Søndagsblad
St. Johannes
apostel og evangelist

menighet
Søndag 24. januar 2021

3. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

1Jona 3,1–5.10 Sal 25 (24),4bc–5ab. 6–7bc. 8–9 2 1 Kor 7,29–31 E Mark 1,14–20
Omkved: Herre, vis meg dine veier.
Pavens bønneintensjoner for januar 2021
Misjonsintensjon: Om menneskelig fellesskap

Må Herren gi oss nåde til å leve i fullt fellesskap med våre brødre og søstre i andre
religioner, slik at vi ber for hverandre og er åpne overfor alle.

Vi går tilbake til messe med 10 deltagere
Kjære menighet
Vi åpner igjen for messefeiring her i St. Johannes menighet fom fredag 22. januar.
Vi har ventet på pressekonferansen fra Oslo Kommune i dag hvor de sier at den
sosiale nedstengingen fortsetter i minst 2 uker til (tom 4. februar) og det betyr at
vi kan kun ha 10 stk i messen.
Etter anbefalinger fra smittevernkontoret i bydelen har vi justert antall «hjelpere»
som kan være med i messen ned til det minimale.
Det er påbudt med munnbind når vi oppholder oss innendørs som hos oss gjelder i
messen og ved besøk av kirken.
Slik blir messeprogrammet de neste 2
ukene:
Mandag – fredag:
kl. 18.00 Messe på norsk
Fredag:
kl. 19.00 Messe på polsk
Lørdag:
kl. 15.00 messe på vietnamesisk
kl. 18.00 messe på norsk
kl. 19.30 messe på polsk

Kirkerommet er åpent i tidsrommet:
Mandag – fredag: kl. 12.00 – 17.00
Lørdag: kl. 10.00- 14.00
Søndag: kl. 13.00 – 17.00

Søndag:
Kl. 09.00 messe på polsk
Kl. 11.00 messe på norsk
Kl. 18.30 messe på spansk

Regler:

Det skal ikke være flere en 10 personer i kirkerommet av gangen.

Påbudt med munnbind

Hold 2 meters avstand til andre.

Vask kirkebenken etter deg.

Ikke gå rundt i kirkerommet.

Unngå å ta på statuene.

Ikke opphold deg i våpenhuset.

Hvis man er syk eller har noen symptomer,
vennligst bli hjemme.
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Kjære menighet
Det er mange som sikkert lurer på hva som skjer med katekesen i vår menighet.
Med pandemien har det vært vanskelig å få startet opp med undervisning. Nå er vi
tilbake igjen!!
Menigheten ønsker i første omgang å starte med sakrament klassene, det vil si
barn i 3.– og 9.klasse. De vil være prioritert, og de resterende klassene må vi nok
vente litt med.
Vi har allerede denne uken begynt med en form for undervisning for
konfirmantene.
3. klasse vil nå starte opp med fysisk undervisning her i menigheten. Vi har
allerede planlagt litt og ønsker å starte opp så snarest som mulig.

Undervisning for 3.klasse (Fysisk oppmøte i St.johannes menighet):



30.01.2021– Kl. 10.00-13.00
06.01.2021– Kl. 10.00-13.00

Dette er datoene foreløpig, mer informasjon kommer fortløpende. Det er viktig at
alle har med seg egen matpakke og skrivesaker.
Undervisning for 9.klasse:
9.klasse har en undervisningsform hvor
de for en plan for undervisning annenhver
uke. Denne planen inneholder en teoridel
med noen oppgaver. De skal gjennomføre
teoridelen og deretter sende inn
besvarelsen på oppgavene.

Datoer:

02.02.2021

16.02.2021

02.03.2021

16.03.2021

30.03.2021

06.04.2021

Det er kun fysisk undervisning for 3.klasse. Dette er fordi ungdomskolen er
fremdeles i rødt nivå, i Oslo. Dermed kan vi ikke ha fysisk undervisning for
9.klasse. Mer om dette kan leses her: https://www.oslo.kommune.no/politikk/
byradet/pressemeldinger/20-januar-byradet-apner-for-trening-ogfritidsaktiviteter-for-barn
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Aktiviteter for barn
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Jubelår for den hl. Joseph
Den 8. desember 2020, på høytiden for Marias uplettede
unnfangelse kom pave Frans` apostoliske brev «Patris
corde», altså «med et farshjerte. I brevet kommer pavens
refleksjoner om den hellige Josef frem, som nå har vært
hele Kirkens vernehelgen i 150 år.
Mer om brevet: https://www.stjoseph.no/?page_id=5702
Pave Frans fremhever at Josef “alltid har blitt æret som
far av det kristne folket” for sin livslange “offervillige
tjeneste for inkarnasjonens mysterium”. Mens verden er
preget av COVID-19, “kan hver og en av oss oppdage
i Josef – mannen som ikke blir bemerket, en daglig,
diskret og skjult tilstedeværelse – en som går i
forbønn for oss, en støtte og en veiviser i tider med
problemer”.
Jubelåret for den hellige Josef varer fra 08.12.2020 til
08.12.2021 og markerer 150-årsjubileet for at Jesu
fosterfar ble utnevnt til skytshelgen for den universelle
kirken. Det var pave Pius IX i 1870 som gav Josef denne
tittelen.
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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
Katekesekoordinator
Thuy-Trang Trinh Hoang
Epost: Thuy-Trang.Hoang@katolsk.no
Organist & barne-og ungdomskor:
Sivert Blindheim
——————————————————
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: Tanger udveien 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 registrer t
hos skattemyndighetene.
Oslo Katolske bispedømme (OKB)
Kontonummer for fast givertjeneste:

3000.15.11110

