
 

Pavens bønneintensjoner for mars 2020 
 

 Misjonsintensjon: For katolikkene i Kina 
 

Vi ber om at Kirken i Kina må forbli trofast mot Evangeliet og vokse i enhet. 

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag  8. mars 2020 
 

2. SØNDAG I FASTEN  

1 1 Mos 12,1-4a     Sal 33(32)  2 2 Tim 1,8b-10     E Matt 17,1-9  

Omkved:  Herre, la din miskunn hvile over oss,  
for til deg setter vi vår lit.  

 
Evangelievers:   Du er hellig, Gud! Du er sterk, Gud!  

   Hellig, udødelig, miskunne deg  

Forholdsregel ved coronaviruset i menighetene 
 
Som en forholdsregel av utviklingen til coronaviruset har bispedømmet 

bedt menigheter om å tømme vievannskarene, ikke ta hverandre i  
hendene under fredshilsen og motta kommunion  i hånd (ikke i munn) . 
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Korsveiandakt i fastetiden: 
Istedenfor rosenkrans vil vi ha korsveisandakt før messene. 
 
Kl. 17.30: Mandag - torsdag  
Kl. 10.30 og 18.30: fredag 

Datoer denne våren er: 
 

• Lørdager kl. 10.00 for 2. klasse og 4.-8. klasse. 
 4. april 
 25. april (flyttet fra 2.mai)  
 13. juni: Sommeravslutning 

 
• Søndager kl. 09.00 for 1. kommunionsklassen: 
 15. mars 
 19. april 
 21. mai: Øvelse 
 23. mai: Mottagelse av første hellige kommunion 
 13. juni Katekeseavslutning 

  
 Søndager kl. 09.00 for konfirmasjonsklassen:  
 29. mars (flyttet fra 5.4) 
 3.mai  
 5.juni: Øvelse med fadder 
 6.juni kl. 11.00 Mottagelse av fermingens sakrament 
 13.6 Katekeseavslutning 

Forandringer på fredager 
Refleksjonen som tidligere ble annonsert etter messen uteblir. 
Korsveisandakt på kveldstiden flyttes til etter messen. 
 

Fredager ser slik ut i fastetiden: 

10.30 Korsveiandakt 
11.00 Messe  
  

Kl. 16.00 Sakramentsandakt 
Kl. 17.45 Sakramentstilbedelse 
Kl. 18.00 Messe 
Kl. 18.30 Korsveiandakt 
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Menighetsrådsvalg 7.juni 2020 

Menigheten ser nå etter kandidater for menighetsrådsvalget i år.  

Kanskje er du eller noen du kjenner kallet til tjeneste i menighetsrådet? 

Fristen for å melde seg selv eller nominere andre er 19. April 2020. 
Dette gjøres ved å sende en epost til valgkommitee.st.johannes@gmail.com.  

Gjerne skriv kort om deg selv eller personen du ønsker å nominere og postnummeret hvor du/

personen bor. 

Hvilke formelle krav gjelder for medlemmer i menighetsrådet? 
• Være praktiserende katolikk, ha mottatt fermingens sakrament og                 

være over 15 år 
• Være registrert som katolikk i Norge 
• Være folkeregistrert med adresse i St.Johannes menighet. 
• Kunne forstå og snakke norsk (siden det er arbeidsspråket) 
• Streve etter å delta på menighetsrådsmøtene (ca. hver 6. uke) og ved              

arrangement i menigheten 
• Blir valgt inn for en periode på 2 år og kan stille til gjenvalg 

Hvem passer I rollen som medlem i menighetsrådet? 
• Evner å se hele menighetens behov nå og i fremtiden. 
• Ønsker å delta i diskusjoner om strategiske saker og gi råd til sognepresten 
• Vil gjøre en ekstra innsats for menigheten vår 

Ta gjerne kontakt med valgkommiteen på 
epost eller snakk med en av oss! 
 
Alt godt i Kristus, 
Anthony, Arthur og Benedikt, 
Valgkommiteen 2020 

Tenker du at vi kan gjøre ting enda bedre i St.Johannes menighet? Brenner du for 

at menigheten vår skal skinne som et håpets lys for hele Groruddalen? Mener du 

at alle mennesker burde kjenne til gleden av å være Guds elskede barn? 

mailto:valkommitee.st.johannes@gmail.com
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