
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene 
25. september og 2. oktober 2022 

 

      Søndag 25. september                          Søndag 2. oktober 

     Caritas-søndag            27. søndag i det alminnelige kirkeår  
      År C, messeboken s. 650            År C, messeboken s. 659 

      1. lesning: Amos 6,1a.4-7          1. lesning: Hab 1,2-3;2,2-4 

      Omkved: Lov Herren, min sjel.                   Omkved: Lytt til Herrens røst i dag, 

                                   forherd ikke deres hjerter.                                         

      2. lesning: 1 Tim 6,11-16                   2. lesning: 2 Tim 1,6-8.13-14 

      Evangelium: Luk 16,19-31                         Evangelium: Luk 17,5-10 

           

Caritas-søndag 25. september. Alle søndagens kollekter går til Caritas. 

APPELL CARITAS-SØNDAG 

Søndag 25. september 2022  

I dag feires Caritas-søndag i alle 

katolske menigheter i Norge. Dette 

er dagen da Den katolske kirke i 

Norge viser solidaritet med de som 

har minst og som er rammet av 

fattigdom og sult. I dag går all 

kollekt til Caritas’ sitt arbeid for å 

bekjempe sult. Krig, pandemi, klimaendringer og stigende matpriser har ført til en 

matkrise verden ikke har sett på mange år. Millioner av mennesker i verdens fattigste 

land risikerer å dø av sult, hvis de ikke får hjelp snart. Det finnes håp, men nå haster 

det. Ved å støtte småbønder slik at de blir mer effektive, kan man lykkes med å 

produsere nok mat i de mest sårbare lokalsamfunnene. Derfor jobber Caritas 

sammen med småbønder på landsbygda i verdens fattigste land. Sammen med dem 

bidrar vi til at bøndene kan produsere mer mat. Da kan de både mette seg selv og 

sine barn. Oftest går det så bra at de også kan selge et overskudd. Med inntekten fra 

salget, kan de også la barna gå på skolen og fortsette å investere i sin egen gårdsdrift.  

Sammen med bøndene, bekjemper vi derfor sult og bygger bærekraftige 

lokalsamfunn. For det finnes en kur mot sult, og det er mat. Ditt bidrag bidrar til at 

Caritas kan fortsette dette arbeidet. Vi står derfor sammen med verdens fattigste i 

kampen mot sult, og vi viser dem at vi ikke vil la dem være uskyldige ofre for krigens 

grusomheter. Takk for deres støtte og tillit! 



       Prestemøte på Mariaholm 

Det årlige prestemøtet avholdes på Mariaholm fra mandag 26. sept. til  

torsdag 29. sept. Disse dagene vil prestene være mindre tilgjengelige. 

Alle messene på tirsdag 27. og onsdag 28. september er avlyst.                                                          

Oktober er Maria-måned                                                                            
Derfor er det rosenkransandakt før 11-messen på onsdager og før 

11-messen på lørdager i hele oktober. Bønnegrupper kan samle seg 
og be rosenkransen i kirken på eget initiativ. 

Fest- og minnedager  

Torsdag 29. sept. – De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael 

Lørdag 1. okt.  – Den hellige Terese av Jesusbarnet 

Tirsdag 4. okt. – Den hellige Frans av Assisi  

Onsdag 5. okt. – Den hellige Faustina Kowalska  

Fredag 7. okt. – Vår Frue av Rosenkransen  

 
Synodal prosess i St. Hallvard menighet  

Oslo Katolske Bispedømme v. Pastoralrådet ønsker at menighetene og alle 

medlemmer i OKB får mulighet til å være med i den synodale prosessen. Målet med 

den synodale prosessen er at vi skal lytte respektfullt til hverandre og til Gud, for å 

forbedre Kirken og bygge gode relasjoner. Biskopen og prestene vil gjerne vite hva 

legfolk savner, hva som kan gjøres annerledes i Kirken og hva som kan forbedres. For 

å få det til, trenger vi å møtes og snakke sammen for å samle informasjon og innspill. 

Senere skal disse informasjonene oppsummeres og videreformidles til Pastoralrådet. 

PROs arbeidsprogram for den synodale vei 2022-2022 er delt i 3 deler med temaene: 

Felleskap (1), Deltagelse (2) og Misjon (3). Første tema høsten 2022 er felleskap. 

Hvordan får vi det til i St. Hallvard? 

- Alle medlemmene er invitert til den synodale prosessen i St. Hallvard, med fokus 

på tema felleskap, og alle kan komme frem med sine forslag.  

- Fra helgen 23-25. sept. vil flyers med spørsmål være tilgjengelige i kirken.  

- Søndagene 2. og 9. oktober skal vi ha en plenumssamling (et fellesmøte) i 

kirkekaffen etter høymessen hvor alle innspill mottas med takk. Man får bl.a. 

mulighet å sette seg sammen med de andre, diskutere og komme med forslag til 

spørsmål. Det vil være mulighet for å skrive ned svar eller levere svar på de 

spørsmålene man har fått delt ut tidligere.  

- Prestene oppfordrer også til å møte i mindre grupper, f.eks. interessegrupper eller 

nasjonale grupper. Det bes om at gruppene diskuterer sammen og skriver svar på 

spørsmål. Husk, det er alltid rom for ekstra innspill og svar, så benytt sjansen! 

- En synodal rapport blir presentert for menigheten etter hver del.  



Troskurs i St. Hallvard - åpent for alle interesserte 

Troskurset har begynt siste uke og det kjøres annenhver tirsdag etter kveldsmessen 

fra kl. 18.30-20.30. Neste gang blir 27. september, deretter 11. oktober. Det er 

fortsatt ledige plasser. Kurset er egnet for alle som ønsker å oppfriske sine 

kunnskaper om sin tro og ‘legge ut’ litt mer ‘på dypet’ – som Jesus oppfordret 

disiplene ved Genesaretsjøen. Det gjør godt og er veldig givende. Velkommen! 

 

Tilbud til familier, barn og unge: 
 

 

Katekese 
 
Neste katekese er lørdag 15. oktober. 
 
Husk påmeldingsfrist 1. oktober for: 

 Førstekommunion våren 2023 

 Konfirmasjon våren 2024 
 

Vi tar imot barn på andre trinn gjennom hele året.   
 
 
 

St. Hallvard UngdomsLag 
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang! 
 

Følg SHUL på Instagram    shul.sthallvard 
 
Neste SHUL er 23. september og 14. oktober 

 
 

 
 

SR. SHEEBA LEDER AKTIVITETER UNDER 
KIRKEKAFFE ETTER FAMILIEMESSENE KL. 09.30. 

 
ALLE BARN OG FAMILIER ER  

HJERTELIG VELKOMMEN! 
 



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 Henry.Zaw.Min@katolsk.no mob. 47486874  
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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