ST. HALLVARD KIRKES
SØNDAGSBLAD
For søndagene
8. mai og St. Hallvard dag 15. mai
Søndag 8. mai

Søndag 15. mai

4. søndag i påsketiden
År C, messeboken s. 383
1. lesning: Apg 13,14.43-52
Omkved: Vi er hans folk,
den hjord han vokter.
2. lesning: Åp 7,9.14b-17
Evangelium: Joh 10,27-30

5. søndag i påsketiden
År C, messeboken s. 391
1. lesning: Apg 14,21b-27
Omkved: Jeg vil opphøye deg,
Min Gud, min konge.
2. lesning: Åp 21,1-5a
Evangelium: Joh 13,31-33a.34-35

ST. HALLVARDS DAG
Søndag 15. mai
Menighetsfeiring og patronatfest for alle

o Alle er hjertelig velkomne til en felles og internasjonal høymesse
kl. 12.00 med lesninger, forbønner og sanger på flere språk.
o Det blir ikke messe kl. 11.00 og kl. 13.00 denne dagen.
o Etter messen markerer vi dagen med patronatfest.
o Vi skal servere internasjonal mat og St. Hallvards-kaken.
o Det blir underholdning, dans og musikk fra flere nasjonaliteter.

Velkommen!

Som vanlig vil det også være et arrangement i Gamle Oslo på
St. Hallvards dag søndag 15. mai.
Program:
Kl. 12.15-14.00 Pilegrimsvandring fra Gamle Aker kirke til Hallvardskatedralen og
Ladegårdshagen via Enerhaugen kirke og kloster (ank. Ca. kl.13.15).
Kl.13.00-17.30 Stort arrangement i Ladegårdshagen. Boder, underholdning, informasjon og
opplevelser. Mange «middelalderaktiviteter» for barn, samt arkeologi for barn (prøv deg
som arkeolog). 3D-fremvisning av «Oslo 1324» ved Tidvis utvikling i middelalderhallen i
Ladegården.
Kl.13.30 Åpning av utstillingen «Livet i det første Oslo». Originaltegninger av Karl-Fredrik
Keller i Ladegårdens sidebygning.
Fra ca. kl.14.00-17.30 Salg av mat og drikke i Ladegårdshagen
Kl. 14.30-15.00 Schola Instrumentalis spiller opp til ringdans fra middelalderen.
Kl. 15.15-16.15 Konsert med den islandske middelaldergruppen Voces Thules som bl.a.
fremfører St.Hallvardshymnen.
Kl. 16.24 Hilsninger fra Oslos ordfører og Oslos biskoper, fremføring av
St.Hallvardslegenden, utdeling av foreningen Middelalder-Oslos gangvaktspris
Kl. 16.45-17.10 Ole Rikard Høisæther kåserer om St Hallvard, Oslos skytshelgen.
Kl. 17.15-17.25 Markering av 25 årsjubileet for pilegrimsleden ved Anna Runesson.
Kl. 17.30-18.00 Vesper i St.Hallvardskatedralens ruiner. Sang ved Schola St. Hallvard.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkekaffen er i gang! Hver søndag etter 9.30-messen og etter 11.00messen 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 11. mai kl. 12.3013.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fellesskapet Sant’Egidio inviterer til kveldsbønn tirsdag 10. mai i St. Joseph
kirke kl. 1845. Etter kveldsbønnen samles vi til hyggelig samvær og
refleksjon i Mariagården. Velkommen!
Det blir igjen salg av olivenolje på St. Hallvardsdagen 15. mai. 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:
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 13. mai.
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 15. mai
Bli kjent med den hellige Hallvard,
menighetens skytshelgen og patronat!

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

