
 

 ST. HALLVARD KIRKES 

SØNDAGSBLAD 

SØNDAG 18. FEBRUAR 

I dag: 1. søndag i fasten, år B, messeboken side 170 

1. lesning: 1 Mos 9, 8-15                                                            

Omkved:  Herre, alle dine stier er troskap og 

miskunn for dem som holder din pakt.                                            

2. lesning: 1 Pet 3, 18-22                                  

Evangelium: Mark 1, 12-15 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder 

Kommende uke: Mandag-fredag, messe kl. 18:00. Lesninger fra År II 

MANDAG 19. feb 17:30   HaBaKo øver  i store sal     

    18:45   Grunnkurs i troen – lille sal                                                                                                                                         

ONSDAG  21. feb 11:00   Messe - Kontaktklubb     

                16:00   Korøvelse - eritreisk gruppe speiderkjelleren 

18:30   Kirkekoret øver i menighetsalen                                                                                                                                        

19:00   Latvisk dansegruppe i lille sal                                                                             

TORSDAG 22. feb     18:30   Joseph-mennene i lille sal       

FREDAG   23. feb 17:00   SHUL                                                                           

LØRDAG  24. feb      11:00    Messe                                                                

 13:00   Messe på eritreisk – Maria-feiring        

 18:00   Eritreisk ungdom i speiderkjelleren                                 

                                    18:00   Første søndagsmesse på norsk  

 19:00   Første søndagsmesse på polsk                                   

SØNDAG  25. feb     12:00   Eritreisk ungdom i speiderkjelleren       

 14:00   Kirkekaffe og katekese for ukrainsk gruppe                                    
2. søndag i fasten, år B, messeboken side 179                                                                                                                                         
1 Mos 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Rom 8, 31b-34; Mark 9, 2-10                                                                                        

Kommende søndag: 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  

 

Korsveisandakt fredager:                                                                                                        
kl 18:00 i forbindelse med kveldsmessen på norsk                                                                                                     

kl 19:00 i forbindelse med kveldsmessen på polsk    

 

 



 

 

Biskop Bernts fastebudskap 2018 

Kjære brødre og søstre i Kristus, 

Fasten har ett mål. Det er ikke at vi skal leve asketisk i 40 dager, at vi skal skrifte, gå 

oftere i messen, bruke mer tid til bønn og bibellesning, gi mer til de fattige ... 

Dette er midlene, som gjør oss godt, som vil gjøre oss til bedre medmennesker, og som – 

fremfor alt – vil bringe oss nærmere Gud. Målet er at vi skal feire påske. Vi skal møte den 

oppstandne Kristus, ham som Faderen oppvakte fra de døde. Påsken er ikke en historisk 

fest, det er den også, men den har ikke først og fremst med noe som skjedde for to 

årtusener siden å gjøre. Påsken er vår fremtid. Herren kaller oss til evig liv. Han 

er oppstandelsen og livet – vår oppstandelse og vårt liv. 

Fastetiden er en velsignelse i seg selv. I evangelietekstene følger vi Jesus på veien til 

Jerusalem. Han betror sine disipler alt som skal skje der. De reagerer med undring og 

frykt, men de fortsetter å lytte, de følger ham trofast. Jeg anbefaler dere varmt å gå i 

messen så ofte dere kan i fasten for å lytte til Herrens stemme sammen med hans andre 

disipler. Jeg innser at det er få av dere som har anledning til å gå i messen hver dag, men 

dere kan følge lesningene dag for dag (se katolsk.no, hvor dere også finner Pavens 

fastebudskap).   

Pave Frans har som få andre sett og tatt til seg menneskenes nød. Jeg oppfordrer dere til 

å lese hans fastebudskap. Han hjelper oss til å gjennomskue vår egen svakhet for fristelser 

og våre selviske motiver. Ondskap og forfengelighet er realiteter som ødelegger talløse 

menneskers liv. Disse krefter gjør kjærligheten kald i oss, skriver han, og henviser til 

evangeliet. Helt konkret nevner han noe av det de kalde hjerter forårsaker: Jorden og havet 

forgiftes, flyktninger drukner på vei til det de håpet skulle bli et nytt og mer 

menneskeverdig liv ... 

Fasten vekker oss, den gjør oss mer vare for Gud og vår neste, den gjenoppvekker vår vilje 

til å adlyde Gud – den eneste som kan stille vår sult, skriver han til oss. 

Jeg oppfordrer først og fremst Kirkens medlemmer til å begi seg ut på fastetidens 

vandring med entusiasme, hjulpet av almissegivning, faste og bønn. I mange hjerter kan 

det iblant synes som om kjærligheten slukner, men aldri i Guds hjerte! Han gir oss alltid 

nye anledninger til å begynne å elske igjen, skriver pave Frans. 

Jeg slutter meg til vår Hellige Fars oppfordring. 

 

Deres biskop, 

                                      +Bernt Eidsvig                                                                                         

Oslo, askeonsdag 2018. 

 

 

 



 

FEST- OG MINNEDAGER 

 

  22. februar  APOSTELEN PETERS STOL 
   

APOSTELEN PETERS STOL 
 

Festen for apostelen Peters stol feires den 22. februar. 

Nyere forskning har for første gang brakt festens 

mening og historie frem i lyset.1 Denne festen finnes 

første gang i den eldste romerske 

kalenderen, Depositio martyrum eller den Filokalske 

kalender fra 354, hvor det står: VIII Kl. Martias: 

natale Petri de cathedra («åtte dager før kalenda i 

mars, fødselsdagen [dvs. festen] for Peters stol»). Det 

synes som om denne festen går tilbake til en skikk fra den førkristne antikken. På slutten 

av det før-julianske året, som begynte den 1. mars, ble det i det gamle Roma feiret en 

nidagers minnefest for avdøde slektninger og venner (Parentalia) fra 13. til 22. februar. 

Etter åtte dagers sorg over den avdøde møttes alle slektninger den 22. februar til et felles 

måltid, hvor det ble holdt av en tom stol for den døde. Dette ble en lystig fest som 

het Charistia. Ved denne festen ble en stol (cathedra) stående tom for spesielle avdøde 

personer. Siden den egentlige datoen for den hellige apostelen Peters død ikke var kjent for 

den kristne kommuniteten i Roma, ble den minnet den 22. februar. Først senere tolket 

kommuniteten begrepet Cathedra som en referanse til den stolen som biskopen satt på når 

han underviste sin hjord. Festen ble sett på som en feiring av det øyeblikk Peter tok 

ansvaret for Kirken i Roma. Noen tradisjoner vil da også ha det til at den 22. februar er 

nettopp den datoen da apostelen Peter tok opp sitt embete som biskop av Roma, men 

denne sammenhengen er nok oppfunnet senere. Men svært gamle vestlige liturgier sier at 

22. februar var den dagen quo electus est 1. Petrus papa («da Peter først ble valgt til 

pave»). En annen tradisjon sier at det var denne dagen Peter kom med si bekjennelse ved 

Caesarea Filippi og igjen ble utpekt av Kristus til å være den klippe som Hans kirke skulle 

bygges på (Matt 16,16-19).                                                                 

Begrepet Cathedra betydde etter hvert biskopens læresete og autoritet, og kirkene som ble 

bygd over disse setene, ble kalt katedraler. Pavens spesielle petrinske lærestol fikk navnet 

«Den hellige Stol» (Sancta Sedes).                                                                                      

Denne festen ble feiret i St. Peterskirken i Roma fra midten av 400-tallet, og den ble 

innledet med en nattvigilie som paven presiderte over. Snart etter spredte skikken seg til 

resten av Europa, så ble det av en eller annen grunn stille på 600- og 700-tallet. Til slutt 

ble den tatt opp igjen på 1000- og 1100-tallet. 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/feb22#n1
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/peter


 

  

 

 

 

Er du vår nye administrasjonskonsulent?  

St. Hallvard menighet er Oslos største katolske menighet med mer enn 16 000 medlemmer 

fra 136 ulike land. Vår nåværende menighetssekretær blir pensjonist, og vi søker hennes 

etterfølger. Menigheten har ca. 10 prester og ansatte.  
Har du erfaring fra administrasjon, er selvstendig, sosial og flink til å jobbe i team kan 

dette være stillingen for deg.  

Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, og eventuelt polsk eller andre språk, og god 

kjennskap til Den katolske kirkes lære og tro er nødvendig for stillingen. Om du har 

erfaring fra kommunikasjonsarbeid, og kunnskaper om publiseringsverktøy er det en 

fordel. 

Du skal arbeide i tett kontakt med sognepresten og de andre prestene, ansatte og frivillige i 

menigheten.  

Ansvarsområder: 

 Svare på henvendelser til kontoret på telefon, epost eller personlig oppmøte 

 Vanlige kontorrutiner (post, arkivering, leverandøravtaler, bestilling av varer) 

 Føre kirkebøker og følge opp menighetskartotek 

 Administrere utleie av lokaler 

 Lage «Søndagsblad» og ha ansvar for menighetens internett- og Facebookside 

 Redigere menighetens blad «Hallvardsvaka» 

 Statistiske oppgaver 

 Noen regnskaps- og kontrolloppgaver 

 Sekretær for menighetsrådet 

 

Kvalifikasjoner: 

 2–3 års utdanning utover videregående skole, for eksempel administrasjon/service 

(og eventuelt økonomi eller språk) 

 Relevant erfaring kan erstatte utdanning 

 Gode IT-kunnskaper (Office-pakken, eventuelt publiseringsverktøy mv.) 

 Beherske muntlig og skriftlig norsk 

 Kjennskap til, og forståelse for, norsk samfunnsstruktur 

 Engelsk muntlig. Det er også ønskelig med kjennskap til andre språk, gjerne polsk 

 

 

 

 

http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard


 

Personlige egenskaper: 

 Du har god evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet 

 Du har gode kommunikasjonsevner og kan jobbe i team 

 Du liker å arbeide i et flerkulturelt miljø 

 Du har god kjennskap til Den katolske kirke, og Kirkens lære og tro 

 

Vi tilbyr: 

 En spennende arbeidsplass hvor du møter mennesker fra mange forskjellige kulturer 

og livssituasjoner 

 Godt arbeidsmiljø 

 God pensjonsordning 

 Lønn etter avtale 

 

Kontaktinformasjon: 

Spørsmål kan stilles til sogneprest p. Carlo Le Hong Phuc telefon 458 73 584 eller e-post 

carlo.hong.phuc@katolsk.no 

Søknadsfrist 26. februar 2018. 

Søknaden sendes til sognepresten: carlo.hong.phuc@katolsk.no 

NOTISER 
 Kontaktklubben møtes hver onsdag etter messen kl. 11:00.  

 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 

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. 

 Hvis du ønsker å lese søndagsbladet før du kommer til kirken, kan du finne det på 

vår nettside http://sthallvard.katolsk.no og vår facebookside 

https://www.facebook.com/sthallvardkirke/ allerede fra fredag.  

 Messer og aktiviteter for engelsktalende fra Afrika er flyttet til St. Joseph kirke 

         Vi takker for kollekt  

kr      461  norsk lørdag kveld                                                                                            

kr      434  polsk lørdag kveld                                                   

kr   1 170  fromesse                                                        

kr   3 388  høymesse                                                              

kr   3 024  messe på polsk                                                 

11. februar 

kr     738  messe på ukrainsk                                            

kr   1 711  messe på engelsk                                                    

kr   1 991  kveldsmesse på polsk                                                         

kr   1 664  messe på Holmlia                                             

kr   1 410  kirkekaffe etter norsk messe                                                                          

kr      765  kirkekaffe etter polsk messe                                                                                                                                                                                              

                             

mailto:carlo.hong.phuc@katolsk.no
http://sthallvard.katolsk.no/
https://www.facebook.com/sthallvardkirke/


 

Ukens pave Frans 

Fastetidens vandring 
Fremfor alt oppfordrer jeg Kirkens medlemmer til å begi seg 

ut på fastetidens vandring med entusiasme, hjulpet av 

almissegiving, faste og bønn. 

Om det noen ganger kan føles som om barmhjertighetens 

flamme er i ferd med å slukne i våre hjerter, så vit at dette 

aldri er tilfellet i Guds hjerte. Han gir oss alltid nye anledninger til å elske igjen. 

Fra Pave Frans´ budskap for fastetiden 2018 

      Redaktør for Ukens pave Frans er Frode Grenmar 

Internasjonal bønnedag. 
Kvinnenes internasjonale bønnedag arrangeres hvert år første 

fredag i mars. I år markeres denne dagen med et økumenisk 

arrangement i Vålerenga kirke fredag 2.mars kl. 1700. Årets 

tema er «All Guds gjerning er god», og det er kvinner i 

Surinam som har laget programmet for dagen. Kvinner fra 

ulike kristne trossamfunn kommer sammen for å be og dele 

sosialt fellesskap. Det vil bli tatt opp et offer som går til traumebehandling og 

bevisstgjøring av barn og unge i Surinam. Arrangementet er åpent for alle. 

 

 

 

    Retrett med sr. Anne-Lise Strøm OP 

   Palmesøndag kl 18:00 i menighetsalen. 
 

«Påskens mysterium –                                                    

Jesu lidelsesvei mot oppstandelse for oss og med 

oss!» 

Sett av en ettermiddag til stillhet og refleksjon ved inngangen til den store høytiden.                        

Vel møtt! 

Arrangøren, Liturgiutvalget, lover litt å bite i! 

 

Bokskapet.                                                    
Gro Skailand og Liv Guntvedt tar hovedansvar for driften, 

men de vil være takknemlige om noen melder seg til dem 

for å ta en bokskapvakt i ny og ne 

 

 

 



 

Vedlikeholdsprosjekt 

Kirkebygget trenger omfattende vedlikehold som vil koste omlag 15 millioner 

kroner. Menigheten har avsatt en stor andel av egenkapitalen – 9,2 millioner kroner 

– og søkt OKB og Bonifatiuswerk om støtte på 5 millioner kroner. Vi må selv stå for 

å samle inn de siste 800.000 kronene. 
 

Grafen viser hvor mye som har kommet inn hver av de siste tre ukene og den 

sammenlagte totalen. 
 

Oppdatering uke 6: Denne uken har det kommet inn 700 kroner. Tidligere har det 

kommet inn kr 80.901. Vi har nå samlet inn litt over 10% av målet på kr. 800.000, på 

bare noen få uker – vi takker så mye for engasjementet! Det er kritisk at 

vedlikeholdet blir gjennomført og dette er det største løftet vi har måttet ta siden 

bygningen ble reist for over 50 år siden. Om alle St. Hallvards medlemmer kunne 

bidra med 50 kroner hadde vi vært i mål! Vi har nå gått inn i fastetiden. Kan du avse 

kr. 50? Kr. 100? Kr. 200? 

 

Bidra til at kirkebygget blir reparert slik at det kan huse oss i 50 år til! 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. 
 

 

 

70 000

75 000

80 000

85 000

Uke 4 Uke 5 Uke 6

Innsamling til reparasjon av kirken

Tidligere Denne uke



Tilbud til familier, barn og unge 
 

Viktige datoer fremover:                                  
23. februar:              -samling 
4. mars:   Katekese for 1. klasse 
9. mars:              -samling 
10. februar:  Katekese for 2.-8. klasse 
10. mars:   Foreldremøte om førstekommunion (3. klasse) 
11. mars:   Konfirmantundervisning for 9. klasse 
16.-18. mars:  Konfirmanthelg på Mariaholm for 8. klasse                                
17. mars:   Polsk katekese  
18. mars:   Konfirmantprøve for 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. Vil du være med? Kom! Har du 
spørsmål ta kontakt med: sr. Faustyna tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller epost: 
faustyna@stelisabeth.katolsk.no 
 

 

 

Katekese 
Vi har stengt påmelding til førstekommunion og konfirmasjon våren 2018.  
Alle andre barn tas i mot fortløpende. Ta kontakt om du ønsker å melde 
barnet ditt på, men har gått glipp av oppstart. All informasjon i forbindelse 
med katekesen finnes på menighetens nettside sthallvard.katolsk.no 
 
 

 - St. Hallvard UngdomsLag  
Gjenoppliving av ungdomslaget! Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang! 
 

Neste samling er fredag 23. februar. Vi 
møtes kl.17 for å lage suppe (fastetid…), 
etter at vi har spist blir vi bedre kjent med 
Jesus Quiztus. (med forbehold om 
endringer pga vinterferie – sjekk FB!) 
 
Fra og med februar møtes vi 2 fredager i 
måneden, på den 2. og 4. fredagen.  
Kl.17 møtes vi for å lage mat sammen, 
kl.18.30 spiser vi. Etter maten er det 
aktiviteter og vi avslutter kl.21. 

 
Bli med i FB-gruppen vår for mer info! 

 
 

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

 

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


 

FAMILIEHELG PÅ MARIAHOLM  
25. - 27. mai 2018 

 

"Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er 

ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus." (Gal. 3, 27-28) 

 

Vær med å bygge opp det katolske familiefellesskapet i menigheten! 

St. Hallvard menighet arrangerer tradisjonen tro familiehelg der vi er sammen for å 

bli kjent, ha det gøy og for å få åndelig påfyll!  

Helgen passer for barnefamilier så vel som for familier med litt eldre barn. Kanskje 

besteforeldrene vil være med de også?  

 

Arrangementskomité: 

Familiehelgen drives hovedsakelig som dugnad og vi 

trenger all hjelp vi kan få! Vi trenger mange flinke 

hender og søker særlig representanter fra alle 

nasjonaliteter i menigheten. 

 

I årets arrangementskomité sitter blant 

andre Marta Bivand Erdal, Darko 

Wakounig, Gosia Bernhardsen, Dominik 

Brunon Wojtyczka og Eden Hegos Kifly.  

 

 

 

Har du lyst til å være en del av denne fine gjengen? Eller har du innspill til tema og 

utforming av program, eventuelt lyst til å bidra med noe (f.eks. musikk, aktivitet 

m.m)? Alle som ønsker å bidra med forberedelser eller med praktisk hjelp under 

helgen bes ta kontakt med Huyen    

 



 

 

Sunday 18 Feb: First Sunday of Lent (Year B) 

First reading: Genesis 9:8-15 

Response: Your ways, O Lord, are love and truth to those 

who keep your covenant.  

Second Reading: Peter 3:18-22 

Gospel: Mark 1:12-15  

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

from year II) 

Mon 19 Feb  5.30pm     Family Choir practice 

  6.45pm     Course in the Catholic Faith 

(Norwegian)  

Tue 20 Feb  6.30pm     Marriage Preparation Course (English) 

Wed 21 Feb  11.00am Mass – Lunch Club meets after mass 

  4.00pm Choir practice - Eritrean group 

  6.30pm Choir practice – Norwegian 

Fri 23 Feb  5.00pm SHUL – youth group meeting 

  6.00pm Mass and Stations of the Cross (Norwegian) 

  7.00pm Mass and Stations of the Cross (Polish) 

Sat 24 Feb  11.00am Mass 

  1.00pm Mass (Eritrean) 

  6.00pm Eritrean youth group 

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

Sun 25 Feb Second Sunday of Lent (Year B) 

 Genesis 22:1-2,9a,10-13,15-18; Romans 8:31b-34; Mark 9:2-10  

 12.00pm Eritrean youth group 

  2.00pm Catechism and church coffee - Ukranian 

Mass times: 9.30am, 11.00am (high mass), 1.00pm (Polish),  2.30pm (Ukranian), 4.00pm 

(English), 6.00pm (Holmlia), 7.00pm (Polish) 

Church building maintenance fund – donations. We need to do considerable maintenance 

work to our church building, costing around 15 million kroner. Most of this sum is already in 

place, but we do need to find the remaining 800,000 kroner. A total of  81,901 kroner has been 

donated since the end of November.  

Please do contribute to the maintenance fund, by sending your donation to account number 

3000.22.49320, writing "Kirkebyggvedlikehold" in the appropriate space (online banking) or 

using a bank giro slip (available at the back of the church). Many thanks. 

Women's International Prayer Day, 2 March, 5.00pm in Vålerenga church. 

Wednesday Lunch Club – could you help occasionally with making the lunch which is served 

on Wednesdays after 11.00am mass? The regular volunteers would appreciate some extra help 

from time to time and would be happy to have you join them. For more information contact Fr 

Carlo, the parish office (23 30 32 00) or why not go along to the Lunch Club and talk directly 

with the ladies in the kitchen!  

Papal Prayer Intentions – February 2018 
That those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption. 

 

 

 



 

Niedziela 18 lutego 2018    
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu 

Rok B, II 
Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15 

 Psalm:   Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

Drugie czytanie: 1P 3, 18-22 

Ewangelia: Mk 1, 12-15 

W nadchodzącym tygodniu 

Poniedziałek – Piątek msza św. po norwesku godz 18:00  (czytania cykl II) 

Poniedziałek 19 lutego 16:30 HaBaKo próba chóru dziecięcego 

  18:45 Kurs Przedmałżeński po norwesku 

Wtorek 20 lutego  18:30 Kurs Przedmałżeński po angielsku 

Środa 21 lutego  11:00 Msza św. i spotkanie Kontaktklubb 

Czwartek 22 lutego  18:30 Spotkanie mężczyzn Św. Józefa 

Piątek 23 lutego  19:00  Msza św. po polsku oraz droga krzyżowa 

Sobota 24 lutego  18:00 Msza św. po norwesku 

  19:00 Msza św. po polsku  

Niedziela 25 lutego,  druga niedziela Wielkiego Postu,  Rok B, II  

Msze św.   9:30, 11:00 (suma), 12:30 gorzkie żale 13:00 (po polsku), 14:30 (po ukraińsku)16:00 (po 

angielsku), 19:00 (po polsku),13:30 (Nesodden) 18:00 (Holmlia),   

Pierwsze czytanie:Rdz 22, 1-2.9-13.15-18 

 Psalm: (Ps 116B (115),10 i 15.16-17. 18-19 (R.:por Ps 116A(114)9) 

Drugie czytanie: Rz 8, 31b-34 

 Ewangelia: Mk 9, 2-10 

 
 

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii w j. polskim odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej 

Środy. Prosimy zaplanować tak swój czas, aby wziąć w nich udział. 

 

 

Budynek kościoła wymaga obszernej konserwacji, która kosztuje około 15 milionów koron. Musimy 

zebrać ostatnie 800 000 koron. Od końca listopada wpłynęło 81 901 kr. 

 

Przyczyń się do naprawy budynku kościoła. Wyślij swój wkład na konto 3000.22.49320. Wpisz 

"Kirkebyggvedlikehold" w polu tekstowym. Jeśli nie korzystasz z bankowości internetowej, możesz 

skorzystać z formularza giro, który znajduje się w ostatnim wydaniu Hallvardsvaka. Możesz również 

znaleźć formularz z tyłu kościoła. 

 

 
 

 



 

Pavens bønneintensjon for februar 

 

Si «nei» til korrupsjon 

At de som har materiell, politisk eller åndelig makt må motstå enhver 

fristelse til korrupsjon. 

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

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,                                     

19:00 messe på polsk. 

Mandag til fredag: kl 18:00 messe – sakramenttilbedelse fra kl 17:15                         
Onsdag:   kl 11:00 messe                                                                                                                 

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                                                                                                         

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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