
 

Pavens bønneintensjoner for november 2019 
 

 Universelt:  
At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning trer frem i det 
nære Østen, hvor ulike religiøse fellesskap deler livet med hverandre.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

1 Mal 4,1-2a  S  Sal  98(97)  2 2 Tess 3,7-12  E Luk 21,5-19  

Omkved:  Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever.  

17. november 2019, 33. søndag i det alm.kirkeår 

Bonifatiussøndag og Verdensdagen for de fattige   



2  

I november ber vi spesielt for våre avdøde.  

Vi har lagt ut en bok ved kirkeinngangen hvor alle kan skrive ned navnene  
til sine avdødes. Boken vil bli lagt på alteret under messen hver dag i  
november. Prestene er også tilgjengelig for å velsigne graver i hele november.  
De som ønsker å få en grav velsignet bes om å si ifra. 

Kalender til inntekt for kirkefondet 
 
Kalenderne har ankommet og er nå klare til å få nye hjem. 
De selges for 100 kr. Inntekter fra salget vil gå til  
kirkefondet.  
Kalenderen  inneholder katolske festdager og høytider.  
Tusen takk til Joyce og Pascale for initiativet.  

Vi ønsker alle velkommen til Franklyn Fernando 
sin diakonvielse 

30. november kl. 12.00. 
  

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg skal ordinere 
Franklyn  Fernando i St. Johannes menighet. 

 
Hjertelig velkommen til mottagelse etter messen 

Julebasar  24.november og 1. desember 

Inntektene vil gå til kirkefondet. 
 
Det vil også i år bli salg av blant annet  
hjemmelagde jule ting og strikkede  
artikler.  
 
Det blir også salg av lodd. Premiene er 3 
flotte julekurver. Hvert lodd koster 10kr. 
Trekning er søndag 22.12 
Takk til Luisa og gjengen som arrangerer. 
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Neste dato: 
 
• 2. klasse og 4.-8. klasse: Lørdag 7. desember kl. 10.00– 14.00.  
 Katekesemesse kl. 10.15. Foreldre og menighet er velkommen til å 
 delta. 
 

• 3. klasse (1. kommunionsgruppen): Søndag 15. desember kl. 09.00. 
  
 9. klasse (konfirmasjonsgruppen):  
 Alpha kurs hver torsdag kl. 17.30-19.30. 
 + første søndag i hver måned kl. 09.00 - 12.00 

  
Ved spørsmål om katekesen, send mail til  
Katekese@stjohannes.no  

St. Sunniva skole 
 

Søknadsfrist for ordinært opptak til 1. trinn og  
8. trinn for skoleåret 2020/2021 er 1. desember 2019 

 
Andre klassetrinn har løpende opptak gjennom  

skoleåret. 
Mer informasjon og søknadsskjema ligger på hjemmesiden: 

www.stsunniva.no 

Barnebibel utdeling søndag 15. desember 
 
Kjære alle barn født året 2015 tilhørende St. Johannes menighet. 
 
Vi inviterer dere til messe kl. 11.00 for å motta en gave fra 
menigheten.  
Barnets navn vil bli ropt opp i messen og barnet sammen 
med sine foreldre vil komme frem for å motta boken og få 
en velsignelse. 
 
Alt du trenger å gjøre er å melde på barnet gjennom  
nettsiden med navn og bursdagsdato. 
https://www.stjohannes.no/  



Søndagsblad  

Kontaktinformasjon 
 

Kontortid: 09.00-16.00 (man-fre) 
 

Telefon: 23 68 11 00 
 

E-post:  Oslo-St.Johannes@katolsk.no 
 

Nettside:  stjohannes.no 
 

Facebook:   St.Johannes.Oslo 
 

Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo 
  
  

Prester i menigheten:  
 

Sogneprest: 
 

P. Bharath Villavarayen 
Epost: Oslo-St.Johannes@katolsk.no 
 

Kapellan: 
 

P. Erik Ruud SM 
Mob: 47975892 
Epost: Erik.Ruud@katolsk.no 
 

P. Atputharajah Gnanapragasam OMI 
Mob: 404 09 743  
Epost: Atpu@katolsk.no 
 

P. Piotr Gasior 
Mob: 925 44 572   
Epost: Piotr.Gasior@katolsk.no  
 

Diakon: 
Bang Cong Pham 
Mob: 917 00 524 
Epost: Cong.Bang@katolsk.no 
 

Ansatte på kontoret 
 

Menighetssekretær:  
Renate Marie G. Eriksen 
Epost: Renate.Eriksen@katolsk.no 
 

Organist & barne-og ungdomskor: 
Peder Varkøy 
E-post: Peder.Varkoy@katolsk.no 
 

Kantor & menighetskor:  
Sara Brødsjø– permisjon 
—————————————————— 
Menighetsrådet  
Leder: Benedikt Huynček  
Nestleder: Anthony Kudjawu 
Epost: mr.stjohannes@gmail.com  
___________________________________________________ 

Lunden kloster: Øvre Lunden 5, 0598 Oslo 
http://lunden.katolsk.no/ 
Messe: Man-Fre: Kl. 18   Lør-Søn: kl. 10 
___________________________________________ 

Focolare: Tangerudveien 56 B, 0982 Oslo  
Epost: agape@focolare.no, tlf.: 22 92 12 98 

Betal inn ditt bidrag til nr. 20345 og merk 
med følgende nr: kollekt nr 1,  
kirkekaffe nr 2, bokskap nr 3, kirkefond nr 
4  Annet, skriv hva det gjelder. 

Avtalegiro 
Menigheten trenger flere faste givere. 
Du finner avtalegiro liggende ved inngangen 
til kirkerommet. Fyll ut og legg den i en av 
postkassene til menigheten. 

Bidrag og gaver til menigheten 

Org.nummer: 911 907 577 
 

Kontonr menighet: 3000.30.11859 
 

Kontonr kirkefond: 3000.35.16276 
 

Kontonr katekese: 3000.34.43481 
 

Kontonr ungdomslag: 3000.32.53925 

GAVER 
De som ønsker skattefradrag for gaver de 
gir til menigheten må sende bidraget  inn på 

OKB sin  giver konto og skrive  hvilken 
menighet pengene skal til eller opprette en 
avtalegiro for at det skal bli registrert hos 

skattemyndighetene. 
Oslo Katolske bispedømme (OKB) 

Kontonummer for fast givertjeneste: 

3000.15.11110 

Gaver og kollekt 
Menigheten takker for alle bidrag og 

støtte gjennom kollekt og kirkekaffe. 

Kollekt uke 45 

Kollekt                       16036 kr 

Kirkekaffe                    3818 kr 

Kirkefond: statuer        564 kr   
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