
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene  
5. mars og 12. mars 2023 

 

    Søndag 5. mars                                 Søndag 12. mars 

        2. søndag i fasten               3. søndag i fasten 
         År A, messeboken s. 177        År A, messeboken s. 186 

         1. lesning: 1 Mos 12,1-4a               1. lesning: 2 Mos 17,3-7  

         Omkved: Herre, la din miskunn hvile         Omkved: Lytt til Herrens røst i dag,         

            over oss, for vi setter vår lit til deg.                 forherd ikke deres hjerter.  

          2. lesning: 2 Tim 1,8b-10              2. lesning: Rom 5,1-2.5-8 

          Evangelium: Matt 17,1-9                             Evangelium: Joh 4,5-42 

 

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 

 

 

 

                            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                                                                                                                                                                                                                                                                          
 



 

 

Kjære troende! 

I år, som tidligere år, oppfordrer vi hver og en av dere til å støtte opp om fasteaksjonen og 
Caritas sitt hjelpearbeid. “Til stede for våre medmennesker” er årets tema. Caritas-nettverket 
har hjelpearbeid over hele verden og er til stede før under og etter krisen. 

Det siste året har vi, på nært hold, sett betydningen av Kirkens diakonale arbeid. Russlands 
angrep på Ukraina har forårsaket enorme ødeleggelser. Krigens brutalitet er særlig synlig i 
Ukraina, men dens konsekvenser går langt ut over Ukrainas grenser. 

I Ukraina ser vi enorme lidelser, mennesker har mistet alt. Foreldre har mistet sine barn, barn 
har mistet sine mødre, besteforeldre, søsken og fedre. Andre har mistet sin funksjonsevne 
grunnet fysiske eller psykiske skader. Mange har mistet sine hjem og alt de eier. Millioner av 
mennesker er også drevet på flukt, og noen titusener har funnet veien hit til oss. 

Krigen i Ukraina påvirker også fattige over hele verden. Her hjemme har krigen bidratt til økte 
priser. Mange opplever at pengene ikke lenger strekker til, selv om man har kuttet ut alle 
unødvendige kostnader.  

For verdens fattigste har hverdagen også blitt mye vanskeligere. Også de kjenner på økte 
priser og at det har blitt vanskeligere å få tak mat. Dette kommer i tillegg til stadig mer 
krevende leveforhold som følge av klimaendringer og mer ekstremvær.  

I fastetiden oppfordres vi som kristne til å fordype oss i troen på Jesus Kristus som verdens 
frelser. Denne troen styrker oss i håpet om en bedre fremtid og gjennom nestekjærlighet 
bringer vi dette håpet ut i verden.  

For millioner av mennesker som lever på bristepunktet, er Kirkens Caritas, vårt diakonale 
arbeid, et håpets tegn i deres hverdag. Håpet kan vises i form av en frivillig som deler ut ved 
til ukrainere som fryser, en medarbeider som kommer med fiskeyngel til oppdrettsanlegg i 
Uganda eller to hender som rekker frem en pose fylt med mat i Trondheim. 

Gjennom bønn og gaver til Kirkens hjelpearbeid, får hver og en av oss mulighet til å ta del i 
dette arbeidet for det felles gode.   

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å gi en gave til Caritas i fastetiden, og på den måten 
hjelpe mennesker som virkelig trenger det. 

 

I Kristus,  

 

+Bernt I. Eidsvig         +Berislav Grgić    +Erik Varden 
Biskop av Oslo         Biskop av Tromsø   Biskop av Trondheim 

 



 

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!  

 

 



 

" HERRE, LÆR DU OSS Å BE,"  

En enkel innføring i bønn og meditasjon ved  

sr. Marit Brinkmann, St. Josephsøster.  

Tidspunkt:  

tirsdag 21. og  28. mars 2023  

kl. 18.30 i menighetssalen,   

direkte etter kveldsmessen  

 

St. Hallvard menighets utflukt til St. Maria i Askim 

og Årjäng/Sverige onsdag 29. mars 2023 

Arrangør: St. Hallvard menighet. 

Egenandel: NOK 300.   

Meld deg på menighetskontoret: 

oslo-st.hallvard@katolsk.no og vent 

på svar om du har fått plass. 

Program: 

Kl. 8.45 Fremmøte foran St. Hallvard 

kirke eller ved Sørli plass  

Kl. 9.00 Avreise til Askim 

Ca. kl. 10.00: Ankomst St. Maria katolske kirke, Furusethveien 2, 1811 Askim 

Ca. kl. 10.15 Messe med p. Henry 

Ca. kl. 11.15 Avreise fra Askim 

Ca. kl. 12.30-13.30 Lunsj på Thai restaurang Yindee, Storgatan. Vi har bestilt bord til alle her. 

Restaurangen ligger rett ved ICA og COOP Supermarket og Systembolaget. Det blir tid til en liten handletur 

etter lunsjen. Eller en liten spasertur gjennom Årjäng, for dem som foretrekker det. 

Kl. 14.15 Avreise fra Årjäng 

Ca. kl. 14.45 Ankomst Töcksfors Shoppingcenter (flere butikker, bl.a. MaxiMat). Tid til en liten handletur. 

Kl. 15.30 Avreise fra Töcksfors 

Ca. kl. 17.00 Ankomst St. Hallvard/Tøyen 

mailto:oslo-st.hallvard@katolsk.no


 

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  
 

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

 

Livets dag 2023 

Kateketisk senter innbyr til seminar om omsorg ved livet 

slutt: 

Den barmhjertige samaritan – «Et hjerte som 

ser», lørdag 25. mars 

Hvordan forholder Den katolske kirke seg til dødshjelp 
(eutanasi)? Hvilke former for nødvendig helsehjelp og 
sjelesorg mener Kirken vi plikter å gi personer som ligger 
for døden? Når mener Kirken det er lov å avslutte 
behandling? Disse og en rekke andre spørsmål blir belyst 
gjennom tre foredrag under seminaret Den barmhjertige 
samaritan: «Et hjerte som ser», der Kateketisk senter 
presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus 
bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020).  
 
«Samaritanus bonus» bruker Jesu lignelse om den barmhjertige samaritan som tar seg av den 

ukjente som ligger skadet i veikanten, for å legge frem for oss et nytt sinnelag, med vilje til å 

sørge for pleietrengende og terminalt syke så lenge det måtte være nødvendig. Selv når det 

rent medisinsk ikke er mer å gjøre, er det fortsatt mye å gjøre menneskelig og åndelig sett. 

Brevet fremhever palliativ (lindrende) omsorg som et effektivt middel til å avhjelpe det 

fysiske ubehaget i en sykdoms- og dødsprosess. I tillegg må den syke oppleve seg verdsatt og 

elsket, som en unik bærer av Guds bilde. Riktig medisinsk pleie, medmenneskelig nærhet og 

god sjelesorg er nøkler til å gi døende og pårørende håp og mot til å holde ut sine lidelser. 

Som troende er vi personlig kalt til å vitne om kjærlighet i lidelsen.  

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


 

Troskongregasjonen slår med dette fast Kirkens utvetydige ja til livet og prinsippene som 

gjelder i møte med holdninger som tar til orde for dødshjelp og assistert selvmord. Brevet 

instruerer også i hvordan pastoral omsorg skal gis i krevende situasjoner.  

Foredragene tar for seg etiske, praktiske og sjelesørgeriske sider ved livets slutt:  

 Morten Magelssen, Førsteamanuensis i medisinsk etikk, UiO, og professor II i bioetikk 

ved MF: 

«Erfaringer med dødshjelp internasjonalt – og gode argumenter mot legalisering av 
dødshjelp i Norge» 

 

 Sr. Karolina Bogoczová CSSE, St. Elisabethsøstrene: 

«God og målrettet palliativ behandling som middel til å forebygge ønsker om eutanasi» 
 

 Sr. Anne Bente Hadland OP, Sta. Katarinahjemmet: 

«Menneskelige og åndelige sider ved palliativ omsorg» 
Velkommen til et aktuelt seminar i en tid der krav om dødshjelp hyppig fremmes, og 

nedskjæringer i helsevesenet kan svekke behandlingstilbudet. 

 

Tid og sted: Lørdag 25. mars kl. 10-14 i Mariagårdens storsal, Akersveien 16C 

 

Målgrupper: Helsepersonell ved sykehus, hospicer og sykehjem; prester, diakoner og 

sjelesørgere; pårørende, menighetsmedarbeidere og livsverninteresserte. 

 

Påmelding innen 20. mars til: katekese@okb.katolsk.no 

 

 

 

mailto:katekese@okb.katolsk.no


 

 
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 10. mars og 31. mars. 

 
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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