Søndagsblad
St. Johannes
apostel og evangelist

menighet
Søndag 22.november 2020
34. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Kristi Kongefest
1Esek 34,11–12.15–17 Sal23 (22),1–2a. 2b–3. 5–6 21 Kor 15 20–26.28 E Matt 25,31–46
Omkved: Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde.
Pavens bønneintensjoner for november 2020
Misjonsintensjon: Om kunstig intelligens

Vi ber om at utviklingen av roboter og kunstig intelligens alltid må tjene menneskeheten.

Ingen messer– Kun privat bønn i stillhet
Nye tiltak
De nye tiltakene som har blitt strammet inn i Oslo og nasjonalt har ført til at vi
har fått noen endring i kirken også.
Det blir ikke noen messefeiringer fom. Mandag 9.november og 3 uker fremover.
Selv om det ikke blir noe messer, vil kirkerommet være åpent.
Hverdag kl.15.00-kl.19.00.
På lørdager og søndag vil det være åpent kl.11.00-kl.18.00.
Det vil være åpent for stillhet og privat bønn.

Vi skjønner at dette er veldig tungt for mange av oss. Viktig å tenke på at hvis vi
samarbeider og klarer dette sammen så kan vi ferie en fin jul sammen.

Tiltak for privat bønn og stilhet
Muligheten til privat bønn og stillhet er
åpen for alle, men det er viktig å ta vare
på tiltakene.

Husk en meter avstand.

Ta på antibakt eller vaske hendene
før man går inn i kirkerommet.

Sitte på de plassene som er nummerert

Vaske benkene og overplatene som
er brukt og berørt.

Ikke gå rundt i kirkerommet.

Ikke berør statuene.

Dersom man er syk eller har noen
symptomer blir man hjemme

Andre spørsmål?
Dersom det skulle vært noen andre spørsmål, ta kontakt.
Det beste er som man får til å sende det på mail til menigheten. Det vil være mulig å ringe til kontoret på åpningstiden. Vi minner om at det ikke adgang til noen
andre enn personalet i kontoret og kontorgangen.
Vi oppfordrer alle til å følge med på oppdateringene på menighetens hjemmesider.
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Fargelegging til barn

Herren skal være deres hyrde.
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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
noen spørsmål ta kontakt med Jenifer Anthonipillai, på epost: ungdom@stjohannes.no.
Samlinger fremover
Med nye smittetiltak og økningen av smittetallet, må vi dessverre vente litt
med ungdomskveldene. Så frem til andre beskjeder kommer blir det ikke St.
Jo eller TUK. Når det blir satt i gang igjen vil vi komme med datoer. Vi beklager så mye, men håper at vi kan starte opp igjen så fort som mulig.

Kontor og kjøkken
Nå som det ikke er mulig å ferie messe, minner vi om at det er kun kirkerommet
som er åpent for privat bønn og stillhet.
I de siste har vi lagt merke til at det er noen personer som oppholder seg i kjøkkenet, dette kan man dessverre ikke og spesielt under denne perioden. Vi prøver å
holde det så rent og ryddig som mulig for å unngå smitte.
Derfor er det kun ansatte som kan bruke kjøkkenet.

Det har blitt slik at kommunen oppfordrer til mer hjemmekontor og minst mulig
kontakt med andre personer. Derfor kan det hende at det ikke alltid er noen fysisk
tilegnelig her på kontorer. Siden det vil bli en del hjemmekontor er det kanskje ikke lett å kontakte på menighetens telefon.
Vi oppfordrer alle til å forstå det, og heller sende en mail. Dersom du må
snakke med noen på kontoret, vennligst ring på eller bank på. Så kommer vi
ut. Heller avtal en tid på forhånd via mail.
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November måneden
I november måneden minner vi
våre avdøde. I denne forbindelsen
legger vi ut denne blå boka ved
inngangen, slik at man allerede kan
skrive på de avdødes navn. Det er
veldig fint om det blir skrevet inn
pent og tydelig.

Menigheten oppfordrer alle til å be litt ekstra for våre kjære avdøde, spesielt i denne november måneden.

Bønn for våre kjære avdøde
Herre, gi dem den evige hvile,
og la det evige lys skinne for dem.
De hvile i fred. Amen.
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Vasking av kirkerommet hver fredag
I november har vi begynt igjen med vaskegruppe hver fredag. Det er
satt opp 5 vaskegrupper. Det er åpent for alle å være med, bare husk
å si ifra.
•
Første fredag i mnd. - Tamilsk gruppe
Ansvarsperson: Anton Amarabala (Mail: amarabygg@usa.net)

•

Andre fredag i mnd. - Polsk gruppe

Ansvarsperson: P. Piotr Gasior (Mail: piotr.gasior@katolsk.no)

•

•

•

Tredje fredag i mnd. - Norsk/Internasjonal gruppe
Ingrid Paluska
Fjerde fredag i mnd. - Engelsk talende gruppe
Ansvarsperson: Arthur Estrada (Mobil 99616313)
Femte fredag i mnd. - Vietnamesisk gruppe
Ansvarsperson: Uong Si Bau (Mobil 986 50 400)

I tillegg vaskes det fast hver mandag morgen av en gruppe.
Her er alle velkommen til å bidra. Vi møtes kl. 09.00.
Vi takker for alle deres hjelp frem til nå. Vi venter litt med vaskegrupper frem til vi kan feire messer igjen.
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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

