
ST. HALLVARD KIRKES 

SØNDAGSBLAD 

SØNDAG 8. OKTOBER 

 

27. søndag i det alminnelige kirkeår, år A,   

messeboken side 654 

1. lesning: Jes 5, 1-7                                                    

Omkved: Herrens vingård er Israels hus.                   

2. lesning: Fil 4, 6-9                                      

Evangelium: Matt 21, 33-43  

 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder. 
 

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

MANDAG   9. oktober  17:30   Familiekoret HaBaKo.                     

TIRSDAG  10. oktober      18:30   Ekteskapskurs på norsk- lille sal              

ONSDAG   11. oktober  11:00   Messe og Kontaktklubb                              

     16:00   Korøvelse- eritreisk gruppe          

     18:30   Grunnkurs i troen     

     19:00   Latvisk dansegruppe i lille sal                                                             

TORSDAG 12. oktober        18:30   St. Josef-mennene i lille sal             

                 19:30   Korøvelse-engelsktalende                                                     

LØRDAG  14. oktober       10:00   Katekese for 2. til 8. klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     11:00   Messe         

     18:00   Eritreisk ungdom i speiderkjelleren    

     18:00   Første søndagsmesse på norsk   

     19:00   Første søndagsmesse på polsk                                                                                         

SØNDAG   15 oktober        12:00   Eritreisk ungdom i speiderkjelleren   
   28. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 593      

                                                                             Jes 25, 6-10a; Fil 4, 12-14.19-20; Matt 22, 1-14 

Kommende søndag,: 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 

konfirmantundervisning, 13:00 messe på polsk  14:30 messe på 

ukrainsk,16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk, 14:30 messe i 

Skoklefall kirke,18:00 messe på Holmlia 



 

GRUNNKURS I TROEN                                                       
KURSKVELD KOMMENDE ONSDAG 11. OKTOBER                                                                                 
Nytt Grunnkurs i troen hadde oppstart 6. september. Kurset er for de som ønsker å 

fordype seg i sin tro, eller ønsker å lære mer om katolsk tro og praksis med eventuell 

tanke om konversjon. Man kan melde seg på til menigheten eller bare komme til 

kurset.                                                                                                                                       

Kurset går annen hver onsdag kl 18:30 i samtalerommet. Kurset avsluttes til påske                                                                         

2018.                                                   

EKTESKAPSKURS PÅ NORSK                                               
Starter opp tirsdag 3. oktober og fortsetter hver tirsdag kl 18:30 i lille menighetsal. 

Kurset avsluttes 31. oktober. Dere kan melde dere til kurset via epost til oslo-

st.hallvard@katolsk.no, ring 23303200 eller bare kom til kurset.                                                                  
De som ønsker ekteskapskurs på engelsk gir beskjed til menigheten på samme måte 

som over. Det vil bli holdt kurs etter behov. 

 

Mariaforeningen arrangerer tur til Årjäng tirsdag 17. oktober. 

Buss fra St. Olav kl 09:00. Pris kr. 300. Påmelding til Bjørg- 47097582 

eller SMS: Tur, navn og telefonnummer. 

 

Fellesskapet Sant’Egidio inviterer alle interesserte til 

kveldsbønn tirsdag den 10. oktober kl. 1845 i St. Joseph kirke. 

Hovedtemaet er «Pilegrim – å vandre skritt for skritt i tillit til 

Herren”. Vi samles etterpå til refleksjon og samtale i Mariagården, hvor vi 

også planlegger aktiviteter. Sant’Egidio fellesskapet er bygd på bønn, 

evangelisering og handling rettet mot de fattige. Velkommen! 

 

Kunstforedrag ved pater Ellert Dahl                                                       

Tirsdag 10. okt: Hieronymus Bosch 

Tirsdag 24. okt: Pieter Brueghel 

Tirsdag 14. nov: Jan Gossaert                                                                                     

Kl. 19.30 i Dominikanernes Foredragssal. Fri adgang. Ingen påmelding. 

Med forbehold om endringer. 

 

Oktober er Maria-måned.                                                                                  

Derfor er det rosenkransandakt etter kveldsmessene mandag til fredag 

i hele måneden 
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FEST- OG MINNEDAGER 
   7. oktober   Vår Frue av Rosenkransen 

    
   

Vår Frue av Rosenkransen 
 

Ordet Rosarium er latin og betyr «rosehage». 

På 1200-tallet pleide adelsmenn å krone sin 

elskede med en krans av roser. Samtidig var 

det vanlig for riddere å forplikte seg ved sin 

ære til Jomfru Maria. Av disse to skikkene 

utviklet praksisen seg med å «krone» Guds 

Mor, enten ved å plassere en krans av roser på 

en avbildning av henne eller ved å ofre en 

«åndelig krans av roser» til henne gjennom 

Rosenkransbønnen. 

Å telle bønner på en snor med perler er en 

meget gammel form for bønn, som også blir 

brukt av muslimer og folket i India. Det synes 

som om repetisjonen av «Hill deg, Maria» 

etter perlene på rosenkransen går tilbake til 

1100-tallet, da denne skikken blant folket erstattet resiteringen av de 150 salmene. 

Opprinnelig ble det bedt 150 Fadervår som en imitasjon av salmene, senere ble de 

erstattet av Hill deg, Maria. 

Rundt år 1328 refererte en avhandling ved navn Rosarius til Domingo de Guzmán, 

bedre kjent som den hellige Dominikus, som opphavsmann til Rosenkransandakten. 

Den dominikanske tradisjonen forteller også at Jomfru Maria selv viste seg for 

Dominikus i 1208 i kirken i Prouille og lærte ham den, og at han brukte den i sitt 

misjonsarbeid blant de albigensiske kjetterne. Slaget ved Muret i 1213 sto mellom de 

katolske styrkene, ledet av grev Simon IV av Montfort og de albigensiske kjetternes 

styrker, ledet av Raimund av Toulouse. De katolske styrkene hadde for vane å be 

rosenkransen, etter forslag fra Dominikus. De katolske styrkene vant slaget ved 

Muret. De så på seieren som mirakuløs, og de regnet den som en frukt av bønn. Den 

engelske dominikanske historikeren Nicholas Trivet skrev: «St. Dominikus kriget 

med bønn, de Montfort med våpen. Det første kapellet til ære for Rosenkransen ble 

bygd av takknemlighet de Simon av Montfort i byen Muret». 

Tradisjonen med Dominikus og rosenkransen har blitt heftig debattert i 250 år etter at 

Bollandistene først satte spørsmålstegn ved den. Pave Leo XIII (1878-1903) 

stadfestet igjen og igjen rosenkransens dominikanske opprinnelse, og i et brev til 

biskopen av Carcassone (1889) aksepterer han tradisjonen som sier at Prouille var 

stedet hvor Jomfru Maria viste seg for Dominikus og avslørte denne andakten. 

Tradisjonen at Maria først viste rosenkransandakten til den hellige Dominikus, har 

vært støttet av tretten paver. 
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UKENS PAVE FRANS                                                                     
 

Enkelhet og glede 

Som den hellige Frans av Assisi, la oss bli 

forvandlet av Kristi kjærlighet til å leve i enkelhet 

og glede. 

Pave Frans, oktober 2017 

Redaktør for spalten «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar 

 

 

NOTISER  

 Kontaktklubben møtes hver onsdag etter messen kl. 11:00. Velkommen! 

 Barnekoret HaBaKo har øvelse hver mandag kl. 17:30 

 Husk at du kan vippse kollekt til «St. Hallvard menighet» eller nummer 

12124.   

 I følge Brannvesenets instruks må barnevogner ikke tas med inn i 

kirkerommet.  De De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller 

utenfor kirken. 

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

stor fordel om du kontakter menigheten på 23303200 for avtale. Da kan vi ta 

bort et par stoler slik at rullestolen kan få plass. 

 Biler kan bare parkeres langs gaten eller på oppmerkede plasser. Det er ikke 

anledning til å parkere i kirkebakken eller sperre denne nedkjørselen. 

Fransiskushjelpen skal stadig ut med sine biler. Dessuten hindres 

utrykningskjøretøyer. Parkering mulig ved Munch-museet og nede i 

Åkebergveien. 

 

 

 
 

 

                 Vi takker for kollekt 

kr      623  norsk lørdag kveld                                     

kr      285  polsk lørdag kveld                                    

kr   1832   fromesse                                                         

kr   3 323  høymesse 

kr   4 511  messe på polsk 

kr     955   messe på ukrainsk                 

1. oktober 

kr   1 449   messe, engelsk kl 16:00                                   

kr      187   messe, engelsk kl 17:00                                                                  

kr   2 433   kveldsmesse på polsk                                 

kr   1 373   messe på Nesodden                                                                                     

kr   1 272   messe på Holmlia                                                 

kr   1 790   kirkekaffe 

 

 

 



Tilbud til familier, barn og unge 

Viktige datoer fremover:                            

14. oktober:  Katekese for 2.-8. klasse 

15. oktober:  Konfirmantundervisning for 9. klasse 

19. oktober:  Biskop Bernt feirer ungdomsmesse i St. Hallvard 

28. oktober:  Familietreff ☼ 

5. november:  Katekese for 1. klasse + utdeling av 4-årsbibler! 

2.-3. desember:  Adventsovernatting for 4.-7. klasse 

 
St. Hallvard ministrantlag 
Har du lyst til å være ministrant (altergutt/-jente) i St. Hallvard kirke? Vil du være 
med å bistå presten under feiringen av liturgiske handlinger – messefeiringen? Ta 
gjerne kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen 
på mobil 41531615 eller epost hung0047@gmail.com 

 

Habako 
Øving kl.17.30-18.30 hver mandag. Vi øver for å prise Gud med våre 
stemmer. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene 
første søndag i måneden. Vil du være med??? Bare kom!!! 
Har du spørsmål ta kontakt med: sr. Faustyna tlf. 23384411; mobil: 
41252226 eller epost: faustyna@stelisabeth.katolsk.no 

 

 
Katekese 
Første samling… OVERSTÅTT! Ta kontakt om du fortsatt ønsker å 
melde barnet ditt på katekesen, men har gått glipp av oppstart. 

- 1. klasse:   Barnas dag søndag 3. september 
- 2. – 8. klasse:  Lørdag 9. september. Vi starter katekeseåret med 

felles messe kl.10 i St. Hallvard kirke før barna tar følge 
med sine kateketer til enkelte undervisningsrommene. 

- 9. klasse:   Søndag 27. august kl.12-15 i lille menighetssal, 2. etasje. 
 

All informasjon i forbindelse med katekesen finnes på menighetens 
nettside sthallvard.katolsk.no 

 
 
 
 

Biskop Bernt Eidsvig feirer messe torsdag 19. oktober 

De 3 Oslo-menigheten ønsker alle konfirmanter i 8. og 9. klasse (gjerne 
med familie), hjertelig velkommen til messe torsdag 19. oktober. Det blir 
sosialt opplegg for konfirmantene og en ypperlig måte å møtes på tvers av 
menigheter. 

info kommer etter hvert…..                                                                 
 

 

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen er delvis 
tilbake fra permisjon. Kan hovedsakelig nås på mail: huyen.nguyen@katolsk.no 

mailto:faustyna@stelisabeth.katolsk.no
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Sunday 8 Oct: Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time (Year A) 

First reading: Isaiah 5:1-7 

Response: The vineyard of the Lord is the house of Israel.  

Second Reading: Philippians 4:6-9 

Gospel: Matthew 21:33-43 

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

During October there will be rosary after the weekday evening mass. 

Mon 9 Oct  5.30pm     Family Choir practice 

Tue 10 Oct  6.30pm     Marriage Preparation Course (Norwegian) 

Wed 11 Oct  11.00am Mass – the Lunch Club meets afterwards 

  4.00pm Choir practice - Eritrean group 

  6.30pm     Course in the Catholic Faith (Norwegian) 

Thu 12 Oct  7.30pm Choir practice – English-speaking Africans 

 Sat 14 Oct  10.00am    Catechism for 2nd to 8th class pupils 

 11.00am Mass 

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 15 Oct Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time (Year A) 

 Isaiah 25:6-10a; Philippians 4:12-14, 19-20; Matthew 22:1-14 

 12.00pm Eritrean youth group 

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

2.30pm (Ukranian), 4.00pm (English),  6.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

Wheelchair user?  Some chairs can be moved in the church to accommodate a 

wheelchair – just let the church office know in advance (23 30 32 00) and our 

caretaker can organise things. 

New in the parish? – remember to register with us. We will be able to send you 

Hallvardsvaka to keep you informed about what is happening in your parish and be able to 

receive government financial support. The Norwegian government gives the Catholic 

Church funding based on the number of registered members so we need every 

parishioner’s name, address and Norwegian identity number. Registration forms are 

available at the back of the church, from a priest or from the church office. 

 

Monthly Papal Prayer Intentions – October 2017 
That all workers may receive respect and protection of their rights, and that the 

unemployed may receive the opportunity to contribute to the common good. 

 



 



Pavens bønneintensjon for oktober 
Arbeidere og arbeidsledige 

At alle arbeidere må oppleve å bli respektert og at rettighetene 

deres beskyttes, og at arbeidsledige må få mulighet til å bidra til 

det felles gode. 

************************************************ 
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 ukrainsk, 16:00 messe på engelsk, (17: 00 

(ikke 4. søndag i m.) messe på engelsk v/p. Godwin opphører inntil videre),19:00 

messe på polsk. 

Mandag til fredag: kl 18:00 messe – sakramenttilbedelse fra kl 17:15                         
Onsdag:   kl 11:00 messe  (ingen messe 4. oktober)                                                                                                      

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 18:00 

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  07:15                                                                                              

Søndag høymesse                 kl  09:00 

______________________________________________________________ 

St. Hallvard kirke og menighet:         

Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no - sogneprest 

P. Piotr Gwiżdż   xpg7@tlen.pl - kapellan 

Myron.Kuspys@katolsk.no - kapellan                                                                                                         

goddyesmyke@gmail.com  (p. Godwin) engelsk-afrikansk sjelesorg 

Natanaela@StElisabeth.katolsk.no- sr. Natanaela Hess- sakristan 

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

Den katolske kirkes nettsider: www.katolsk.no 

Menighetsrådets formann Darko Wakounig;  darkowakounig@yahoo.com 
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