
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene 
24. april og 1. mai 2022 

 

 

      Miskunns-søndag 24. april                 Søndag 1. mai 
     2. søndag i påsketiden                         3. søndag i påsketiden        
      År C, messeboken s. 364            År C, messeboken s. 373 

      1. lesning: Apg 5,12-16          1. lesning: Apg 5,27b-32.40b-41 

      Omkved: Lovpris Herren for han er           Omkved: Jeg opphøyer deg, 

              god, evig er hans kjærlighet.                                   for du berget meg.                                         

      2. lesning: Åp 1,9-11a.12-13.17-19        2. lesning: Åp 5,11-14 

      Evangelium: Joh 20,19-31                          Evangelium: Joh 21,1-19  

            

 

HALLELUJA!   For den som tror på Herren Kristus, 

finnes ingen død. Han er 

oppstandelsen. Hans oppstandelse er 

for oss.  

 
Kjære troende, 

Det finnes ingen kristen tro uten påskens budskap: 
Kristus er oppstanden fra de døde. Ingen har 
formulert dette tydeligere enn apostelen Paulus: 
«... men er ikke Kristus oppstanden, da er vår 
forkynnelse intet, da er også deres tro intet!» (1. Kor. 
15, 14). Her er troens appell, og her er troens 
provokasjon. For hvem kan tro at en person som var 
død, av seg selv kunne leve igjen? Det kan ingen av 
egen kraft. Så, hvor skal vi søke kraft og inspirasjon? 

Da han oppvekket Lasarus fra de døde, sa Jesus til 
Marta: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som lever 

og tror på meg, skal leve om han enn dør» (Joh. 11. 25 – 26). Dette skulle ha forberedt 
disiplene på påskens mysterium – isteden ble det ord til ettertanke. For oss finnes det 
imidlertid ingen bedre innfallsvinkel til påskens budskap. For den som tror på Herren 
Kristus, finnes ingen død. Han er oppstandelsen. Hans oppstandelse er for oss. 

Nå er vi i apostlenes sted. Kirken er utsendt i verden for å forkynne Kristus som døde for at 
vi skulle leve. Dette kan vi bare gjøre hvis vårt liv er troverdig. Det må merkes på oss at troen 
på det evige liv for Guds åsyn, preger og forandrer oss dypt og inderlig. 
 
Utdrag fra biskop Bernt I. Eidsvig sin preken, 1. påskedag 17. april 2022   

 



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 til St. Hallvard kirke: hermetikk som lapskaus, 
spaghetti, joika, bakte bønner, makrell i tomat og nøttemiks. Varene 
blir levert kontinuerlig til Polen, i nærheten av grensen til Ukraina og 
transportert videre derfra. Tusen takk for ditt bidrag!  

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

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.  

 
OBS! Det er ikke messe kl. 11.00 og Kontaktklubb onsdag 27. april. Neste gang 

møtes Kontaktklubben onsdag 4. mai etter messen kl. 11.00. Etter Kontaktklubben 

inviterer Caritas til felles aktivitet fra kl. 12.30-13.30 

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

 

Forfatter Anja Bakken Riise skal holde foredrag og 

fortelle litt om boken sin «Mitt klima-regnskap». 

Vi møtes torsdag 28. april kl. 18.30 i St. Hallvard kirkes 

menighetssal. Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med: 

Carl Johan 92867800 – carljohanoslo@gmail.com 

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

Lørdag 7. og søndag 8. mai inviterer Dominikanerne i 
Sta. Katarinahjemmet til stort bruktmarked på 
Rosahjemmet, og vafler og kaffe på haugen! 

Alle inntektene fra markedsdagen er i år øremerket 

byggefondet og skal gå til utvidelse av gamle bygget, som 

de håper å komme i gang med i august. Søstrene er 

takknemlige for alle bidrag.  

Tider for markedsdag på Katarinahjemmet: 
Lørdag 7. mai fra 11.00 til 16.00 
Søndag 8. mai fra 10.00 til 14.00 



Søndag 1. mai blir det igjen salg av olivenolje på kirkekaffen i St Hallvard - 

både etter fromessen og høymessen. Olivenoljen er førsteklasses, kaldpresset 

(ekstra Virgin) og produsert ved Lifegate Rehabilitation i Betlehem/Beit Jala. 

Olivenoljen har lang holdbarhet, minst til oktober 2023. Prisen pr flaske er kr 150, 

og inntektene av salget går til å hjelpe barn og unge med funksjonshemminger. 

Salget skjer mot kontant betaling eller på vipps 41627999 (Gunnar Follesø). 

 
Tilbud til familier, barn og unge: 

 

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 29. 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 
 

  

Velkommen til kirkekaffeaktivitet etter familiemesse 24. april 

med «Gode hyrde» som tema. Vi skal lage en sauemaske, 

fargelegge og hjelpe en hyrde å finne sauen! 

        

 

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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