Søndagsblad
St. Johannes
apostel og evangelist

menighet
Søndag 27. september 2020
26. søndag i det alm. Kirkeår, år A

Han angret og gikk. Tolloppkrevere og skjøger kommer før inn i himlenes rike enn dere.
1Esek 18,25–28

Sal 25 (24),4bc–5. 6–7. 8–9 2 Fil 2,1–11 E Matt 21,28–32

Pavens bønneintensjoner for september 2020
Misjonsintensjon: Om respekt for jordens ressurser
Vi ber om at jordens ressurser ikke blir utplyndret, men rettferdig og respektfullt delt.

Vi har på grunn av korona og økningen her i Oslo, bestemt at frem til desember skal vi kun ha
katekese undervisning for barn i 2.-,3.-, 8.– og 9.Klasse. Dette er pga. smittvernsregler og
plassmangel. Det vil si at frem til Desember blir det ingen undervisning for barn i 4.-,5.-, 6.-,
og 7.klasse.
Det er katekeseundervisninger på lørdager for 2.– og 8.klasse på ulike tider, men felles messe
11.30. For 3.– og 9. Klasser er det undervisning på søndager og messe kl.11.00.
Det er kun reservert billetter til barna som er i undervisningen, foreldre og søsken som ønsker å
være i messen må slev reservere billetter på https://billett.katolsk.no/.
Påmelding gjøres gjennom nettsiden: www.stjohannes.no
Ved spørsmål, send epost til: katekese@stjohannes.no
Eller ring kontoret: 23681100

Datoene denne høsten er:
•
Lørdager kl. 10.00-12.00 for 2. klasse og 8. klasse
11.30-13.00:




17.oktober
7.november
5.desember

•

Søndager kl. 09.00 for 1. kommunionsklassen:





11. oktober NB. Fra kl. 11.00-13.00
1.november
6.desmeber



Søndager kl. 09.00 for konfirmasjonsklassen:





kl.

11.oktober
18.november
11.desember (adventsretrett med skriftemål)

St. JO og TUK
Menigheten ønsker ungdommene i menigheten velkommen til de ulike ungdomslagene vi har
her. St.jo ungdomslag har samlinger 2 ganger i måneden, og TUK 1 gang i måneden.
Samlingene starter med messe kl.18.00 og deretter mat og aktiviteter. Om det er noe spørsmål
ta kontakt med Jenifer Anthonipillai, på Tlf: 40141512 eller ungdom@stjohannes.no.
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Vi takker for at dere som følger og praktiserer reglene og tiltakene som blir gitt i henhold til
korona. Menigheten ønsker at alle passer litt ekstra godt på i
denne perioden, når smitten øker.
Der er derfor viktig at man:

Vasker hendene godt, og spesielt før man går inn i kirkerommet.

Ta i bruk antibakt før man går inn.

Holder 1 meters avstand.

Mottar 1.kommunion med flat hånd og IKKE i munnen.

Hjelpe til med å vaske benkene og overplatene som er brukt.

Bli hjemme om man er syk eller forkjølet.

IKKE håndhilser under Kristi Fred

Messe registrering
Vi informerer om at all registering til messe skjer gjennom nett. Det er viktig at man bestiller billetter i godt tid, inne på nettsiden katolsk.no.
Registeringen til alle messer stenger 3 timer før messetid.
Hvordan registrere man seg:

Gå inn på https://billett.katolsk.no/ eller St. Johannes nettside.

Trykk på «liste over gudstjenester»

Velg hvilken Kirke, Dato og Språk

Velg messen

Fyll inn antall personer, navn og telefonnummer

Klikk på bestill billetter

Bekreft billett ved å skrive inn koden du får på SMS

Innen 15 minutter får du billettene på SMS
Vi ser at kl.11.00 høymessen på søndager er veldig fulle. Menigheten oppfordrer at dersom det er fult at det er ledig i kveldsmessen, på lørdagen kl.18.00. Det er også ledige
plasser under engelskmessen på søndager, kl. 15.00. I disse messene er det ikke fult, men
må fremdeles bestille billetter på forhånd på nett.
Menigheten takker for at mange kommer frivillig og er kirkeverter, men vi
trenger flere kirkeverter. Dette gjelder messene på lørdager og søndager. De har ikke veldig mange oppgaver. Oppgaven er blant annet passe på at man følger smittevernregler og
tar imot billetter til de som har bestilt til messen.

3

Fargelegging til barn fra dagens evangeliet

En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: ‘Gutten min, i
dag får du gå bort og arbeide i vinmarken.’ Men han svarte: ‘Nei, jeg
vil ikke.’ Men senere angret han det og gikk. Derpå vendte faren seg til
den andre og sa det samme til ham. Og han svarte: ‘Ja vel, herre’ –
men gikk ikke. Hvilken av de to var det nå som rettet seg etter farens
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Den Pavelige Misjonsvirksomhet
Verdens misjonssøndag 18.oktober 2020

Menigheten vil forberede dere på den forestående Verdens misjonssøndag
som i år feires søndag 18. oktober 2020.
Denne søndag skal all kollekt, uten unntak, gå til
Missios virksomhet for
verdensmisjonen.

Rosenkrans
I oktober går vi inn i Maria måneden.
Menigheten har lagt opp rosenkrans hver
dag under sakrament tilberedelse, før
kveldsmessen. Dette blir da fra kl.17.15 17.45.
Her blir rosenkrans bedt på norsk, men dersom man ønsker å be på et annet språk kan
det gjøres etter messen, ta kontakt med menigheten først.
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Kollekt og gaver
Menigheten har fått en ny Maria statue som gave fra en familie..
Denne statuen er lagd fra bunnen av og kommer fra Granada i Spania.
I forbindelse med innsettelsen av Pater. Tan den 18.Oktober, blir også
Maria stuatuet velsignet av Biskopen.

September måneden
Menigheten takker for alle b drag og
støtte gjennom kollekt og gaver.

Uke 36

Kr 13 091

Uke 37

Kr 15 470

Uke 38

Kr 16 099

Menigheten takker for alle sjenerøse brødre og søstre i Kristus for deres
bidrag til kirken. Vi oppfordrer med tanke på Korona at de av dere som
har vipps tar i bruk det, spesielt under denne perioden. Vipps menigheten
til Vipps nr. 20345
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Søndagsblad
Kontaktinformasjon
Kontortid: 10.00-15.00 (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. Tan Peter Due do
Epost: Tan.Peter@katolsk.no
Kapellan:
P. Erik Ruud SM
Mob: 47975892
Epost: Erik.Ruud@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
Barn- & Ungdomsarbeider:
Jenifer Anthonipillai
Epost: Jenifer.Anthonipillai@katolsk.no
Organist & barne-og ungdomskor:
Peder Varkøy
E-post: Peder.Varkoy@katolsk.no
——————————————————
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

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

Vipps

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.
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

