ST. HALLVARD KIRKES
SØNDAGSBLAD
For søndagene
1. og 8. november 2020
Søndag 1. november
Allehelgensdag
1. lesning: Åp 7, 2-4.9-14
Omkved: Dette er den ætt
som søker Herren.
2. lesning: 1 Joh 3, 1-3
Evangelium: Matt 5, 1-12a

Søndag 8. november
år A, messeboken side 696
1. lesning: Visd 6, 12-16
Omkved: Min sjel tørster etter den levende
Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn?
2. lesning: 1 Tess 4, 13-18
Evangelium: Matt 25, 1-13

Velkommen til barnas bibelutdeling søndag 1. november i alle
messer (også på Holmlia og Nesodden). Mer info på side nr. 3 og på
nettsiden vår sthallvard.katolsk.no

Allesjelersdag mandag 2. november
Allesjelersdagsmesse på norsk kl. 18.00
(opplesning av navn begynner kl. 17.30, hvis
det er mulig)
Allesjelersdagsmesse på polsk kl. 19.30
2. november feirer Kirken Alle sjelers dag for alle avdøde i menigheten og for
andre som man ønsker at det skal bes for. Navn på avdøde kan leveres til en
av prestene eller på kontoret. Man kan også sende navneliste på e-post OsloSt.Hallvard@katolsk.no innen fredag 30. oktober kl. 12.00. De avdødes navn
vil bli lest opp fra kl. 17.30 den 2. november (hvis det er mulig) og bedt for
under messen kl. 18.00
Dersom du i tillegg ønsker at det skal feires en messe for en eller flere av dine
avdøde slektninger og/eller venner, kan du fylle ut en messeintensjonskonvolutt
(finnes bak i kirken eller kan fås av prestene) og gi den til en av prestene.
Husk å ta med søndagsbladet hjem eller kaste det i anvist pappeske i kirken, etter at
du har lest det.

Oppdatert instruks pr. 29. oktober fra OKB for Oslo-området. Dette vil gjelde
inntil ny instruks for offentlige forsamlinger foreligger.
 Når det gjelder messefeiring i St. Hallvard kirke, er det tillatt med inntil 90 deltakere i
kirkerommet og 20 i menighetssalen.
 Ved ankomst vil kirkeverter krysse av på listen med forhåndsbestilte billetter og
anvise plass i kirken. Husk at du må bli sittende på din plass. Det samme
smittevernhensyn gjelder fremdeles, og prestene vil gå ned til kirkebenkene og dele
ut kommunion. Samtidig vil det bli utdeling i menighetssalen.





Andre kunngjøringer:
Kontoret er stengt for besøk inntil videre. Møte med en prest kun etter avtale. Alle
henvendelser blir mottatt og besvart på e-post eller telefon.
Kirkebesøk av grupper, kun etter avtale. Gjelder ikke privat besøk. Du må gjerne
bruke munnbind når du beveger deg i kirken.
Kontaktklubben er avlyst inntil videre. Kirkekaffe er ikke mulig å gjennomføre.
Det kan for tiden ikke være lystenning ved Maria-statuen.

 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 bli gitt 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.

UKENS PAVE FRANS
Reisen som forandrer hjertet
Det er ikke nok å ta imot invitasjonen til å følge
Herren. Man må også være åpen for en
omvendelsesreise, en reise som forandrer hjertet.
Barmhjertighetens klær, som Gud hele tiden tilbyr
oss, er hans kjærlighetsgave, det er nåden. Pave
Frans, oktober 2020
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar.
Bildet er fra pavens besøk i Assisi denne måneden, her foran den hellige Frans' grav.

Tilbud til familier, barn og unge:
Velkommen til bibelutdeling!
Koronasituasjonen setter en stopper for mye, men menigheten
ønsker likevel å holde på tradisjonen, og dele ut gratis
barnebibler til menighetens 4-åringer første søndag i
november.
Dette vil foregå trygt og forsvarlig i forhold til smittevern, under alle messene som
feires i St. Hallvard kirke – og messestedene Nesodden og Holmlia – søndag 1.
november.
Tidligere har vi pleid å invitere til familietreff helgen før bibelutdeling, men fordi det
fortsatt er mye usikkerhet rundt smittesituasjonen, ønsker vi å utsette familietreffet
til det blir forsvarlig å gjennomføre.
PÅMELDING
Alternativ 1, frist fredag 23. oktober:
Send e-post til huyen.nguyen@katolsk.no, eller sms til 48957391 med navn og
nummer til kontaktperson, antall personer som kommer, messetidspunkt og sted.
Alternativ 2, frist lørdag 31. oktober:
Bestill billetter på https://billett.katolsk.no/ tidligst søndag 25. oktober. Send deretter
e-post til huyen.nguyen@katolsk.no, eller sms til 48957391 med messetidspunkt og
sted.
Påmelding, med navn og telefonnummer, er OBLIGATORISK og pålagt i
forbindelse med eventuell smittesporing. Messelister makuleres etter 10 dager.

HaBaKo
Barnekoret tar alltid imot nye medlemmer! Vi øver mandager kl.17.3018.30 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

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.
 påmelding til SHUL som dm på instagram!!!
SHUL – 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: 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

