
 

ST. Hallvard kirkes 

           søndagsblaD 

 Søndagene 25. juni – 16. juli 2017                                                                      

25. juni                                                                                                           
12. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 525 

1. lesning:  Jer 20, 10-13                                                                                                    

Omkved:  Hør meg, Herre, i din store miskunn!                                                                        

2. lesning:  Rom 5, 12-15                                                                                                 

Evangelium:  Matt 10, 26-33 

                                                                                                                          

2. juli                                                                                                                              
13. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 533                                                                                                                           

1. lesning 2. Kong 4,8-11.14-16a                                                                                                                                                     

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid, 

 fra slekt til slekt vil jeg prise ham.                                                                                                                    

2.lesning: Rom 6,3-4.8-11.                                                                                                                         

Evangeliet: Matt 10,37-42 
 

9. juli:                                                                                 
14. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, 

messeboken side 542 

1. lesning:  Sak 9, 9-10                                                             

Omkved:  Jeg vil opphøye deg, min Gud,                      

  min konge.                                                                                                 

2. lesning:  Rom 8, 9.11-13                                                 

Evangelium:  Matt 11, 25-30  
 

16. juli:                                                                                                                   
15. søndag i det alminnelige kirkeår, år A,  
messeboken side 550 

1. lesning:  Jes 55, 10-11                                                                                                             

Omkved:  Sæden falt i god jord og bar frukt.                                                                                

2. lesning:  Rom 8, 18-23                                                                                                    

Evangelium:  Matt 13, 1-23 (eller v 1-9) 

 

I sommerferien er det søndagsskole for barn opp til 

førstekommunionsalder når noen av lærerne er til stede.     

 



                                            

Skoklefall kirke og Holmlia 

kirke i sommer 
Siste messe før sommeren i 

Skoklefall kirke på Nesodden var 

4. juni. 

Første messe etter ferien blir 6. 

august. 

 

I Holmlia kirke blir det messer 

som vanlig søndager kl. 17:00 med  

unntak av 16. juli, 23. juli og 30. juli.  

Fra 6. august vil messefeiring i Holmlia fortsette 

som ukentlig tilbud igjen. 

For øvrig: 
Messetider som annonsert på baksiden av 

søndagsbladet med  følgende unntak: 

 Ingen familiemesse i juli og 

august. Det feires ordinær høymesse. 

                                                             

 SOMMERENS PAVE FRANS
 

Menighetskontoret i sommertiden 
Menighetskontoret er i perioden 7. juni til 11. august                                                                                                  

betjent hverdager mellom kl. 10:00 og kl.14:00.                                           

Fra mandag 14. august er det normal åpningstid                                                   

fra kl. 09:00 – 15:00 
 

KIRKEVERT –HVA ER DET? 
«Det er vi som deler ut salmebok og søndagsblad når du kommer til 

høymessen, vi som samler inn kollekt, og prøver å holde litt ro og 

orden. En av oss som nå slutter skriver «jeg vil takke for de årene jeg 

har vært kirkevert – det har vært veldig givende å ha en slik oppgave i 

kirken. Jeg har blitt kjent med mange hyggelige mennesker».                             

Får ikke du lyst til å bli kirkevert?»                                                             

Dette skrev Peggy for noen år siden. Hun har selv vært en trofast 

kirkegjenger og bidratt i mange ulike frivillige tjenester i menighetens 

liv. For tiden er det hun som administrerer kirkevertene. Kanskje er det 

din tur til å bidra til å bringe stafettpinnen videre slik at alle de hyggelige og nyttige tjenestene 

i menigheten kan fortsette. Det er en veldig hyggelig oppgave. Det understrekes av en som 

selv er kirkevert. Kom å bli med oss da vel! 

Vil du vite mer og ønsker å bli kirkevert, kan du henvende deg til 

menighetskontoret eller til Peggy Bruce på sms 93066163 eller epost 

mmbruce@frisurf.no 

 



 

NOTISER        

 Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00.  

 Familiekoret HaBaKo har øvelse hver mandag kl 17:30.  

  inn 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.  

 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 er mulig ved Munch-museet. Parkeringen nede i 

Åkebergveien er gratis på søndager. 

 
 

Periodens helgenmarkeringer 
28. juni Den hellige Ireneus 

29. juni  De hellige apostlene Peter og Paulus 

  3. juli Apostelen Thomas 

10. juli Den hellige Knut- Danmarks vernehelgen 

11. juli Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa 

22. juli Den hellige Maria Magdalena 
 

 

Den hellige apostel Peter 
Den hellige Peter ble født omkring Kristi fødsel i Betsaida i Galilea. Hans 

egentlige navn var Symeon (gresk: Simon) Bar-Jona (sønn av Jonas). Han 

var bror av apostelen Andreas og bodde i eget hus i Kapernaum sammen 

med sin svigermor. Han var dermed gift, og i følge Klemens av Alexandria 

hadde han også barn. Det er samme forfatter som gjengir tradisjonen om at 

Peters kone møtte martyrdøden. Peter var fisker på Genesaretsjøen og eide 

sin egen båt. Jesus ga ham det arameiske navnet Kipha (Kefas) (Joh 1,42), 

som betyr «klippe», og ordets greske form (petros) blir til Peter, det navn vi 

kjenner ham under. Herren sa til ham de ord vi kan lese på innsiden av 

kuppelen i Peterskirken: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et tibi 

dabo claves regni coelorum. «Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke (...) 

Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike.» Kristus overga ham makten til å «binde og løse», 

som senere ble utvidet til de andre apostlene (Matt 16,16-19 og 18,18).  Etter katolsk tro ble 

han med dette innsatt som den første pave.                                                                                                  
Peter var apostlenes leder. Det nye Testamente gir fyldig dokumentasjon for hans unike 

stilling blant apostlene. Etter Kristi oppstandelse var Peter den første av apostlene han viste 

seg for, og han gjentok Peters ansvar og oppgave: «Vokt mine lam! Vokt mine får!» (Joh 

21,15-19). Peter gjorde dette tappert og trofast, som det kan ses av Apostlenes gjerninger. Han 

var leder av det kristne fellesskap og bestemte at den tomme plassen blant apostlene etter 

Judas Iskariot skulle fylles Han tillot at den første hedning (dvs ikkejøde), Kornelius, ble døpt 

og han ledet det første apostelkonsil i Jerusalem. Han ble fengslet av Herodes Agrippa og ble 

befridd av en engel. Han foretok misjonsreiser og avla pastorale besøk i Samaria, Antiokia 

(etter tradisjonen var han byens første biskop) og andre steder.                                                                                                                                                                               

 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/andreas


 

Den meget gamle tradisjonen at Peter til slutt kom til Roma og ble henrettet der, er ikke omtalt 

i Det Nye Testamente, og er ofte blitt dratt i tvil, men moderne vitenskapelig forskning har 

bekreftet tradisjonen. Det er verdt å merke seg at ingen andre steder enn Roma har gjort krav 

på Peters martyrium og grav.                                                                                                                                                   

I Roma virket Peter etter tradisjonen (Hieronymus) som byens første biskop, og vigslet også 

byens første kirke, huset til Pudentius, hvor de kristne samlet seg. Etter tradisjonen var han 

Romas biskop i 25 år, men forskerne mener at det er usannsynlig at han kom til byen allerede 

rundt år 40.                                                                                                                          At 

Peter led martyrdøden under Nero, er hevet over enhver tvil. Eusebius og Origenes forteller 

også at han etter egen anmodning ble korsfestet med hodet ned, for han mente at det var en for 

stor ære å dø i samme stilling som Frelseren, men denne historien er mer usikker. Antakelig 

skjedde Peters martyrium i år 64, selv om tradisjonen sier år 67. Det skjedde i alle fall mellom 

juli 64, da Neros forfølgelse startet, og begynnelsen av 68, for den 9.juli 68 flyktet Nero fra 

Roma og begikk selvmord. Peter led martyrdøden på Circus eller i Neros hager på 

Vatikanhøyden, hvor de grusomste scenene under hans forfølgelser utspant seg. Blant annet 

ble kristne puttet i sekker innsmurt i tjære, deretter hengte man dem på stolper og satte fyr på 

dem så de lyste som fakler i Neros hager under hans nattlige fester.                                                                                                                                                   

Tradisjonen peker ut et sted under Peterskirkens alter ved foten av Vatikanhøyden som Peters 

grav. Pius XII tok initiativ til omfattende utgravninger under Peterskirken mellom 1939 og 

1949, hvor blant annet Peters grav ble funnet. Professor Margherita Guarducci, ekspert i 

latinsk og gresk epigrafikk, fortsatte undersøkelsene og fant blant annet en inskripsjon som 

hun tydet som: «Peter er her inne». Undersøkelsene av knokkelrestene viser at de stammer fra 

en mann på mellom 60 og 70 år, som må være død i det første århundret. Som en følge av 

professor Guarduccis undersøkelser og konklusjon meddelte pave Paul VI i juni 1968 offisielt:                                                                                                             

«St. Peters jordiske rester er blitt identifisert på en måte som vi anser for overbevisende».                                                                                                                   

Etter tradisjonen skal pave Kletus skal ha bygd et lite kapell over Peters grav, men det er mer 

sannsynligvis at det ble gjort av pave Anicetus.                                                                                                                                                                       

Tradisjonen at Peter og Paulus skal ha lidd martyrdøden sammen, kommer sannsynligvis av at 

de i den kristne kalenderen feires samme dag, den 29. juni. I følge en tradisjon fra 350-tallet 

ble det den 29. juni 258 feiret en liturgisk minnehøytid til begge apostelfyrstenes ære in 

catacumbas ved Via Appia like utenfor Roma. Dette var i begynnelsen av keiser Valerians 

forfølgelse, og apostelfyrstenes relikvier ble sannsynligvis brakt dit for å beskytte dem mot 

vanhelligelsen som truet etter at de kristne gravplassene ble konfiskert. På dette stedet står nå 

kirken S Sebastiano, som da den ble bygd på 300-tallet, var viet til Ss Peter og Paulus. Siden 

ble relikviene brakt tilbake til sine opprinnelige hvilesteder (St. Paulus' til kirken ved Via 

Ostiensis). Keiser Konstantin den Store bygde en stor basilika over St. Peters grav. Graven 

med alteret som var bygd over den (confessio), har siden 300-tallet vært den høyest ærede 

martyrgraven i vesten. Konstantins kirke forfalt mer og mer inntil den på 1500-tallet ble 

erstattet av dagens Peterskirke.                                                                                                                       

Det er ingen grunn til å betvile at Peter er forfatter av det første brev i NT som bærer hans 

navn, men det andre brevet er det blitt satt spørsmålstegn ved av noen forskere; høyst 

sannsynlig er det skrevet etter Peters død. Det er alminnelig enighet om at Markus-evangeliet 

gjengir Peters forkynnelse. Andre tidlige verker som skal ha vært skrevet av eller om Peter, er 

apokryfe og skrevet fra 100-tallet og senere, men de stadfester hans enorme betydning i den 

tidlige Kirke. Blant disse er «Peters evangelium», «Peters prekener», «Peters åpenbaring» og 

«Peters gjerninger», det siste er kilden til «Quo vadis»-beretningen. St. Peter har i kunsten to 

nøkler i kors, en av gull og en av sølv. Hans minnedager 29. juni (sammen med Paulus) og 22. 

februar (apostelen Peters stol). 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/hieronim
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/pudens
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/eusebius
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/origenes
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/cletus
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/anicetus
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/paulus


     

Tilbud til familier, barn og unge 

 

Viktige datoer fremover:                            

3. september:  Barnas dag! ☼ 

9. september:  Katekeseoppstart for 2.-8. klasse 

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

 
 
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 
mail:faustyna@stelisabeth.katolsk.no 

 

Katekese 
Tusen takk til alle som har bidratt i katekesen skoleåret 2016/2017, både foreldre og 
barn, men særlig våre 22 kateketer og kateketassistenter! Vi vet allerede nå at vi 
kommer til å miste noen kateketer til høsten. Kan du tenke deg å bidra? Vet du om 
noen som kan? Katekesen finner sted kun én lørdag i måneden…. 
 
 
 

Har du barn som begynner i 1.-9. klasse til høsten? 
Har de mottatt førstekommunion enda? 
Hva med konfirmasjon? Går de ikke i katekese?  
 
Ta kontakt da vel! 
 
Se også menighetens nettside for mer info: 
sthallvard.katolsk.no 
 

 
     Hjelp, vi trenger kateketer! 
     Kan du bidra?  
     Ta kontakt!! 
 

 
 

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen er delvis tilbake fra permisjon. 

Kan nås på mail: huyen.nguyen@katolsk.no 
 

 

mailto:hung0047@gmail.com
mailto:faustyna@stelisabeth.katolsk.no
mailto:huyen.nguyen@katolsk.no


 

SUMMER BULLETIN NO 1 - 2017 

Sunday 25 June: Twelfth Sunday in Ordinary Time (Year A) 

First reading: Jeremiah 20:10-13  

Response: Lord, in your great love, answer me. 

Second Reading: Romans 5:12-15 

Gospel: Matthew 10:26-33 

Sunday 2 July: Thirteenth Sunday in Ordinary Time (Year A) 

First reading: Kings 4:8-11, 14-16a 

Response: For ever I will sing the goodness of the Lord. 

Second Reading: Romans 6:3-4, 8-11 

Gospel: Matthew 10:37-42 

Sunday 9 July: Fourteenth Sunday in Ordinary Time (Year A) 

First reading: Zachariah 9:9-10 

Response: I will praise your name for ever, my King and my God. 

Second Reading: Romans 8:9, 11-13 

Gospel: Matthew 11:25-30 

Sunday 16 July: Fifteenth Sunday in Ordinary Time (Year A) 

First reading: Isaiah 55:10-11 

Response: The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest. 

Second Reading: Romans 8:18-23 

Gospel: Matthew 13:1-23/13:1-9 

Mass times 
Weekdays:  Monday – Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year II) 

Wednesdays: 11.00am (Norwegian); Thursdays: 7.00pm (English); Fridays: 7.00pm (Polish) 

Saturdays: 11.00am (Norwegian); 6.00pm - Vigil mass (Norwegian); 7.00pm - Vigil mass 

(Polish) 

Sundays:  9.30am (Norwegian); 11.00 (Norwegian); 1.00pm (Polish); 4.00pm (English);  

5.00pm (English – Fr Godwin – not the 4
th
 Sunday in the month); 5.00pm (Holmlia: 

Norwegian); 7.00pm (Polish) 

 

NB There will be no mass in Holmlia church on 16, 23 and 30 July. 

The next mass on Nesodden will be 6 August.       

Church Office - summer opening hours – from 6 June until 11 August the church office will be 

open from 10.00am till 2.00pm. 

 

 

 



 
Niedziela 25 czerwca  2017                                                                                                                   

  

XII Niedziela Zwykła Rok A, I  
  

Pierwsze czytanie: Jr 20, 10-13 

Psalm:                     W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

Drugie czytanie: Rz 5, 12-15 

Ewangelia: Mt 10, 26-33 

    

   Niedziela 2 lipca  2017 

 

  XIII Niedziela zwykła, Rok A, I 

 
     Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 8-11.14-16a 

   Psalm:   Na wieki będę sławił łaski Pana 

   Drugie czytanie: Rz 6, 3-4. 8-11 

   Ewangelia: Mt 10, 37-42 

 

Niedziela 9 lipca  2017                                                                                                                   

 

XIV Niedziela zwykła, Rok A, I  
 

Pierwsze czytanie: Za 9, 9-10 

Psalm:                     Będę Cię wielbił Boże mój i Królu 

Drugie czytanie: Rz 8, 9.11-13 

Ewangelia: Mt 11, 25-30   

 

Niedziela 16 lipca 

XV Niedziela zwykła,  Rok A, I  

 
 Pierwsze czytanie:  Iz 55, 10-11 

Psalm:                    Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 

 Drugie czytanie :   Rz 8, 18-23 

Ewangelia: Mt 13, 1-23 

 

Msze św.   9:30, 11:00 (suma),  13:00 (po polsku), 16:00 (po angielsku),  17:00  

(po angielsku – ks. Godwin)  19:00 (po polsku),  

 17:00 (Holmlia),   

 

 

 



Pavens bønneintensjon for juni og juli 
Nasjonale ledere                                                                                                      

At nasjonale ledere fullt og fast må forplikte seg til å gjøre slutt på våpenhandelen, 

som går ut over så mange uskyldige mennesker. 

 Frafalne kristne                                                                                                    
At våre brødre og søstre som har forvillet seg bort fra troen, på nytt må oppdage 

Herrens barmhjertige nærhet og skjønnheten i det kristne liv, gjennom våre bønner 

og vitnesbyrd om evangeliet. 

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

St. Hallvard kirke 
Søndag: kl 09:30 fromesse, kl 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse),                                        

13:00 messe på polsk, 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 17:15                         
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  07:15                                                                                              

Søndag høymesse                  kl  09:00 

______________________________________________________________

St. Hallvard kirke og menighet:         

Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no - sogneprest 

Waldemar.Bozek@katolsk.no - kapellan 

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

Myron.Kuspys@katolsk.no – diakon                  

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 

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 sakramentstilbedelse og  skriftemål 17:15-17:45. 

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

 

mailto:Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no
mailto:Myron.Kuspys@katolsk.no
mailto:Natanaela@StElisabeth.katolsk.no-
mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
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