
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene 
27. mars og 3. april 2022 

 

      Søndag 27. mars                   Søndag 3. april 

      4. søndag i fasten     5. søndag i fasten  

      År C, messeboken s. 205            År C, messeboken s. 217 

      1. lesning: Jos 5,9a.10-12          1. lesning: Jes 43,16-21 

      Omkved: Smak og se at Herren er god.        Omkved: Herren har gjort store ting mot 

oss, og vi ble fulle av glede. 

      2. lesning: 2 Kor 5,17-21                         2. lesning: Fil 3,8-14 

      Evangelium: Luk 15,1-3.11-32                       Evangelium: Joh 8,1-11 

 

Korsveiandakt i fastetiden: 
 Hver fredag før norsk messe kl. 17.15 og etter polsk messe 

kl. 19.00 
 Hver onsdag kl. 10.15 før 11-messen 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kirkekaffen er i gang! 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.  
 

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

Kontaktklubben annenhver onsdag inviterer Caritas til felles aktivitet som trening, 

bingo, sang, håndarbeid, museum og turer. Førstkommende møte er onsdag 30. 

mars kl. 12.30-13.30   

 

Sigmund Gulliksrud, 

rådgviver i Den Norske 

Kirke forteller om 

prosjektet Grønn Kirke. 

Vi møtes 31. mars kl. 

18.30 i St. Hallvard 

kirkes menighetssal. 

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med: Carl Johan 

92867800 – carljohanoslo@gmail.com 

 



Caritas Norge samler inn penger til støtte for Ukraina.  

Vippsnummeret er 91337 (merk: Ukraina) 

P. Myron oppfordrer de som ønsker å bidra med hjelpesending til Ukraina å 

levere: førstehjelpsskrin, liggeunderlag, soveposer, varme sokker og hodelykt til 

St. Hallvard kirke på Tøyen. 

 

  Pavens Ukraina-bønn  

 

Tilgi oss for at vi kriger, Herre. 

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, ha miskunn med oss syndere! 

Herre Jesus, født i skyggen av bombene som faller over Kyiv, ha miskunn med oss! 

Herre Jesus, du som døde i en mors armer i en bunkers i Kharkiv, ha miskunn med 

oss! 

Herre Jesus, du, en 20-åring sendt til frontlinjen, ha miskunn med oss! 

Herre Jesus, du, som fremdeles ser væpnede hender i skyggen av ditt Kors, ha 

miskunn med oss! 

Tilgi oss, Herre. 

Tilgi oss, om vi ikke er tilfreds med naglene vi korsfestet Dine hender med, men 

fortsetter å slukke vår tørst med blodet fra dem som er blitt rammet av våpen. 

Tilgi oss, om disse hendene som Du har skapt for omsorg, er blitt forvandlet til 

redskaper for død. 

 

 

Sant’Egidio inviterer til Kveldsbønn tirsdag 29. mars kl. 1845 i St. Joseph kirke. 

Temaet for refleksjon er fastetid, flyktninger, å vise omsorg. Velkommen til bønn, 

refleksjon og hyggelig samvær.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwifl_OXlrnKAhUCVywKHa0jBkQQjRwIBw%26url%3Dhttp://www.friedensfestival.org/sant_egidio/%26psig%3DAFQjCNFZhc9EcUziF9algaVrwy7q16emUQ%26ust%3D1453406199273533&data=04|01||02330cd35e874110554408da0cd3b1a5|ad74fffa08bb480d939a496b7603f45d|0|1|637836400604731130|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=eX3CnDqSahMj2LrR2KoCVZH/eV4h%2Br1zNbsmDiDKsvI%3D&reserved=0


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 22. april.  
Vi deltar i messe kl.18, og deretter er det mat og aktiviteter 
frem til kl.20.30 

 
Følg SHUL på instagram    shul.sthallvard 
 

 

Husk å komme med fastelavnsris til messen søndag 10. april (eller før)! 

 

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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