ST. HALLVARD KIRKES
SØNDAGSBLAD
for perioden 24. desember– 6. januar

Jul i St. Hallvard 2018
Her kommer, Jesus, dine små
og vil til deg i stallen gå.
Opplys enhver i sjel og sinn
å finne veien til deg inn.

MESSETIDER FOR JUL OG NYTTÅR I ST. HALLVARD
Mandag 24. desember - julevigilie
15.00 familiemesse på norsk
16.30 messe på ukrainsk
20.30 julevigilie på polsk
22.00 midnattsmesse på norsk
Tirsdag 25. desember – 1. Juledag
09.30 fromesse- Julemesse
11.00 høymesse norsk - Julemesse
13.00 høymesse på polsk
16.00 julemesse på engelsk

Søndag 30. desember
Den hellige familie

19.00 julemesse på polsk

09.30 fromesse

13.30 messe på Nesodden

11.00 høymesse på norsk

18.00 messe på Holmlia

13.00 høymesse på polsk

Onsdag 26. desember – 2. Juledag

14.30 messe på ukrainsk

11.00 messe på norsk

16.00 messe på engelsk

13.00 messe på polsk

19.00 messe på polsk

18.00 messe på norsk

18.00 messe på Holmlia

Torsdag 27. desember

Mandag 31. desember - Nyttårsaften

18.00 messe på norsk

18.00 messe på norsk

Fredag 28. desember

19:00 messe på polsk

18.00 messe på norsk

Tirsdag 01. januar – Nyttårsdag
Guds hellige mor Maria

19.00 messe på polsk
Lørdag 29. desember
11.00 messe på norsk
16.00 rekviemmesse på ukrainsk
18.00 messe på norsk
19.00 messe på polsk

11.00 høymesse på norsk
13.00 messe på polsk
14.30 messe på ukrainsk
Menighetskontoret er stengt fra
mandag 24. des. – tirsdag 1. jan. 2019

UKENS PAVE FRANS

Jesus er julens kjerne

Når du ber foran julekrybben, la hengivenheten til Jesusbarnet røre
ved ditt hjerte. Han som lot seg føde fattig og sårbar blant oss, for å
gi oss sin kjærlighet.
Dette er den ekte julen. Om vi fjerner Jesus fra julen, hva blir da
igjen? En tom fest. Ikke ta Jesus ut av julen! Jesus er julens kjerne.
Jesus er den ekte julen.
Pave Frans, november 2017
Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar
Julehilsen fra menighetsrådsleder
Kjære menighet
Dagene har blitt kortere og vi venter på at vinterens mørke lyses opp
av Kristus, som kommer oss i møte etter adventens stille og håpefulle
refleksjon. Som menighet er vi på vandring sammen, men ofte ser vi
bare vårt lille stykke virkelighet. Vi har i mange år omtalt
nasjonalsjelesorgen som noe eksternt – noe som skjer utenfor
menighetens vanlige liv. I hvert menighetsrådsmøte har min tro blitt
styrket på at våre nasjonale grupper i stadig sterkere grad har blitt en del av menighetens
vanlige liv. Den kommunikasjonen vi har etablert, den felles innsatsviljen på tvers av
gruppene jeg har sett og den samlende og støttende innstillingen vi som menighet har
ovenfor hverandre befester denne sannheten – at vi er én verdenskirke, med én felles tro og
med et berikende mangfold av uttrykksformer. Rådsmedlemmenes mangfoldige nasjonale
bakgrunn og nettverk er en stor styrke for denne kanskje undervurderte men viktige
virkeligheten som binder oss stadig sterkere sammen.
Ditt menighetsråd har siden konstitueringen hatt tre møter. Et lite utsnitt av hva vi har fått til
så langt følger: Vi har organisert Mariaprosesjon i oktober, deltatt i ansettelsesprosessen for
en assistent til barne- og ungdomsarbeidet, koordinert innsamlingsaksjonen til
vedlikeholdsprosjektet, gitt nytt mandat til ledergruppen for St. Hallvardskonserten, fordelt
ansvar internt for arrangementer i 2019, behandlet innkommende saker fra
menighetsmedlemmer (støynivå/lyddempingstiltak i ny menighetssal – oppfølging
pågående; ventilasjon i kirken – utbedres ifb.m. vedlikeholdsprosjektet) – og ikke minst er
vi i sluttspurten med å forberede julefesten 11. januar 2019, som jeg håper mange av dere
vil være med på.
Vedlikeholdsprosjektet skrider frem og vi mangler nå kr. 190.000 av de 800.000 vi har som
innsamlingsmål. Det var godt oppmøte i presentasjonen/statusoppdateringen etter
høymessen 9. desember og det var spesielt hyggelig at så mange konfirmanter var tilstede –
det er denne generasjonen som skal arve kirkebygget og det må være opp til oss å overrekke
det i like god eller bedre stand enn vi selv fikk det overlevert. Generøsiteten har vært
overveldende og både enkeltindivider og grupper har gitt svært store beløp gjennom
innsamlingen. Mange andre har gitt mindre beløp, som tilsammen blir avgjørende. Jeg er
overbevist om at vi vil nå frem.
Med ønske om en velsignet julehøytid og alt godt for det nye året.
Arthur

Hellige Tre Kongers fest i St. Hallvard
Søndag 6. januar er det familiemesse kl.11 etterfulgt av familiefest med gang
rundt juletreet og julesanger. De tre hellige, vise menn (eller konger) er
selvskrevne gjester og kommer til å ha med seg gaver til menighetens barn 

Święto Trzech Króli w Kościele Św. Hallvard
Niedziela 6 stycznia o godz 11.00 zapraszamy na mszę a po niej na
rodzinne spotkanie przy choince z kolędami. Ci trzej święci mędrcy przynoszą
dary dzieciom z naszego kościoła 

Under julefesten i år serverer vi norsk julemat og eritreiske
smakebiter. Overskuddet går til vedlikeholdsprosjektet.

Vedlikeholdsprosjekt
Innsamling til reparasjon av
kirken
650 000
600 000
550 000
500 000
uke 48
Tidligere

uke 49

uke 50

Denne uke

Kirkebygget trenger
omfattende vedlikehold
som vil koste omlag 15
millioner kroner. Vi må
selv samle inn de siste
800.000 kronene. Siden
slutten av november
2017 er det kommet inn
kr 641.603.

Bidra til at kirkebygget blir reparert. Send ditt bidrag til konto
3000.22.49320. Vennligst skriv «Kirkebyggvedlikehold» i tekstfeltet. Hvis
du ikke bruker nettbank, kan du bruke giroblanketten som står i siste nummer
av Hallvardsvaka. Du finner også blanketten bak i kirken.

Vi takker for kollekt fra 18. desember
kr
kr
kr
kr
kr
kr

230
371
1 197
3 368
3 099
1 994

lørdag kveld norsk
lørdag kveld på polsk
fromesse på norsk
høymesse på norsk
messe på polsk
messe på ukrainsk

kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 400
1 977
1 072
1 004
1 480
820

messe på engelsk
messe på polsk søn. kveld
messe på Nesodden
messe på Holmlia
kirkebøssene
kirkekaffe

VARSEL – BRUK AV SALENE
St. Hallvard menighet varsler alle som låner eller ønsker
å låne lokalene mellom januar og frem til sommer 2019
at det kan være begrenset eller ingen tilgang. Det er på
grunn av rehabiliteringsprosessen. Vi regner med at
kirkerommet blir stengt og messene feires i
menighetssalene.
Vi kommer tilbake med mer info når vi får vite datoene
fra Byantikvaren om framdriftsplanen.

Søndag 6. januar 2019
Herrens åpenbaring
2. søndag etter jul
år C, messeboken side 148
Kollekt til barne-missio
1. lesning:
Omkved:
2. lesning:
Evangelium:

Jes 60, 1-6
For ham skal alle folkeslag bøye kne.
Ef 3, 2-3a.5-6
Matt 2, 1-12

I dag: HELLIGE TRE KONGERS FEST
Kommende uke: Mandag-fredag, messe kl. 18:00 (lesninger fra år 1I)
MANDAG 7. jan.
17:30 Barnekorøvelse HaBaKo i store sal
ONSDAG 9. jan.
11:00 Messe – Kontaktklubb etter messen
16:00 Eritreisk korøvelse i speiderkjelleren
18:30 Kirkekoret øver i menighetsalen
19:00 Latvisk dansegruppe i lille sal
TORSDAG 10. jan.
18:30 Joseph-mennene i lille sal etter messen kl 18:00
FREDAG 11. jan.
19:00 Messe og tilbedelse på polsk
LØRDAG 12. jan.
11:00 Messe
18:00 Første søndagsmesse på norsk
18:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren
19:00 Første søndagsmesse på polsk
SØNDAG
13. jan.
12:00 Eritreisk ungdom i speiderkjelleren
HERRENS DÅP, 3. søndag etter jul, år C, messeboken s. 157
Jes 40, 1-5.9-11; Tit 2, 11-14; 3,4-7; Luk 3, 15-16.21-22
St. Hallvard: 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk,
14:30 messe på ukrainsk, 16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk,
18:00 messe på Holmlia

Notiser:
 Menighetskontoret er stengt fra mandag 24. des. – tirsdag 1. jan. 2019
 Kontaktklubben har juleferie og første møte på nyåret er onsdag 9. jan. 2019
etter messen kl 11:00.
 Familiekoret HaBaKo har øvelse hver mandag kl 17:30, bortsett fra 24. og 31. des.
 Kirkekoret har øvelse i menighetssalen onsdager kl 18: 30 og søndager kl 10:30
før høymesse kl 11:00
 St. Joseph-mennene møtes igjen torsdag 10. januar etter messen kl.18:00

Herrens Åpenbaring
Epifania Domini Minnedag: 6. januar
Epifania er gresk og betyr «åpenbaring» eller «lysende»,
og i det religiøse språket betyr det soloppgang eller en
herskers ankomst på statsbesøk. Høytiden er gammel, eldre
enn julefeiringen, og har alexandrinsk opprinnelse. Der var
6. januar festdagen for byguden Aeon av Alexandria, som
ble feiret i det alexandrinske kulturområdet. Flere steder
blir feiringen forbundet med vann, og på 100-tallet i Egypt holdt man dåp natten til
epifani, noe som skal ha sammenheng med en før-kristen vannfest til ære for guden
Osiris som fant sted på denne datoen.
Dette borgerlige og førkristne religiøse forspill innledet overtakelsen av 6. januar som
fest for Jesu fødsel og dåp i hele østen ca år 250; senere ble også Jesu første under i
bryllupet i Kana minnet denne dagen. Mangfoldet i festens innhold tyder på en
sammensmelting av forskjellige liturgiske overleveringer. På samme tid feiret latinerne
i sin kalender Jesu fødselsdag den 25. desember.
Den 20. desember 386, søndag før jul, holdt den hellige Johannes Krysostomos i
Antiokia en bemerkelsesverdig preken. Han innbød de kristne til gudstjeneste den 25.
desember og henviste til Romas eksempel. Der ble listene fra folketellingen under
Augustus oppbevart i riksarkivene, så der måtte de vite når Jesus ble født. Derfor
argumenterte Johannes for at de sluttet seg Romas fødselsdagsfeiring av Kristus.
Faktisk bredte feiringen av 25. desember seg i hele østen. Like selvfølgelig overtok
latinerne fra østen feiringen av 6. januar og navnet Epifani.
Men latinerne fordelte innholdet av høytiden for Herrens komme på flere dager: Den
25. desember handlet om fødselen i Betlehem, mens den 6. januar ble knyttet til
stjernens opplysning og De tre vise menn fra Østerland. I Roma var siden 400-tallet de
hellige tre kongers tilbedelse det eneste innholdet av festen. Bare i tidebønnene ble
minnet om Herrens trefoldige åpenbaring beholdt. Jesu dåp ble omtalt allerede 6.
januar, men feiringen ble lagt til 13. januar. Minnet om bryllupet i Kana, som også var
en del av Epifanifeiringen, ble minnet 2. søndag etter Herrens Åpenbaring.
Grekerne holdt fast ved en svært beskjeden fest 25. desember og en høytidelig feiring
6. januar. De fremhever da Jesu dåp med storartede seremonier med velsignelse av
havet og vannet. Først ved overføringen av de angivelige relikviene av De hellige tre
konger til Köln vokste det frem noe som en Helligtrekongersfest.
Epifani feires den 6. januar, men i mange land hvor denne høytiden ikke er påbudt
fridag, er den lagt til første søndag etter 1. januar. Dette var også situasjonen i Norge
inntil kirkeåret 2006/07, da biskopene bestemte at dagen heretter skulle feires på sin
riktige dag. Dette gjelder imidlertid bare Oslo katolske bispedømme og Trondheim
stift, i Tromsø stift feires epifani fortsatt første søndag etter 1. januar.
Kilder: Schnitzler, Schauber/Schindler, Walsh - Kompilasjon og oversettelse:
Einar Odden

p. Per

Tilbud til familier, barn og unge
Viktige datoer fremover:
6. januar:
12. januar:
13. januar:
19. januar:

Hellige Tre Kongers fest / Święto Trzech Króli
Katekese 1.-8. klasse
Konfirmantundervisning 9. klasse
Polsk katekese

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 menighetssalen kl.17.00 hvor vi lager mat, kl.18.30 spiser vi.
Deretter er det aktiviteter og kvelden avsluttes kl.21.
SHUL – St. Hallvard Ungdomslag

shul.sthallvard

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

Ordjakt
Finn svarene på disse spørsmålene i ordjakten.
1.
2.
3.
4.
A
G
J
T
D
V

Hvem var de første som besøkte Jesus?
Hvem fortalte dem at han var født?
Hvem reiste langt for å se Jesus?
Hva fulgte de for å finne Jesus?
W
J
O
S
F
I

U
E
S
I
E
S

T
T
T
A
N
M

Her kan du fargelegge

E
E
J
Y
G
E

T
R
E
L
L
N

L
N
R
P
E
N

T
E
N
R
N
E

M
T
E
E
E
N

N
S
N
P
T
E

CHRISTMAS IN ST HALLVARD'S PARISH – 2018
Mass times for Christmas
Mon 24 Dec: 3.00pm (Family Mass), 4.30pm (Ukranian), 8.30pm (Polish), 10.00pm
(midnight mass)
Tue 25 Dec: 9.30am, 11.00am (high mass), 1.00pm (Polish), 1.30pm (Nesodden),
4.00pm (English), 6.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish)
Wed 26 Dec: Feast of St Stephen: 11.00am, 1.00pm (Polish), 6.00pm
Thu 27 Dec: 6.00pm
Fri 28 Dec : Feast of the Holy Innocents: 6.00pm, 7.00pm (Polish)
Sat 29 Dec: 11.00am. Vigil masses: 4.00pm (Ukranian) 6.00pm (Norwegian); 7.00pm
(Polish)
Sun 30 Dec:
Feast of The Holy Family
Sirah 3:2-6, 12-14; Response: Blessed are those who fear the Lord
and walk in his ways; Colossians 3:12-21; Luke 2:41-52
OR
Samuel 1:20-22, 24-28; Response: Blessed are they who dwell in
your house, O Lord; John 3:1-2, 21-24; Luke 2:41-52
Mass times:
9.30am, 11.00am (high mass), 1.00pm (Polish), 2.30pm (Ukranian),
4.00pm (English), 6.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish)
Mon 31 Dec: 6.00pm, 7.00pm (Polish)
Tue 1 Jan: The Solemnity of The Blessed Virgin Mary: 11.00am (high mass),
1.00pm (Polish), 2.30pm (Ukranian)
Wed 2 Jan: The Parish office re-opens after the Christmas break.
Sat 5 Jan: 11.00am. Vigil masses: 6.00pm (Norwegian); 7.00pm (Polish)
Sun 6 Jan:
Feast of The Epiphany of The Lord (Year C)
Isaiah 60:1-6; Response: Lord, every nation on earth will adore you;
Ephesians 3:2-3a, 5-6; Matthew 2:1-12
All collections go to help poor bishoprics around the world, children in poor parishes
and students of the priesthood in poor areas – barne-missio.
Mass times:
9.30am, 11.00am (family mass), 1.00pm (Polish), 2.30pm
(Ukranian), 4.00pm (English), 6.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish)
Children’s Party - Sunday 6 January 2019 after family mass - to celebrate Christmas
and the feast of the Three Kings.
Next Week: Monday – Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year II)
Mon 7 Jan
5.30pm Family choir practice
Wed 9 Jan
11.00am Mass – the Lunch Club meets after mass
Fri 11 Jan
6.00pm Mass followed by Parish Christmas Party
7.00pm Mass and Benediction (Polish)
Sat 12 Jan
10.00am Catechism for 1st to 8th class pupils
11.00am Mass
1.00pm
Catechism Mass
6.00pm Eritrean youth group
Vigil masses: 6.00pm (Norwegian), 7.00pm (Polish)
Sun 13 Jan:
The Baptism of The Lord (Year C)
Isaiah 40:1-5, 9-11; Titus 2:11-14, 3:4-7; Luke 3:15-16, 21-22
12.00pm Eritrean youth group
Mass times:
9.30am, 11.00am (high mass), 1.00pm (Polish), 2.30pm
(Ukranian), 4.00pm (English), 6.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish)

Niedziela 23 grudnia 2018
IV Niedziela Adwentu Rok C, I
Pierwsze czytanie: Mi 5, 1-4a
Psalm: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Drugie czytanie: Hbr 10, 5-10
Ewangelia: Łk 1, 39-45

Niedziela 6 stycznia, II tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C, 1 Uroczystość Objawienia
Pańskiego
Święto Trzech Króli. O godz. 11.00 zapraszamy na mszę św. po norwesku a po niej na rodzinne
spotkanie przy choince z kolędami. Ci trzej święci mędrcy przynoszą dary dzieciom z naszego
kościoła.
W tygodniu:
Poniedziałek - Piątek Msza o 18.00 (po norwesku)
Poniedziałek 7 stycznia

17:30

HaBaKo próba chóru dziecięcego

Środa 9 stycznia

11.00

Msza św. Spotkanie Kontaktklubb

Czwartek 10 stycznia

18:30

Spotkanie mężczyzn św. Józefa po Mszy św o 18:00

Piątek 11 stycznia

19:00

Msza św po polsku wraz z adoracją

Sobota 12 stycznia

18:00

Msza św niedzielna po norwesku

19:00

Msza św. niedzielna po polsku

Niedziela 13 stycznia III tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C, I

Betal

kollekten

med

nummer 12124

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:
 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.
 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.
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

