
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene 
24. og 31. oktober 2021 

 
Søndag 24. oktober                  Søndag 31. oktober 

År B, messeboken 682          år B, messeboken side 690 

1. lesning: Jer 31,7-9      1. lesning: 5 Mos 6,2-6 

Omkved: Herren har gjort store ting       Omkved: Herre, jeg har deg hjertelig kjær, 

mot oss, og vi ble fulle av glede.                 du er min styrke og min frelse. 

2. lesning: Hebr 5,1-6      2. lesning: Hebr 7,23-28 

Evangelium: Mark 10,46-52                       Evangelium: Mark 12,28-34 

 

Allehelgensdag mandag 1. november  

Messe på norsk kl.18:00 og messe på polsk kl. 19:30 

Allesjelersdag tirsdag 2. november 

Messe på norsk kl. 18:00 (opplesning av navn 

begynner kl. 17.30, hvis det er mulig) og messe 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 Oslo-
St.Hallvard@katolsk.no innen søndag 31. oktober. 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. Da vil det feires en egen 
messe i tillegg på et senere tidspunkt.  
 

Messer i St. Hallvard 

Søndag: 09:30 familiemesse på norsk, 10:00 messe på ukrainsk (lille sal), 11:00                    

messe på norsk, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 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: hver 1.og 3.søndag i mnd. 

Holmlia: messe på norsk hver søndag kl. 18:00 
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Troskurs i St. Hallvard - åpent for alle interesserte 

Troskurset har begynt denne uken og det kjøres hver tirsdag etter kveldsmessen fra                

kl. 18.30-19.30. Det er fortsatt ledige plasser. Kurset er egnet for alle som ønsker å 

oppfriske kunnskapen om sin tro og ‘legge ut’ litt mer ‘på dypet’ – som Jesus oppfordret 

disiplene til ved Genesaretsjøen. Det gjør godt og er veldig givende. Velkommen! 

Notiser:  

 Oktober er Maria-måned. Be rosenkrans.  
 Kirkekaffe er nå i gang. Den er hver søndag etter 9.30-messen og 
11.00-messen. Ansvarlig gruppe forbereder kirkekaffe etter begge 
messene den aktuelle søndagen. Kirkekaffeliste henger på 
oppslagstavlen i gangen foran menighetssalen, så skriv dere gjerne på.  

 Kontaktklubben startet opp igjen. Vi inviterer til lunsj og hyggelig samvær onsdager 
etter messen kl. 11.00  

 Påmelding til nytt ekteskapskurs i november er åpen på: oslo-st.hallvard@katolsk.no 
Kursdatoer: 03.11, 17.11, 01.12, 15.12 (obligatorisk oppmøte i alle dagene) 
Tidspunkt: fra kl. 18.30 til 21.00 i menighetssalen 

 St. Johannes menighet søker organist og vikar for menighetssekretær. For mer info, 
se på våre oppslagstavler eller gå på: www.stjohannes.no   

 Det er viktig å ta hensyn til menneskene rundt deg. Ikke minst ved å ta vaksinen. 
Smittevern er nestekjærlighet i praksis! Husk å vaske hendene (eller bruk antibac), 
host i albuen, hold deg hjemme om du har luftveissymptomer eller er syk og test deg 
om nødvendig.  

UKENS PAVE FRANS  Å forene seg med Kristus 

Den hellige Teresa av Jesus (Teresa av Avila) lærer oss at 
bønn ikke handler om å oppleve ekstraordinære ting, men 
om å forene seg med Kristus. Og våre 
barmhjertighetsgjerninger er tegnet på at denne foreningen 
er ekte. 

Pave Frans, oktober 2021 (På minnedagen for den hellige Teresa av Avila, 15. oktober) 

Foto: Angelus News, Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar 

 

Salg av førsteklasses olivenolje søndag 24. oktober i St. Hallvard-                                             

kan brukes som fin julegave 

Førstkommende søndag 24. oktober blir det salg av Lifegates olivenolje i 

menighetssalen. Flasken på 0,5 l koster 150 kr. Det er en førsteklasses, kaldpresset 

olivenolje (extra virgin) som produseres av og selges til inntekt for Lifegate 

Rehabilitation på Vestbredden, Palestina. Der hjelper de handikappede barn og unge, 

fra og med fødsel til et meningsfullt arbeidsliv (en brosjyre med informasjon om 

prosjektet følger med hver flaske olje). Oljen har en holdbarhet til minst oktober 2022 

og kan derfor også brukes som en fin julegave. Betalingen kan skje kontant eller per 

Vipps 416 27 999 (Gunnar Follesø). 
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Tilbud til familier, barn og unge: 
 

 
HaBaKo 
Barnekoret er på utkikk etter en ny barnekorleder. Er du den 
vi søker etter? Ta kontakt for en uforpliktende samtale  
 

 

Katekese 
Informasjon om katekesen 2021/2022 ligger 
tilgjengelig på menighetens nettside 
sthallvard.katolsk.no. Vi har stengt påmelding for 
førstekommunion og konfirmasjon våren 2022, men tar 
imot barn på alle andre trinn fortløpende. 
Frist for påmelding til konfirmasjon våren 2023 er 31. oktober. 

 
 

St. Hallvard UngdomsLag 
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang! 
 
Neste SHUL-samling er fredag 29. oktober. Vi deltar i messe 
kl.18, og deretter er det mat og aktiviteter frem til kl.20.30. 
Følg SHUL på instagram    shul.sthallvard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibelutdeling søndag  

7. november 

Bibelen vil bli delt ut til menighetens 

4-åringer (og 5-6-åringer som ikke har 

fått bibelen enda) under alle messene 

som feires i St. Hallvard kirke og 

messestedende Nesodden og Holmlia 

søndag 7. november.  

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:  
Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.  

 
 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 eller oslo-st.hallvard@katolsk.no 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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