i mange byer. Paulus var skolastiker i jesuittordenen da han den 9. desember 1596, bare 

få måneder før han skulle ha blitt ordinert, ble arrestert i jesuittenes residens i Osaka 

sammen med sine to ledsagere Johannes de Goto og Jakob Kisai. Etter å ha kommet 

frem til henrettelsesstedet, ble de møtt av to jesuittprester. Mens den ene hørte 

skriftemål, tok den andre med de tre jesuittene til kapellet i St. Lasarus hospital. Der 

fornyet Paulus Miki sine løfter mens de to andre avla sine første løfter. Paulus var den 

eldste av martyrene, men var ikke mer enn 33 år da han døde, Herrens alder. 

 

Fellesskapet Sant’Egidio inviterer deg til kveldsbønn og foredrag med 

Sr. Anette om Å finne Gud i alle ting. Vi møtes i Mariagården tirsdag den 

5. februar kl. 1845. Foredraget tar utgangspunkt i Ignatiansk 

spiritualitet. Velkommen til bønn, refleksjon, hyggelig samvær og enkel 

bevertning. Felleskapet Sant’Egidio er bygd på bønn, evangelisering og 
handling rettet mot de fattige. Velkommen! 

               Vi takker for kollekt 

kr      535  lørdag kveld norsk 

kr      373  lørdag kveld på polsk                                                     

kr   1 793  fromesse på norsk                                     

kr   2 537  høymesse på norsk              

kr   3 294  messe på polsk 

kr   1 001  messe på ukrainsk  

kr   1 082  messe på  engelsk  

fra 27. januar 

kr   1 536  messe på polsk søndag kveld  

kr   1 107  messe på Holmlia 

kr      791  kirkekaffe polsk   

kr   2 205  kirkekaffe 

kr   1 740  kirkebøssene 

kr      780  kontaktklubben 

 



 

 

Pavens bønneintensjon for februar 

For at ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og 

vold må bli tatt sjenerøst imot. 

 

                                                                         
UKENS PAVE FRANS    Livets ror 

Hemmeligheten bak å kunne navigere seg gjennom livet på en 

god måte, det er å invitere Jesus ombord. Roret i ditt liv skal 

gis til Ham, slik at Han kan styre og finne veien. 

Pave Frans, januar 2019 

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar 

 

 

 



 

Tilbud til familier, barn og unge                  
 

Viktige datoer fremover:                    
2. februar:  Polsk katekese 
8. februar:  SHUL 
9. februar:  Katekese 1.-8. klasse 
10. februar:   Konfirmantundervisning 9. klasse 

 

St. Hallvard ministrantlag 
Har du lyst til å være ministrant i St. Hallvard kirke?  
Vil du være med å bistå presten under messefeiringen? 
Kontakt ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen på 
mobil 41531615 eller epost hung0047@gmail.com 

 

HaBaKo  
Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene første 
søndag i måneden. Øving kl.17.30-18.30 hver mandag, med unntak 
av skoleferie og andre helligdager. Vil du være med? Kom da vel!  
Har du spørsmål ta kontakt med: sr. Faustyna 
tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller epost: 
faustyna@stelisabeth.katolsk.no 

 

Katekese 
Katekesen tar imot nye barn fortløpende, med unntak fra 
førstekommunions- og konfirmasjonsklassene som skal motta 
sakramenter våren 2019. All informasjon i forbindelse med katekesen 
skoleår 2018/2019 ligger oppdatert på menighetens nettside 
sthallvard.katolsk.no.  

 

St. Hallvard UngdomsLag  
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang! 
Oppmøte i lillesalen kl.18.30. Mat og aktiviteter før kvelden avsluttes kl.21.  
 

 SHUL – St. Hallvard Ungdomslag  shul.sthallvard 

 
Spørsmål? Kontakt katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider på mail: 
huyen.nguyen@katolsk.no 

 

mailto:hung0047@gmail.com
mailto:faustyna@stelisabeth.katolsk.no
http://www.sthallvard.katolsk.no/
mailto:huyen.nguyen@katolsk.no


 

Sun 3 Feb:  Fourth Sunday in Ordinary Time (Year C) 
First reading: Jeremiah 1:4-5, 17-19 

Response: I will sing of your salvation. 

Second Reading: Corinthians 12:31-13:13 

Gospel: Luke 4:21-30  

Next week:  Monday –  Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year II) 

Mon 4 Feb  5.30pm Family choir practice 

  6.45pm     Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

Wed 6 Feb  11.00am Mass – Lunch Club cancelled because of church repairs 

  4.00pm Choir practice - Eritrean  

  6.30pm Choir practice – Norwegian 

Fri  8 Feb  7.00pm Mass and Benediction (Polish)  

Sat 9 Feb 10.00am    Catechism for  1st to 8th class pupils 

 11.00AM MASS IS CANCELLED 

 1.00pm Catechism Mass 

  6.00pm Eritrean youth group  

Vigil masses: 6.00pm (Norwegian), 7.00pm (Polish)  

Sun 10 Feb Fifth Sunday in Ordinary Time (Year C) 

 Isaiah 6:1-2a, 3-8; Corinthians 15:1-11; Luke 5:1-11 

 12.00pm Eritrean youth group 

IMPORTANT 
BOTH THE CHURCH AND THE CHAPEL WILL BE CLOSED FROM MONDAY 28 

JANUARY TO SUNDAY 14 APRIL 2019.  SUNDAY MASS TIMES ARE AS 

FOLLOWS: 

Sundays: 9.30am (big hall), 11.00am (both big and small halls), 1.00pm (Polish – big 

hall), 2.30pm (Polish – big hall), 2.30pm (Ukrainian – small hall), 4.00pm (English – big 

hall), 7.00pm (Polish – big hall); Holmlia 6.00pm; Nesodden 1st and 3rd Sundays 1.30pm 

Saturdays: 11.00am Mass is cancelled during the whole period. 

Confession: while the church is being renovated confession will be heard in the church 

front-office between the 9.30am and 11.00am masses on Sundays and on weekdays from 

5.15pm to 5.45pm. 

Unfortunately the Lunch Club Wednesday meetings and Sunday church coffee will be 

cancelled while renovation work is being done. There will be church coffee at Holmlia on 

the 2nd and 4th Sundays of the month. 

MARRIAGE PREPARATION COURSES 

All couples wishing to be married in the Catholic Church must attend a Marriage 

Preparation course. St Hallvard’s parish offers the course, held on 6 evenings, 6.45pm – 

8.15pm, in Polish, Norwegian and English. The first Norwegian course begins on 11 

February. For fuller information and dates contact the Parish office (23 30 32 00) or see 

our website sthallvard.katolsk.no. 

Church building maintenance fund 

Though we have reached the target sum, we are grateful for any future donations to the 

Church maintenance fund. To contribute please send your donation to account number 

3000.22.49320, or Vipps to 12124 «St Hallvard menighet», marking the payment  

"Kirkebyggvedlikehold"  
Papal Prayer Intentions – February 2019 
For a generous welcome of the victims of human trafficking, enforced prostitution, and violence. 



 

 

Niedziela 3 lutego 2019,  

IV tydzień zwykły Rok C, I  

Pierwsze czytanie: Jr 1, 4-5. 17-19 

Psalm: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie 

Drugie czytanie: 1 Kor 12, 30b-13, 13 

Ewangelia: Łk 4, 21-30 

 

W tygodniu:  

Poniedziałek - Sobota   Msza o 18.00 (po norwesku), czytania cykl II 

Poniedziałek 4 luty   17:30  HaBaKo  próba chóru dziecięcego w małej sali 

Środa 6 luty                     11.00  Msza św. - NIE MA spotkań Kontaktklubb  

Czwartek 7 luty               18:30  Spotkanie otwarte mężczyzn św. Józefa po              

Mszy św o godz. 18:00 

Piątek 8 luty           19:00  Msza św po polsku wraz z adoracją w dużej sali  

Sobota 9 luty           18:00  Msza św niedzielna po norwesku 

    19:00  Msza św. niedzielna po polsku w dużej sali  

 

Spowiedź: Przed Mszami św. w języku polskim, codziennie w czasie adoracji od 

godz. 17:00.  Spowiedź będzie się odbywała w biurze przed sekretariatem.  

 

Poniżej porządek Mszy św. niedzielnych od 28 stycznia do 14 kwietnia  

 

 

Intencje papieskie na luty 

O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz 

wszelkiej innej przemocy. 

 

Bóg zapłać wszystkim, którzy swoimi ofiarami wsparli remont naszego kościoła. Cel 

został osiągnięty i zostało uzbieranych kr 886.642. Serdecznie dziękujemy!  

 

 

Kl. 09.30 

Norsk 

Stor sal 

Kl. 11.00  

Norsk 

Stor sal   

Kl. 13.00  

Polsk 

Stor sal 

Kl. 14.30  

Polsk  

Stor sal 

Kl. 16.00 

Engelsk 

Stor sal 

19.00  

Polsk  

Stor sal 

 Kl. 11.00  

Norsk  

Lille sal 

 Kl. 15.00  

Ukrainsk  

Lille sal 

  



 

For å bidra til vedlikeholdsprosjektet bruk kontonr. 3000.22.49320 eller Vipps til 

12124/«St. Hallvard menighet» og merk innbetalingen "Kirkebyggvedlikehold" 

Betal kollekten med  

Hvis du ikke har med deg kontanter til kirken, kan du nå betale kollekt, kirkekaffe og 

annet med Vipps på mobilen.  Klikk på plusstegnet og velg Send penger.  Skriv inn 

«St. Hallvard» eller nummer 12124, skriv beløp og gjerne hva det gjelder (f.eks. 

«Kollekt kl. 11» eller «Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale.  

Obs! Husk å oppdatere/laste ned Appen på nytt hvis du har byttet bankkort, 

ellers kan det oppstå feil og du får ikke betalt. 

Har du ikke allerede installert Vipps på din smarttelefon, kan du laste ned app’en fra 

AppStore eller Google Play.  Klikk Åpne og registrer deg med navn og kortnummer. 

Informasjon:                                                                                                           
 SKRIFTEMÅL: Under rehabilitering i kirken frem til ca. 14. april får man 

mulighet for å skrifte på forkontoret mellom fromesse og høymesse på søndager.  

      Hverdager: skriftemål 17:15-17:45.      

Lørdager: skriftemål 17:15-17:45. Andre tider etter avtale.  

 

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

De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken. 

 

 Hvis du kommer med rullestol, som må med inn i kirken, ville det være til stor 

hjelp om du kontakter menigheten på 23303200 for avtale. Da kan vi ta bort et 

par stoler slik at rullestolen kan få plass.    

 

De fleste av oss har i dag med seg en smarttelefon eller et nettbrett. Om 

du enda ikke har gjort det:  

Last ned appen "Katolsk" (Finnes både til Android og iOS). Ved hjelp av 

denne appen kan du enkelt få tilgang til dagens lesninger.  

_____________________________________________________________ 

St. Hallvard kirke og menighet:         
Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no - sogneprest 

Piotr.Gwizdz@katolsk.no  - kapellan 

Myron.Kuspys@katolsk.no - kapellan                                                                                                         

sr.johannaelisabeth52@gmail.com- sr. Johanna- sakristan 

Menighetskontor er åpent kl 09:00 – 15:00 (man-fre) 

Tlf: 23 30 32 00 mellom kl 09:00 – 15:00 (man-fre) 

E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no 

Adresse: St. Hallvard Kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo 

Nettside: http://sthallvard.katolsk.no 

Facebook: https://www.facebook.com/sthallvardkirke    

Bankkonto: 3000.22.49134 - vipps til «St. Hallvard menighet» eller nummer 12124 

Den katolske kirkes nettsider: www.katolsk.no 

mailto:Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no
mailto:Piotr.Gwizdz@katolsk.no
mailto:Myron.Kuspys@katolsk.no
mailto:sr.johannaelisabeth52@gmail.com-
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