
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene  
8. januar og 15. januar 2023 

 

     Søndag 8. januar                          Søndag 15. januar 

          Herrens dåp                2. søndag i det alminnelige kirkeår 
           År A, messeboken s.152        År A, messeboken s.439 

           1. lesning: Jes 42,1-4.6-7               1. lesning: Jes 49,3.5-6 

           Omkved: Herren signer sitt folk                 Omkved: Se, her kommer jeg         

                                 med lykke og fred.                       for å gjøre din vilje.  

           2. lesning: Apg 10,34-38                 2. lesning: 1 Kor 1,1-3 

           Evangelium: Matt 3,13-17                         Evangelium: Joh 1,29-34 

 

 

 

Markering av Hellige tre kongers fest skjer søndag 8. januar under kirkekaffen 

etter messene kl. 9.30 og kl. 11.00 

 

Velkommen til nyttårsfest                

søndag 15. januar etter felles messe 

kl. 12.00 

 Søndag 15. januar er alle hjertelig 

velkomne til en felles og internasjonal 

høymesse kl. 12.00 med julesanger på flere språk. 

 Det blir ikke messe kl. 11.00 og kl. 13.00 denne dagen. 

 Etter messen skal vi servere internasjonal mat i begge 

menighetssalene.  

 Vi skal også tenne bål ute og grille pølser. 

 Hvis det er ønsket kan nasjonale grupper synge julesanger. 



 
Vatikanet meddelte lørdag 31. 
desember at pave Benedikt XVI 
emeritus er død. Han døde i sin 
bolig i Vatikanet nyttårsaften 
formiddag kl. 9.34. Han ble 95 
år gammel. Requiescat in pace.           
Be for pave Benedikt. 

 

Biskop Bernt Eidsvigs minneord om pave Benedikt XVI emeritus (1927 – 2022) 

Kjære brødre og søstre i troen, 

Pave Benedikt var det opplagte valg til å etterfølge Johannes Paul II i 2005. Han var uten 
tvil blant Kirkens største teologer, og skrev og talte med den samme lærde autoritet om 
det var dogmatikk, kirkefedrene, liturgi eller det Nye Testamente som var temaet. 

Pave Benedikt balanserte sin autoritet med mildhet og tålmodighet, og var tydelig, men 
aldri demonstrativ, når han måtte sette mindre lærde, gjerne utålmodige teologer, på 
plass. For det måtte han. Ofte. 

Pave Benedikt stod støtt pa  sin lærdom formidlet med oppriktighet, uansett hvor hardt 
han ble angrepet og kritisert. Han visste hva en paves begrensninger er, f.eks. at han ikke 
pa  egen ha nd kan forandre Kirkens lære. For læren skal reflektere hva Kirken verden over 
tror. 

«... han lovet å huske vår norske kirke i bønn og messefeiring. Dette kan tjene som 

hans siste budskap til oss.» Vårt svar er at vi ber for hans sjel. 

Feiring av requiem vil skje i alle våre sogn og ordenshus. 

+Bernt I. Eidsvig 

Biskop av Oslo 

 31. desember, 2022, Oslo 

 

Pontifikalrequiem for pave Benedikt blir feiret i St. Olav domkirke, Oslo,                

mandag 9. januar kl. 18.00. 

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

 Kirkekaffen er hver søndag etter 9.30-messen og etter 11.00-messen i menighetssalen. 

Gruppeansvarlige for kirkekaffen kan skrive seg pa  kirkekaffelisten i gangen. Hver 

gruppe forbereder kirkekaffe etter 9.30 og 11.00-messen. Velkommen.  

 Kontaktklubben – møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdag 11. januar etter messen kl. 

11:00 og deretter hver onsdag. Alle er velkomne!  

 Troskurs/grunnkurs i troen er a pent for alle interesserte. Vi møtes opp igjen 17. 

januar. Pa melding til menighetskontoret pa  e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no  

mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no


 

Tilbud til familier, barn og unge: 
 

 

Katekese 
Godt nytt år! Da var vi plutselig i gang med siste 

innspurt før førtekommunion lørdag 20. mai og 

konfirmasjon 2. pinsedag mandag 29. mai. 

Neste katekese: 

- 14. januar: 1. - 7. klasse og konfirmasjon år 1  
- 22. januar: Konfirmasjon år 2 
 
 

Liker du å synge, eller spiller du kanskje et instrument? 

 
Menigheten søker barn som ønsker å synge, eller spille instrumenter, i 

familiemessen kl. 9.30 på søndager. Høres dette spennende ut?  
Ta kontakt med menigheten! 

 
 
 

St. Hallvard ministrantlag og barnekor 
 

Ministrantene og barnekoret øver på de samme dagene 
som det er katekese. Ministrantene øver med 
ministrantleder Alessandro, mens koret/musikere øver med 
organist Xavier.  
 

Neste øving er lørdag 14. januar kl. 14 - 16 😊  

(Husk å gi beskjed om deltagelse på Spond) 
 

 
 

St. Hallvard UngdomsLag 

SHUL fikk nytt styre på årsmøte og er nå i gang med å 
planlegge vårsemesteret.  
 
Første SHUL i 2023 er fredag 13. januar.  

 
Følg SHUL på Instagram    shul.sthallvard 

 
 



 
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 Hubert.Lucjanek@katolsk.no mob. 48506190 
Ukrainsk sjelesorg: 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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