
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene 

11. og 18. oktober 2020                                                       

 

Søndag 11. oktober       Søndag 18. oktober 

år A, messeboken side 663         år A, messeboken side 671    
1. lesning: Jes 25, 6-10a       1. lesning: Jes 45, 1.4-6 

Omkved: Jeg skal bo i Herrens hus           Omkved: Jeg vil lovsynge Herren, 

           gjennom lange tider.             høyt er han opphøyet. 

2. lesning: Fil 4, 12-14.19-20                       2. lesning: 1 Tess 1, 1-5b 

Evangelium: Matt 22, 1-14                          Evangelium: Matt 22, 15-21 

 

 

 

  Hill deg, Maria, full av nåde, 

 Herren er med deg, 

Be velsignet er du iblant kvinnene, 

       og velsignet er ditt livs frukt, 

rosenkrans Jesus. 

              Hellige Maria, Guds mor, 

                be for oss syndere, 

        nå og i vår dødstime. 

         Amen. 

  

Verdens misjonssøndag 18. oktober 2020. Denne søndag skal  

all kollekt gå til Missios virksomhet for verdensmisjonen.  

 

 

Husk å ta med søndagsbladet hjem eller kaste det i anvist pappeske i kirken, etter at du har 

lest det. 

 



 

Pavens budskap til verdensmisjonsdagen 18. oktober 2020 (utdrag) 

 
«Jeg! Send meg!» (Jes 6,8)  
 
Kjære brødre og søstre, 
I år, et år preget av lidelser og utfordringer på grunn av Covid-19-pandemien, fortsetter hele 
Kirken sin misjonsvandring i lys av de ord som vi finner i fortellingen om Jesajas kall: «Jeg! 
Send meg!» (Jes 6,8). Det er det evig nye svaret på Herrens spørsmål: «Hvem skal jeg 
sende?» (ibid.). Dette kall kommer fra Guds hjerte, fra hans barmhjertighet som i den 
nåværende verdenskrisen utfordrer både Kirken og hele menneskeheten. «Akkurat som 
disiplene er vi blitt overrumplet av en uventet og voldsom storm. Det har gått opp for oss at  
vi er i samme båt, alle svake og desorienterte, men samtidig viktige og nødvendige, alle kalt 
til å ro sammen, alle i behov for å trøste hverandre. I denne båten … er vi alle, absolutt alle. 
Som disse disiplene, som i sin frykt med én munn sier ‘vi går under’ (vers 38), har også vi 
forstått at vi ikke kan fortsette hver for oss, men bare sammen»  
 
«Misjon, ‘den utgående Kirke’, er ikke et program, et forehavende å realisere ved viljestyrke. 
Det er Kristus som får Kirken til å gå ut av seg selv. Det er fordi Ånden driver deg og leder 
deg at du kan gå ut og forkynne evangeliet» (Senza di Lui non possiamo fare nulla, Libreria 
Editrice Vaticana og San Paolo, 2019, 16-17). Det er alltid Gud som elsker oss først, og  
med denne kjærligheten møter han oss og kaller oss. Vårt personlige kall kommer av det 
faktum at vi er Guds barn i Kirken, hans familie, brødre og søstre i den nestekjærlighet som 
Jesus vitnet om. Men alle mennesker har sin menneskelige verdighet basert på det 
guddommelige kall til å være Guds barn, til i dåpens sakrament og i troens frihet å bli det  
de alltid har vært i Guds hjerte. 
 
Å feire Verdensmisjonsdagen er også å bekrefte at bønn, refleksjoner og vår materielle  
gaver er muligheter til aktiv deltagelse i Jesu misjon i hans Kirke. Den nestekjærlighet som 
uttrykkes ved kollekten ved liturgifeiringen tredje søndag i oktober har til hensikt å  
understøtte det misjonsarbeid som utføres i mitt navn av Den pavelige misjonsvirksomhet 
[Missio], for åndelig og materielt å hjelpe folkeslag og Kirker over hele verden, til frelse for 
alle.  
 
Må den allerhelligste jomfru Maria, Evangeliseringens stjerne og De sorgfulles trøster, sin 
Sønns misjonsdisippel, fortsette å gå i forbønn for oss og støtte oss.  
 
Roma, Laterankirken, 31. mai 2020, pinsehøytiden  
Franciscus (pave Frans) 

 

UKENS PAVE FRANS -  Jesu ansikt  

 
Når vi ser ansiktene til de sultne, tørste, nakne, syke,  
til fremmede og fanger, er det Jesu ansikt vi ser,  
og Kristus kaller oss til å hjelpe.  
 

Pave Frans, september 2020 

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar 

 



Notiser:  

 Det er fortsatt begrenset med plass i kirken. Alle kan komme til kirken, men 
dessverre ikke alle samtidig! Bestill derfor billett til messen i forveien på 
billett.katolsk.no. Hvis messen er fullbooket, se om det er en annen messe som  
fortsatt har plass.  

 Hvis du ikke får plass:  

 Kan du følge søndagsmessen kl. 11.00 på www.katolsk.no. 

 Kom gjerne til messen på en ukedag hvis du har mulighet. 

 Har du fått billett: 

 Vær i kirken når messen begynner. Ellers vil reserverte plasser gis bort til andre. 

 Kan du ikke komme allikevel, så kanseller billetten slik at andre kan bestille 

plassen. 

 

 Takk for at du følger smittevernreglene. Ta vare på deg selv, og vis hensyn til andre. 
 

 Byrådet i Oslo innførte mandag 28. september nye smitteverntiltak og forbyr 

arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Dette innebærer 

at de katolske kirkene i Oslo vil feire messe med maks 50 deltagere de neste     

14 dagene, dvs. t.o.m. søndag 11. oktober. På grunn av smittevernhensyn vil våre 

prester de neste to ukene også gå ned til kirkebenkene og dele ut kommunion til de 

troende der. Det gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 11. oktober. Prest, 

ministranter, kor, organist og kirkeverter kan delta i messen i tillegg.    

Tilbud til familier, barn og unge: 
HaBaKo 

Barnekoret tar alltid imot nye medlemmer! 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 
Oppdatert informasjon i forbindelse med katekesen skoleår 
2020/2021 ligger tilgjengelig på menighetens nettside 
sthallvard.katolsk.no. Vi stenger snart påmelding for 
førstekommunion våren 2021, og konfirmasjon våren 2022! 

 

St. Hallvard UngdomsLag 
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang! 
Oslo kommune har innført midlertidig forbud mot private samlinger 
(løse arrangementer og sosiale treff, både innendørs og utendørs) 
med mer enn 10 personer tilstede.  
 

 SHUL vil foregå via Zoom frem til restriksjonene oppheves. 
 

SHUL – St. Hallvard Ungdomslag  shul.sthallvard 

https://d.docs.live.net/a385f468923eb8e4/Dokumenter/billett.katolsk.no
http://www.katolsk.no/
mailto:mangopeardango@gmail.com
http://www.sthallvard.katolsk.no/


 

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: etter avtale 
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 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 
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