
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene 
27. februar og 6. mars 2022 

 

      Søndag 27. februar                   Søndag 6. mars 

      8. søndag i det alminnelige kirkeår  1. søndag i fasten  

      År C, messeboken s. 496             År C, messeboken s. 172 

      1. lesning: Sir 27,5-8          1. lesning: 5 Mos 26,4-10 

      Omkved: Det er godt å prise Herren.          Omkved: Herre, vær meg nær i min    

nød og trengsel.  

      2. lesning: 1 Kor 15,54-58                         2. lesning: Rom 10,8-13 

      Evangelium: Luk 6,39-45                              Evangelium: Luk 4,1-13 

 

Askeonsdag 2. mars – den første dag i fastetiden 

 Messe på norsk kl. 11:00 
 Messe på ukrainsk kl. 17:00 (lillesalen i 2.etg) 
 Messe på norsk kl. 18:00 
 Messe på polsk kl. 19:30 

 
Den 2. mars oppfordrer paven Frans til bønn og faste for fred i Ukraina 

og i verden 
 

«Og nå henvender jeg meg til alle, troende som ikke-troende: Jesus lærte oss 
at man svarer på den djevelske meningsløse volden med Guds våpen; som 

er faste og bønn. Jeg oppfordrer derfor alle til en Fastedag for fred på 
askeonsdag den 2. mars. Jeg oppfordrer spesielt de troende til å passe på å 
vie denne dagen til bønn og faste. Måtte Fredens Dronning bevare verden fra 

krigens galskap.» (NTB/Vatican News). Pave Frans» 
 

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 

- Kirkekaffen er i gang igjen! Hver søndag etter 9.30-messen og etter 11.00-
messen i menighetssalen. Gruppeansvarlige for kirkekaffen kan skrive 
seg på kirkekaffelisten i gangen. Hver gruppe forbereder kirkekaffe etter 
9.30 og 11.00-messen. Velkommen.  
 

-   Journalist i OKB Linda Therese Utstøl sammen med Johne Stødle skal lede 

Jesusdojo over 6 tirsdagskvelder med tema «Guds verden – menneskets 

ansvar». For mer informasjon og påmelding se våre hjemmesider.  

 

   
Årets prosjekt: England Wales og Nord-Irland 

«For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere» 

Velkommen til felleskirkelig gudstjeneste på en verdensvid 

bønnedag – fra mange kirkesamfunn, for alle kjønn, i alle 

aldre! 

Vålerenga kirke, fredag 4. mars kl 17.00 

Enkel servering etterpå.  

Et samarbeid mellom Kirkene i Gamle Oslo (Den norske 

kirke) og St. Hallvard katolske menighet, Tøyen. Ved Liv 

Guntvedt, diakon Nina Berger, sogneprest Ingunn Rinde, 

medarbeider Conni Ess, kantor Joachim Knoph og andre 

gode medarbeidere.  

Gi en gave? 

Vipps 94418 (merk med KIB i meldingsfeltet) Bankkonto 3000 16 16869 

Det Norske Bibelselskap – Kvinnenes internasjonale bønnedag 

 

2
0
2
2

 



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 
Katekesen gjennomføres fysisk som normalt igjen, 
og 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 11. mars.  
Vi deltar i messe kl.18, og deretter er det mat og aktiviteter 
frem til kl.20.30 

 
Følg SHUL på instagram    shul.sthallvard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Andreas.Rupprecht@katolsk.no mob. 95171789 
Kapellan Myron.Kuspys@katolsk.no mob. 96658879 
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, Enerhauggata 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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