
 

Pavens bønneintensjoner for oktober 2020 
 

 Misjonsintensjon:  For legfolkets arbeid  

Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament stadig kan få mer 
ansvar og flere oppgaver i Kirken.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag  04.oktober 2020 
27. søndag i det alm. kirkeår, år A 

1Jes 5,1–7  Sal 80 (79),9 og 12. 13–14. 15–16. 19–20   2 Fil 4,6–9    E Matt 21,33–43  

Omkved:  Herrens vingård er Israels hus.  

En bønn til jomfru Maria  
 

Maria, Jesu Mor, gi meg 
ditt hjerte, så vakkert, så 
rent, så uplettet, så fylt av 
kjærlighet og ømhet.  
 
Gjør meg skikket til å  
motta Jesus i Livets brød, 
elske ham som du elsket 
ham, og tjene ham i hans 
hjerteskjærende  
forkledning i de fattigste 
av de fattige.  
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Datoene denne høsten er: 
• Lørdager kl. 10.00-12.00 for 2. klasse og 8. klasse           

kl. 11.30-13.00: 
 17.oktober  
 7.november  
 5.desember  
 
• Søndager kl. 09.00 for 3. klasse: 
 11. oktober NB. Fra kl. 11.00-13.00 
 1.november  
 6.desmeber  
 

 Søndager kl. 09.00 for 9. klasse:  
 11.oktober  
 18.november 
 11.desember (adventsretrett med skriftemål) 

St. JO og TUK 

Vi har på grunn av økningen av koronasmitte 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 her i kirken.  
Det betyr dessverre at menigheten ikke kan ha undervisning for barn i 4.-,5.-, 6.-, 
og 7.klasse frem til desember. 
 
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 med i messen må selv reservere billetter på  
https://billett.katolsk.no/. 
 
Påmelding til katekesen gjøres gjennom nettsiden: www.stjohannes.no  
Ved spørsmål, send epost til: katekese@stjohannes.no eller tlf: 23681100 

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 dere som følger og praktiserer  
smittevernsreglene. Menigheten ønsker at alle passer litt ekstra godt på i denne 
perioden, når smitten øker rundt oss. 
 
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. 
 Blir sittende under hele messen. Presten gir kommunion i benken. 
 Hjelper til med å vaske benkene og overplatene som har blitt brukt etter 

messen. 
 Bli hjemme om man er syk eller forkjølet.  
 IKKE håndhils 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  
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Nye smittevernstiltak = Nye messetider 

I Oslo kommune har det kommet nye smittevernstiltak, disse må vi opprettholde i 
kirken også. Dessverre kan vi kun være 50 stk i kirkerommet i messene. 
Dette gjelder foreløpig kun i de to neste ukene fom 28.9.  
 
De som skal til messen må derfor forhånds registrere seg digitalt på:  
https://billett.katolsk.no/ og få billetter på SMS før man kommer.  
Gjelder også til hverdagsmessene. 
 
Vi ber alle om å bli sittende på plassen sin under messen. Prestene kommer ned til 
dere for å dele ut kommunion. 
 
Vi har som et ekstra tiltak tatt bort telysene ved statuene, dette er for å minske   
bevegelse og berøringspunkter i kirkerommet. I førsteomgang blir det slik i de to 
kommende ukene.  
 
 

Nye messetider for 50 deltagere:  
 

Mandag  kl. 17.15 sakrament tilbedelse og kl.18. 00 messe 
Tirsdag  kl. 17.15 sakrament tilbedelse og kl.18. 00 messe 
   kl. 18.30 rosenkrans på vietnamesisk 
Onsdag  kl. 17.15 sakrament tilbedelse og kl.18. 00 messe 
Torsdag  kl. 17.15 sakrament tilbedelse og kl.18. 00 messe 
   kl. 19.00 rosenkrans på tamilsk 
Fredag  kl. 17.15 sakrament tilbedelse og kl.18. 00 messe 
 
Lørdag  kl. 15.00      Vietnamesisk 
              kl. 17.00      Norsk 
            kl. 19.00      Polsk 
 
Søndag  kl. 08.00      Polsk 
            kl. 09.30      Vietnamesisk 
              kl. 11.00      Norsk 
             kl. 12.30      Polsk 
             kl. 14.00      Engelsk 
               kl. 15.30      Norsk 
                kl. 17.00      Tamilsk 
              kl. 18.30      Spansk 
             kl. 20.00      Polsk 
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Fargelegging til barn fra dagens 
evangeliet   

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, 
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.  
 
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.  
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I oktober går vi inn i Maria måneden.  
Det er rosenkransandakt hver dag under 
sakrament tilberedelse. 
Dette blir da fra kl.17.15 - 17.45.  
Fredager ber vi i stillhet. 
 
Her blir rosenkransen bedt på norsk, men 
dersom man ønsker å be på et annet 
språk kan det gjøres etter messen,  
ta kontakt med menigheten for å avtale.  
 

Rosenkransens måned 

Velsignelse av Maia statue  
og innsettelse av sogneprest 

Menigheten har fått en ny Maria statue som en meget  
generøs gave. 

Denne statuen er bestilt og laget i Granada i Spania.  
Hun ankom menigheten 23. september og har blitt godt 

mottatt av alle besøkende. 
Vår «gamle» Maria statue skal få en ny plass i  

menighetssalen.  

P. Tan Peter Duc Do vil bli innsatt som sogneprest av  
biskop Bernt Eidsvig i høymessen søndag 18. oktober. 

  
Samtidig vil biskopen velsigne vår nye Maria statue. 
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Vi trenger hjelp fra flere frivillig. 
Menigheten takker alle som stiller opp med frivillige oppgaver for fellesskapet. 
Nå i koronatiden har vi spesielt hatt behov for kirkeverter som passer på smitte-
vern og antall personer som slipper inn til messen. Koronatiden er ikke over og 
for å ikke slite ut våre frivillige som hjelper til hver helg trenger vi nye krefter 
som kan bistå som kirkeverter. Dette gjelder spesielt messene på lørdager og  
søndager. Det er ikke mye å passe på nå som vi har begynt med digital registre-
ring.  
Vennligst ta kontakt med Valerie om du ønsker å stille opp som kirkevert.  
 
 

Fjorårets kull fikk endelig mottatt deres sakramenter 
 
Menigheten ønsker å gratulerer alle barn  
som mottok første hellige kommunion  
lørdag 12. september og ungdommene som  
mottok fermingens sakrament 26. september.  
Samt eldre barn som mottok 1. kommunion  
20. september i høymessen. 

20345 

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.   

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. 



Søndagsblad  

Kontaktinformasjon 
 

Kontortid: 09.00-15.00 (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/ 
___________________________________________ 

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

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. 

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 

mailto:%20Oslo-St.Johannes@katolsk.no
http://stjohannes.oslo.katolsk.no/
https://www.facebook.com/stJohannesGrorud
mailto:agape@focolare.no

