ST. HALLVARD KIRKES
SØNDAGSBLAD
For
Jul og Nyttår 2022

«Ære være Gud i det høyeste,
Og fred på jorden
Blant mennesker Gud har glede i!»

St. Hallvard menighet ønsker alle
en velsignet jul og et godt nyttår!

2022

Kapellanskifte i St. Hallvard kirke 1. januar 2022
I en menighets liv er det alltid slik at
noen prester kommer og noen
prester går. P. Piotr Gwizdz, som har
vært menighetens polsktalende
kapellan i over 4 år, forlater St.
Hallvard for å ta på seg nye pastorale
oppgaver i Tyskland. Vi takker for din
tjeneste i kirken vår. Må Gud velsigne
deg i ditt videre virke.
Samtidig har vi gleden av å ønske
velkommen tilbake p. Myron Kuspys
som fra den 1. januar vil være
kapellan og ansvarlig for den polske
sjelesorg. Mange kjenner p. Myron fra
før og vi gleder oss til å fortsette det
gode samarbeidet. Må Gud velsigne
deg i ditt virke.
Vi anbefaler alle våre menighetens prester til deres forbønn.

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 ☺

St. Hallvard UngdomsLag
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang!
Første samling i 2022 er fredag 14. januar. Vi deltar i messe
kl.18, og deretter er det mat og aktiviteter frem til kl. 20.30.
Følg SHUL på instagram
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:
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 bruker rullestol vil vi kunne flytte på noen stoler slik at du kan få en god
plass i kirken uten å føle at du er i veien for noen. Hvis du har mulighet kan du så
klart også si ifra på 23303200 eller sende e-post på: oslo-st.hallvard@katolsk.no så
vil vi ordne med plass til deg i forveien.
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: https://sthallvard.katolsk.no
Facebook: https://www.facebook.com/sthallvardmenighet
Bankkonto: 3000.22.49134 -vipps til «St. Hallvard menighet» eller nummer 12124
Den katolske kirkes nettsider: http://www.katolsk.no

