
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene 
30. januar og 6. februar 2022 

 
 

      Søndag 30. januar                   Søndag 6. februar 

      4. søndag i det alminnelige kirkeår  5. søndag i det alminnelige kirkeår 

      År C, messeboken s. 461             År C, messeboken s. 469 

      1. lesning: Jer,4-5.17-19          1. lesning: Jes 6,1-2a.3-8 

      Omkved: Min munn skal forkynne           Omkved: For englenes åsyn 

                           din frelse.                  vil jeg lovsynge deg. 

      2. lesning: 1 Kor 12,30b-13,13                2. lesning: 1 Kor 15,1-11 

      Evangelium: Luk 4,21-30                              Evangelium: Luk 5,1-11 

 

 

Biskopens visitas  

 

Søndag 6. februar vil biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. 

besøke St. Hallvard menighet. Det er en offisiell visitas 

som biskopen etter tur foretar til alle menigheter i Oslo 

katolske bispedømme og vi har et program som skal 

følges opp.  

Det vil bli høytidelig pontifikalmesse kl. 11.00 og forøvrig 

vil biskopen møte menighetsrådet, finansrådet og 

staben. 

Dersom noen av menighetsmedlemmene ønsker en privat samtale med 

Biskopen, vil det bli satt av tid til dette. Vennligst kontakt biskopens 

sekretær Gunhild Ficarra på e-post: gunhild.ficarra@katolsk.no innen 

søndag 30. januar 2022. 

 

 

mailto:gunhild.ficarra@katolsk.no


 

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 

Tirsdag – Fredag: 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. kl. 13:30 

Holmlia: messe på norsk hver søndag kl. 18:00.  

 

 

Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke  

 

- Menighetskontorets åpningstid: 

Tirsdag til fredag kl 09:00-15:00 (mandager stengt) 

- Det feires ikke kveldsmesse kl. 18.00 på mandager 

- Kontaktklubben møtes i menighetssalen hver onsdag etter messen kl. 11.00 

- Kirkekaffe er avlyst inntil videre 

 

Smitteverntiltak i St. Hallvard menighet: 

- Arrangement/messer på ukedager krever registrering ved inngangen med fullt 

navn og telefonnummer 

- Alle messer på søndager og spesielle høytider krever forhåndsbestilling av 

billett på https://billett.katolsk.no/. Billettbestilling åpner dagen før. 

- Bruk munnbind  

- Følg de anvisninger du får av kirkevert, prest eller plakatene ved inngangen 

- Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt 

- Vær hjemme om du har symptomer på forkjølelse eller sykdom og ha lav 

terskel for å velge å være hjemme. 

- Vis hensyn til hverandre. Ta vaksinen og test deg om du har symptomer. 

Smittevern er nestekjærlighet i praksis! 

- For oppdateringer, følg med på hjemmesiden og vår Facebook-side.  
 

 

 

 

https://billett.katolsk.no/?fbclid=IwAR36OJzAkL7-VUPLgjczzVjQ3qKCvxaloEWUgUbrC7W4du7rm00rX9uSrmk


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 
All informasjon om katekesen 2021/2022 ligger 
tilgjengelig på menighetens nettside 
sthallvard.katolsk.no. Vi har stengt påmelding for 
førstekommunion og konfirmasjon våren 2022 og 
2023, men tar imot barn på alle andre trinn 
fortløpende.  
 

 

St. Hallvard UngdomsLag 
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang! 
 
Neste samling er fredag 28. 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 
 

 

Visste du at… 

Vi feirer familiemesse hver søndag kl.09.30! 

Familiemessen er et lavterskeltilbud for 
barnefamilier, hvor ingen foreldre 
trenger å bli flaue over at barna skriker 
eller løper litt rundt. I denne messen 
synger vi sanger fra Adoremus, preken 
er rettet mot barna og barna inviteres til 
å ministrere eller synge i koret  

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 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 Myron.Kuspys@katolsk.no mob. 96658879 
Kapellan Andreas.Rupprecht@katolsk.no mob. 95171789 
Menighetsrådsleder Dominik.Wojtyczka@gmail.com  
Menighetskontor er åpent kl. 09:00 – 15:00 (tirsdag-fredag) 
Tlf: 23 30 32 00 mellom kl. 09:00 – 15:00 (tirsdag-fredag) 
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  
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