
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene  
25. desember og 1. januar 2023 

 

     Søndag 25. desember                           Søndag 1. januar 

          Kristi fødselsfest                    Guds Hellige Mor Maria 
           År A, messeboken s.127          År A, messeboken s.141 

           1. lesning: Jes 52,7-10                1. lesning: 4 Moss 6,22-27 

           Omkved: Den vide jord har skuet                     Omkved: Gud være oss nådig         

                                 frelsen fra vår Gud.                          og velsigne oss.  

           2. lesning: Hebr 1,1-6                   2. lesning: Gal 4,4-7 

           Evangelium: Joh 1,1-18                      Evangelium: Luk 2,16-21 

Søndag 1. januar går all kollekt til Barne-missio 

 

Velsignet julehøytid! 

 

Her kommer, Jesus, dine små og vil til deg i stallen gå. 

Opplys enhver i sjel og sinn å finne veien til deg inn. 



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

 Menighetskontoret tar juleferie fra 23. til 30. desember og det kan ta litt lengre 

tid for å få svar på telefon og e-post henvendelser. Vanlig åpningstid kl. 9-15 fra 

mandag 2. januar.  

 Kontaktklubben tar juleferie og møtes til lunsj på onsdag 11. januar.  

 Kirkekaffe 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.  

 Troskurs/grunnkurs i troen er åpent for alle interesserte. Vi møtes opp igjen 17. 
januar. Påmelding til menighetskontoret på e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no 

mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no


 

Tilbud til familier, barn og unge: 
 

 

Katekese 
Da var plutselig siste katekese gjennomført for i år, og 
om ikke lenge er vi klare for å ta fatt på et nytt år –  
og siste innspurt mot førstekommunion og 
konfirmasjon 2023! 
 
- 1. - 7. klasse og konfirmasjon år 1 møtes igjen lørdag 14. januar. 
- Konfirmasjon år 2 møtes igjen søndag 22. januar. 

 
 

St. Hallvard ministrantlag og barnekor 
Etter nyttår starter vi opp med parallelle øvinger for 
ministranter og barn som ønsker å synge i kor – eller spille 
instrumenter – i søndagsmessene kl. 9.30. 

 

Neste øving lørdag 14. januar (etter katekesen) kl. 14-16 😊  

(Husk å gi beskjed om du kommer på Spond) 
 
 
 
 

St. Hallvard UngdomsLag 
SHUL fikk nytt styre på årsmøte 16. desember, og 
annonserer vårens datoer fortløpende. 

 
Følg SHUL på Instagram    shul.sthallvard 

 
 

 

HELLIGE TRE KONGERS FEST 
 

Velkommen til markering av Hellige tre kongers fest! 
 
Når:  søndag 8. januar,  

under kirkekaffe etter messene kl. 9.30 og kl. 11.00 
Hva:  de tre vise menn (eller konger) er selvskrevne gjester,  

og menighetens barn likeså!  
 
Kom som dere er, og ta gjerne med rester  
av julekaker og -bakst hvis dere har.  

 
 

 



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.  
 

 Ifølge 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 
Kapellan Hubert.Lucjanek@katolsk.no mob. 48506190 
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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