ST. HALLVARD KIRKES
SØNDAGSBLAD
For søndagene
6. og 13. september 2020

Søndag 6. september

Søndag 13. september

år A, messeboken side 619

år A, messeboken side 626

1. lesning: Esek 33, 7-9
Omkved: Lytt til Herrens røst i dag,
forherd ikke deres hjerter!
2. lesning: Rom 13, 8-10
Evangelium: Matt 18, 15-20

1. lesning: Sir 27,33 - 28,9
Omkved: Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
2. lesning: Rom 14, 7-9
Evangelium: Matt 18, 21-35

Velkommen til vår nye sogneprest p. Ragnar Leer Salvesen. Vi anbefaler ham
og alle menighetens øvrige geistlige til deres forbønn.
Husk å ta med søndagsbladet hjem eller kaste det i anvist pappeske i kirken,
etter at du har lest det.
Messer i St. Hallvard:
Søndag:
kl. 09:30 messe på norsk
kl. 09:30 messe på ukrainsk (lille sal)
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 19:00 messe på polsk
Man - fre: messe på norsk kl. 18:00
Onsdag: messe kl. 11:00 og lunsj med Kontaktklubben etter messen
Fredag: messe på polsk kl. 19:00
Lørdag: messe på norsk kl. 11:00, søndagsmesse på norsk kl. 18:00,
søndagsmesse på polsk kl. 19:00
Nesodden: OBS! Avlyst messe 6.sep. ellers hver 1.og 3.søndag i mnd.
Holmlia: messe på norsk hver søndag kl. 18:00

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder
starter opp igjen søndag 13. september. Barn er
hjertelig velkomne 
Notiser:
 Det er OBLIGATORISK å registrere seg til messen via elektronisk påmelding
https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved
inngangen. For å registrere seg til messe på polsk gå på
https://sthallvard.katolsk.no/pl/
 Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med
eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.
 Vi minner om at opptil 200 troende kan delta i messen og minst én meter
avstand mellom deltagerne må beholdes. Ifølge denne regelen har St. Hallvard
kirke kapasitet opptil 100 troende under messen. Familier kan sitte sammen.
Prest, ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg.
 Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales.
St. Hallvard vipps 12124.
 Kontaktklubb – hver onsdag etter 11-messen.
 Kirkekaffe er fremdeles ikke tillatt.

UKENS PAVE FRANS

Håpets sjel

Vi har alle behov for Faderen, som strekker sin hånd ut til oss.
Å be til Ham, å påkalle Ham, er ikke en illusjon. Illusjonen er
å tro at vi kan klare oss uten Ham!
Bønnen er håpets sjel.
Pave Frans, august 2020
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Vi takker for kollekt fra søndag 30. august
kr
520 lørdag kveld norsk
kr
852 lørdag kveld polsk
kr 1 997 fromesse
kr
592 messe på ukrainsk
kr 1 536 høymesse
kr 2 006 messe på polsk kl. 13.00

kr
355 messe på engelsk
kr 1 372 messe på polsk kl. 19.00
kr 1 301 messe på Holmlia
kr 2 016 kirkebøssene
kr
187 Caritas

Tilbud til familier, barn og unge
Viktige datoer fremover:
7. september:
11. september:
12. september:
13. september:

Barnekor starter opp igjen
SHUL
Katekeseoppstart 1.-7. klasse + konfirmasjon år 1
Konfirmasjon år 2

HaBaKo
Barnekoret starter opp med øving igjen! Vi øver mandager
kl.17.30-18.30 som tidligere. Vil du være med? Det er bare
å komme 
Har du spørsmål ta kontakt med korleder:
Khoa på mobil: 41730421, eller mail
mangopeardango@gmail.com

Katekese
Menigheten får leie Tøyen skole i år også!
Oppdatert informasjon i forbindelse med
katekesen skoleår 2020/2021 ligger tilgjengelig
på menighetens nettside sthallvard.katolsk.no.
På grunn av korona er det ekstra viktig at
barna meldes på i forkant av
katekeseoppstart.

St. Hallvard UngdomsLag
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang!
Oppmøte i lillesalen kl.18.30. Mat og aktiviteter før kvelden
avsluttes kl.20.30.
Max 20 deltagere som følge av smitteverntiltak. Send DM på instagram
i forkant av hver samling =)
S HUL – St. Hallvard Ungdomslag

shul.sthallvard

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 «Skann» og bruk QR-koden til høyre. Alternativt
velg «Send» og velg St. Hallvard menighet fra listen over
bedrifter i nærheten. Du kan også skrive inn «St.
Hallvard» eller nummer 12124. Skriv beløp og helst hva
det gjelder (f.eks. «Kollekt kl. 11» eller «Kirkekaffe»), trykk
Neste og Betale.
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.
Obs! Husk å oppdatere/laste ned Appen på nytt hvis du har byttet bankkort,
ellers kan det oppstå feil og du får ikke betalt.
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.
Informasjon:
 SKRIFTEMÅL:
Søndager: mellom fromesse og høymesse
Lørdager og hverdager: fra kl. 17:15 til 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.
St. Hallvard kirke og menighet:
Sogneprest Ragnar.Leer.Salvesen@katolsk.no mob. 47460496
Kapellan Piotr.Gwizdz@katolsk.no mob. 47747952
Kapellan Myron.Kuspys@katolsk.no mob. 96658879
Kapellan Andreas.Rupprecht@katolsk.no mob. 95171789
Menighetsrådsleder Arthur.Haakonsen@katolsk.no
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

