
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene  
19. februar og 26. februar 2023 

 

 

    Søndag 19. februar                          Søndag 26. februar 

        7. søndag i det alminnelige kirkeår            1. søndag i fasten 
         År A, messeboken s. 483        År A, messeboken s. 167 

         1. lesning: 3 Mos 19,1-2.17-18               1. lesning: 1 Mos 2,7-9.19a; 3,1-7 

         Omkved: Herren er nådig                             Omkved: Utslett min synd         

                         og barmhjertig.                          i din rike barmhjertighet.  

          2. lesning: 1 Kor 3,16-23              2. lesning: Rom 5,12-19 

          Evangelium: Matt 5,38-48                          Evangelium: Matt 4,1-11 

 

Askeonsdag 22. februar – faste og abstinens  
Den første dag i fastetiden 

 
Messe på norsk kl. 11:00 
Messe på norsk kl. 18:00 
Messe på ukrainsk kl. 18:00 (lillesalen) 
Messe på polsk kl. 19:30  
 
 
«Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende 
tilbake til støv» sier Jozef Tomko og drysser aske 
over pave Frans's panne i Peterskirken askeonsdag 
2018. Foto: Vatican Media, Reuters/katolsk.no 

 
 

 

 

 

 

 

                

   

 
 

 

 

                            Korsveisandakt i fastetiden 

onsdager: 

kl. 10:15 i forbindelse med 11-messen  

fredager:  

kl. 17:15 i forbindelse med kveldsmessen kl. 18:00    

kl. 20:00 i forbindelse med kveldsmessen kl. 19:00                                                                                                                                                                                                                                                                          
 



Forpliktelse til fredagsbot i fastetiden                                                          

For at alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter 
kirken visse dager for bot. På disse dagene skal vi hengi oss til bønn, selvfornektelse og gode 
gjerninger. Slike dager skal ikke begrenses til bare bot, men de skal tjene til fordypelse av det 
kristne liv året igjennom. 

Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven 
foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å 
faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på 
en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av 
fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. 
Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, 
betydningen av å praktisere botens ånd.                                                                                                                                                                 
Siden hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, så er den også en spesiell botsdag. 
Kirken foreskriver at vi på fredager skal gi avkall enten på kjøtt eller annen form for mat eller 
at vi holder oss til en eller annen form for bot fastsatt av den lokale bispekonferansen.                                                                                                                                       
I overensstemmelse med kirkerettens ånd minner Den nordiske bispekonferansen oss om 
forpliktelsen til fredagsbot og gjør oppmerksom på at den kan oppfylles på én eller flere av 
følgende måter: 

- Ved å avstå fra kjøtt eller annen form for mat. 
- Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser. 
- Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltakelse i Kirkens liturgi, bønn 

foran alterets sakrament eller ved å gå korsveien. 
- Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer til noen som trenger det - 

enten hjemme eller ute. 
- Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme. 

Den form for bot vi velger for fredagen er et personlig valg som ikke behøver være det samme 
hver fredag. Hvis man ikke gjør noen fredagsbot, så medfører ikke det en synd. Imidlertid hører 
bot med til enhver kristens liv, og det gode forsett å gjøre bot på fredag er en plikt.     

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

Retretter i fastetiden på St. Joseph Retrettsenter, 
Brannvaktveien 5, 0489 0slo 
 
Torsdag 09. – Søndag 12. mars 
kr 2500,-- retrettledere: P. Rory Mulligan SM og Bjørg Eimstad 
 
Torsdag 23. - Søndag 26. mars 
kr 2500,--  retrettledere: P. Erik Ruud SM og Sr. Marit 
Brinkmann CSJ 

 
For flere opplysninger om våre retretter se hjemmeside: http://www.stjoseph.no/ 
Påmelding: retrett@stjoseph.no  

 

http://www.stjoseph.no/
mailto:retrett@stjoseph.no


 

Jordskjelv i Tyrkia og Syria - oppfordring til forbønn, kollekt og støtte (Caritas)  

Kjære troende, 

Det er med stor sorg vi ser konsekvensene av jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Tusener av 
mennesker har mistet livet og utallige har mistet sine hjem og alt de eier. Denne katastrofen 
rammer også samfunn som fra før har vært sårbare og dårlig rustet til å håndtere en plutselig 
naturkatastrofe. Det kalde vinterværet har også bidratt til å gjøre situasjonen enda mer brutal.  

Våre tanker og bønner er med alle som er rammet av denne krisen. Vi ber om at de som har 
mistet sine liv må finne hvile i Kristus og at de etterlatte, de som er skadet og alle som er 
rammet må finne støtte og trøst i Gud og hos gode hjelpere.  

I tragedien er vi takknemlige over at Kirken er til stede og hjelper de som er rammet. Caritas er 
til stede og bidrar i søk, redning og med nødhjelp. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette 
arbeidet.  

I Kristus,  

                          + Bernt Eidsvig                               + Berislav Grgić                                + Erik Varden  

                          Biskop av Oslo                                Biskop av Tromsø                             Biskop av Trondheim  

 

 

 

 



Fasteaksjonen 2023 
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.  

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 å 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: 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. mars: 1. - 7. Klasse (konfirmasjon år 1 har fri pga konfirmanthelg) 
- 12. mars: 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. mars 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 er ikke før fredag 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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