
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene  
5. februar og 12. februar 2023 

 

    Søndag 5. februar                          Søndag 12. februar 

        5. søndag i det alminnelige kirkeår            6. søndag i det alminnelige kirkeår 
         År A, messeboken s. 465        År A, messeboken s. 474 

         1. lesning: Jes 58,7-10               1. lesning: Sir 15,15-20 

         Omkved: I mørket går opp et lys,                         Omkved: Salig den som frykter Herren,         

                              for de oppriktige.                       Som vandrer på hans veier.  

          2. lesning: 1 Kor 2,1-5               2. lesning: 1 Kor 2,6-10 

          Evangelium: Matt 5,13-16                          Evangelium: Matt 5,17-37 

 

 

 

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder er 
hver søndag ca. kl. 11.15 i menighetssalen.  

 Messer i St. Hallvard 

Søndag: 09:30 familiemesse på norsk, 10:00 messe på ukrainsk (lille sal),  

11:00 høymesse på norsk, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk,  

19:00 messe på polsk 

Tirsdag – Fredag: messe på norsk kl. 18:00 og tilbedelse fra kl. 17.15 

Onsdag: messe kl. 11:00 og lunsj med Kontaktklubben etter messen                                               

Fredag: messe på polsk kl. 19:00 

Lørdag: messe på norsk kl. 11:00, søndagsmesse på norsk kl. 18:00,                

søndagsmesse på polsk kl. 19:00 

Holmlia: messe på norsk hver søndag kl. 18:00                                                      

Nesodden: messe på norsk hver 1. og 3. søndag i mnd. kl. 13:30 

 Informasjon om pilegrimstur til Assisi 19.-26. september 2023 finner du på 

neste side.  

 Ekteskapskurs på norsk begynner onsdag 15. februar og deretter 1. mars, 15. 

mars og 29. mars. Påmelding til menighetskontoret på e-post: Oslo-

St.Hallvard@katolsk.no  

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

11:00. Alle er velkomne!  

mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no


 

 Pilegrimstur til Assisi 19.-26. september 2023  

 Det åpnes nå for påmelding til Assisi-turen. Ring til kontoret 23 30 32 00 
eller send mail til oslo-st.hallvard@katolsk.no. Vi har til sammen 25 
plasser. Først når dere har mottatt bekreftelse ber vi dere om å innbetale et 
depositum på NOK 2500. Innbetalingen sikrer deltakelse. Deltakere fra St. 
Hallvard menighet blir prioritert. 
 

 Frist for påmelding: 19. februar 2023. 

 Innbetaling til menighetens 
bankkonto: 3000.22.49320. 
Påfør stikkord Assisi og skriv 
fullt navn. 

 Pris for overnatting og transport 
i Italia (buss fra og til flyplassen 
Fiumicino i Roma og dagstur til 
La Verna) er beregnet til ca 500 
Euro (i overkant av 5000 NOK). 
Frokosten er inkludert i prisen. 

 I tillegg kommer andre måltider og flyreisen som bestilles av den enkelte. Vi 
som arrangerer turen, kan være behjelpelig med å bestille flyreise. 

 Bussavgang fra flyplassen Fiumicino til Assisi er beregnet til ca. kl. 14.00. 
Når du bestiller flyreise på egen hånd, pass på at du er der i god tid før. 

 St. Hallvard menighet har en lang tradisjon i den hellige Frans av Assisis 
ånd. Formålet med denne turen er å oppfriske tradisjonen og gi flere av oss 
anledning til å bli kjent med Frans på nytt. 

 Vi skal bo på Casa di Spiritualita – Oasi del Sacro Cuore, rett nedenfor Porta 
Nuova. Huset er ideelt plassert i forhold til kirker og andre severdigheter i 
sentrum. 

 

 
 

 

 
Bildene: Wikimedia Commons og 

hjemmeside til Oasi del Sacro Cuore 

www.oasisacrocuoreassisi.com 

 
 



 
Pave Frans på Afrika-reise. Han ønskes 
velkommen til Den demokratiske 
republikken Kongo 31. januar – 5. februar 
2023  

Pave Frans’ første tale i Den 
demokratiske republikken Kongo var en 
vekker for fremmede makter om å slutte 
å utnytte landene og folkene på det 
afrikanske kontinentet, skriver Vatican 
News sjefredaktør. 

Den demokratiske republikken Kongo er «enorm og full av liv». Landet er, sammen med 
Amazonas, jordens lunger, på grunn av dets tropiske skoger, som blir grådig plyndret. 
Landet som er så fullt av naturressurser, er blitt «truffet av vold som et slag i magen», og 
«har i en tid virket som om det hiver etter pusten». 
Etter å ha blitt møtt av tusenvis av mennesker i alle aldre, som myldret langs veien fra 
N'dolo Airport flyplassen til sentrum av hovedstaden Kinshasa, holdt pave Frans sin første 
tale til DR Kongo og hele Afrika. 
I hagen til Palais de la Nations hage, ved siden av president Felix Tshisekedi Tshilombo, 
uttrykte paven sin støtte til folket i DRC som motsetter seg forsøk på å bryte opp det 
voldsutsatte landet. 

Økonomisk kolonialisme 
Han minnet tilhørerne nok en gang om utnyttelsen som Kongo, og hele det afrikanske 
kontinent, hele tiden rammes av. 
«Politisk utbytting ga plass til en 'økonomisk kolonialisme' som var like slavebindende», sa 
han. 
Pave Frans sa at denne formen for utnyttelse har vist seg mer lumsk og mindre 
iøynefallende, ettersom den fratar frihet og selvbestemmelse fra Afrikas befolkning. 
I DR Kongo, la paven til, har paradokset oppstått der «rikdommene i landet har gjort det 
'fremmed' for sine innbyggere». 
«Grådighetens gift har smurt diamantene inn med blod», sa paven. «Dette er en tragedie 
som den økonomisk mer avanserte verden ofte lukker øynene, ørene og munnen for.» 

Omfavner utnyttede folk 
Pave Frans har lenge forsøkt å besøke denne nasjonen for å omfavne folket, som er så hardt 
prøvet av konflikt og fattigdom, for å minne verden om de glemte konfliktene som utgjør de 
stadig voksende delene av tredje verdenskrig, så vel som resultatene av et økonomisk-
finansielt system som «dreper», fordi mennesket ikke er i sentrum, men pengenes gud. 
«Dette landet og dette kontinentet fortjener å bli respektert og lyttet til; de fortjener å 
finne plass og få oppmerksomhet», sa han og formante: «Hold fingrene unna Den 
demokratiske republikken Kongo! Hold fingrene unna Afrika! Slutt å kvele Afrika: Det finnes 
ikke en eneste gruve som skal tømmes eller et landområde som skal plyndres. Måtte Afrika 
være sentral i sin egen fremtid!» 

Utdrag fra katolsk.no  



 

Fasteaksjonen 2023 nærmer seg.  
Den starter med askeonsdag 22. februar og varer frem til påske 10. april.  
 
Til stede for våre medmennesker 
Gjennom fasteaksjonen kan vi sammen gjøre verden til et litt bedre og mer rettferdig sted. 

Tekst: Caritas Norge 

Vi trodde ikke situasjonen kunne bli verre enn den pandemien skapte – med økonomiske 
nedgangstider, økt fattigdom og rekordmange mennesker som sulter. Det var før Russland 
gikk til fullskala krig mot Ukraina – en krig som bidrar til enda mer lidelser – også langt 
utenfor landets grenser.  

Spådommer fra økonomiske eksperter tyder på at den globale økonomien ikke vil bli noe 
bedre i år – heller det motsatte. Derfor er Caritas sin tilstedeværelse viktigere enn noen 
gang. I 200 land og territorier når Caritas ut med hjelp til de aller mest sårbare i 
befolkningen – eldre, barn, funksjonshemmede, alvorlig syke og fattige husholdninger på 
landsbygda. Når krig og naturkatastrofer rammer, er vi raskt på plass med nødhjelp. Mange 
står i sin verste krise, men har allikevel et håp om bedre tider. Årsakene til nøden i verden er 
flere, men sult er den aller største. Folk sulter på grunn av vold, fordrivelse og 
klimaendringer.  

I årene fremover har vi som mål å nå ut med vårt hjelpearbeid til hundretusenvis av 
mennesker i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Sammen kan vi hjelpe mennesker med å 
bli selvforsynt med mat samtidig som vi gjør lokalsamfunn bedre i stand til å håndtere store 
og små kriser. Her i landet vil vi fortsette arbeidet med å bistå innvandrere som besøker våre 
ressurssentre rundt i Norge. Der møter vi dem som sliter med å bli integrert, opplever å bli 
utnyttet av en arbeidsgiver, trenger hjelp til å svare på et brev fra NAV, eller ønsker å delta 
på ett av våre kurs. Vi underviser i norsk og gjennomfører jobbsøkerkurs. For våre frivillige, 
er erfaringen de får på Ressurssenteret et springbrett inn i arbeidslivet.  

Fasteaksjonen er en årlig innsamlingsaksjon til Caritas sitt arbeid som blir gjennomfør i 
fastetiden, de 40 dagene fra askeonsdag og frem til påske. Å faste betyr å avstå fra noe. 
Tiden og pengene man sparer, kan man bruke til å hjelpe noen som trenger det, for 
eksempel ved å be eller ved støtte Caritas sin Fasteaksjon. Nestekjærlighet, det å vise 
omsorg for våre medmennesker, er en av de viktigste pliktene vi har som kristne. Pengene 
Caritas får inn i løpet av Fasteaksjonen, vil bli brukt der behovene er størst og til tiltak som 
best vil komme til nytte for våre medmennesker.    

 

Støtt Fasteaksjonen du også!  

 

Vipps: 93082 
Gavekonto: 8200.01.93433 (merk med faste) 
Tusen takk for din gave!   

 



Matsikkerhet: Fra stråhytte til murhus 

- Jeg er så takknemlig for opplæringen jeg og andre her i landsbyen har fått i 

klimatilpasset landbruk. Den har endret livet mitt, sier bonden Amisi.    

Landsbyen Malela i DR Kongo, hvor Amisi bor, har vokst fra fem til rundt ett hundre hus etter 

at Caritas startet matsikkerhetsprogram der i 2013. Mange familier har fått større avlinger 

og høyere inntekter.  

Amisi og kona Mukufu har brukt pengene de har tjent på salg av grønnsaker, til å bygge seg 

et murhus med tre soverom, to stuer og et anneks.  Samtidig har de hatt råd til å sende de ni 

barna sine på skolen. 

Foto: Guy-Marin Kamandji Caritas Congo 

 

Integrering: Ny start i et fremmed land 

– Jeg savner mannen min og alle slektningene våre veldig mye. Barna mine trenger en far. 

Denne krigen er en enorm tragedie for det ukrainske folket, men nå føler vi oss i alle fall 

ikke helt alene lenger, sier Natalia. 

Natalia og døtrene Anya og Vika kom til Norge som flyktninger fra krigen i Ukraina. På 

språkkafé hos Caritas finner de nye venner mens de lærer norsk. I tillegg til språkkafé og 

norskkurs, hjelper Caritas flyktninger som har kommet til Norge fra Ukraina gjennom å tilby 

dem veiledning på ukrainsk. Vi arrangerer også familieaktiviteter. 

 

 

                                                                                                                         

Foto: Privat 



 

 

 



 
Tilbud til familier, barn og unge: 

 

 

Katekese 
Menigheten har for lengst stengt påmelding til 
førstekommunion vår 2023 og konfirmasjon 2024, men 
barn på alle andre trinn tar vi imot fortløpende gjennom 
hele skoleåret.  
 
Er det fordi vi har få barn i katekesen? Absolutt ikke!  
 
Menigheten ønsker rett og slett ikke å si nei til barn som ønsker å lære 

mer troen 😊  

 
Neste katekese: 

- 11. februar: 1. - 7. klasse og konfirmasjon år 1  
- 12. februar: Konfirmasjon år 2 
 
 
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 11. februar kl. 14 - 16 😊  

(Husk å gi beskjed om deltagelse på Spond) 
 
 

St. Hallvard UngdomsLag 

På SHUL er det ungdommene som bestemmer, og foreldre 
har ingen adgang. Programmet starter med at 
ungdommene møter opp til messe kl. 18, før det blir mat 
og aktiviteter i menighetssalen.  
 
Neste SHUL fredag 10. februar, og deretter ikke før  
10. mars pga vinterferie. 

 
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. 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 (mandag-fredag) 
Tlf: 23 30 32 00 mellom kl. 09:00 – 15:00 (mandag-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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