
 

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

1 Jes  7,10-14  S  Sal  24(23)   

2 Rom 1,1-7  E Matt 1,18-24  

Omkved:  Herren kommer, 
han er herlighetens konge.  

 

22. desember 2019 

Fjerde Søndag i Advent 

Juleutgave for søndag 22. desember  

og 29 desember 2019 

29. desember 2019 

Den hellige familie 

1 Sir 3,2-6.12-14   S  Sal  128(127),1-2.3.4-5 

2 Kol 3,12-21  E Matt 2,13-15,19-23  

Omkved:  Salig den som  
frykter Herren, som vandrer på 

hans veier.  

Vi ønsker alle en riktig god jul 

og et velsignet nytt år! 
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Messetider for julen 2019 
Tirsdag 24.12, julaften 
13.00 Familiemesse 
15.00 Vigiliemesse på engelsk 
17.00 Vigiliemesse på tamilsk 
20.00 Vigiliemesse på polsk  
22.00 Midnattsmesse på norsk
  
  

Onsdag 25.12, Kristi Fødselsfest 
09.00 Messe på polsk   
11.00 Messe på norsk   
13.00 Messe på polsk 
  

Torsdag 26.12 DEN HELLIGE STEFAN  – KIRKENS FØRSTE MARTYR 
09.00 Messe på polsk   
11.00 Messe på norsk 

Tirsdag 31.12, Nyttårsaften 
18.00 Årets siste tilbedelse og takksigelsesmesse 
19.30 Messe på tamilsk 
  
  
Onsdag 01.01.2020 GUDS HELLIGE MOR MARIA  
11.00 Messe på norsk   
13.00 Messe på polsk 
15.00  Messe på engelsk 
17.00  Messe på tamilsk  
 

Fredag 27.12  
 

DEN HELLIGE EVANGELISTEN JOHANNES 
 

18.00 Messe på norsk  
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Neste dato: 
 

• 2. klasse og 4.-8. klasse: Lørdag 18. januar kl. 10.00– 14.00.  
 Katekesemesse kl. 10.15. Foreldre og menighet er velkommen til å 
 delta. 
• 3. klasse (1. kommunionsgruppen): Søndag 12. januar kl. 09.00. 
 9. klasse (konfirmasjonsgruppen): Søndag 5. januar kl. 09.00 

 Alpha kurset er nå avsluttet. 
 ST.JO ungdomslag hver tirsdag. Starter med messe kl. 18.00. 

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

Den hellige evangelisten  
Johannes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fredag 27. desember  
er festdagen til den hellige  

Evangelisten Johannes, skytshelgenen til 
vår menighet. Det vil være messe  

kl. 18.00 hvor vi også ber litaniet til  
Hl. Johannes etterfulgt av kirkekaffe. 

Velkommen til årets siste  
tilbedelse og messe 

  
Tirsdag 31. desember 2019 

kl. 18.00 
  

Vi skal ha felles tilbedelse og feire 
takksigelsesmesse sammen for å 

takke Gud for de nådegaver  
han har gitt oss dette året. 

Lørdag 4. januar 2020 
Kl. 14.00 –16.30 

 
Programmet er lagt opp for barn i 

alderen 4 - 8 år, men yngre og eldre 
søsken er velkommen. 

 
Påmelding: www.stjohannes.no 

Frist 30. desember 
 

Vi skal ha dukketeater, aktiviteter, 
julesanger, julespill 

med barn. 
 

Vi skal følge de 3 vise 
menn for å finne Jesus 
barnet og håper at du 

vil være med. 
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Loddsalg 

Premiene er 3 flotte julekurver. Hvert lodd koster 10kr. 
Trekning er i dag søndag 22.12. Velkommen til kirkekaffen. 
Takk til Luisa og gjengen som arrangerer. 

Kalender til inntekt for kirkefondet 
De selges for 100 kr. Inntekter fra salget vil gå til  
kirkefondet. Kalenderen  inneholder katolske festdager og 
høytider. Det er fortsatt flere kalendere igjen. 
Hjelp oss gjerne å selge de videre.  

Dette er vår Kirke. 
 

Jeg takker alle dere som har bidratt til kirkevasking, både fredager og mandager, 
og til dere som har pyntet kirken med blomster de siste 7 måneder. 

Jeg setter stor pris på den kjærlighet dere viser vår menighet.  
 

Jeg ber om deres videre støtte fremover og at flere kan skrive seg på den nye listen 
for 2020 som ligger ved inngangen  

P. Bharath 

Menigheten takker for alle bidrag og 

støtte gjennom kollekt og kirkekaffe. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vi takker alle som støtter  
kirkefondet gjennom kjøp av  

menighetens kalender. 

Kollekt uke 49 

Kollekt                       15861 kr 

Kirkekaffe                   2782  kr 

Kirkefond: statuer       1342  kr   

Kollekt uke 50 

Kollekt                       15035 kr 

Kirkekaffe                   2461  kr 

Menighetskontoret holder julestengt  
fom mandag 23.12 .2019 - onsdag 
01.01.2020.   
Vanlig dag fra torsdag 2. januar 2020. 
 
Nye åpningstider fra januar 2020 på 
menighetskontoret : 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
kl.10.00-14.00. Onsdag stengt.  

Fredagslunsjen tar juleferie og starter opp igjen fredag 10. januar 2020. 
Vi takker våre flotte frivillige som lager og organiserer fredagslunsjen. 
 

Vi ønsker å invitere alle våre flotte  
frivillige til nyttårsfest  

fredag 31. januar. 
Messe kl. 18.00 etterfulgt av middag 

Mer informasjon kommer. 


