Søndagsblad
St. Johannes
apostel og evangelist

menighet
Søndag 21. februar 2021

1. søndag i fasten (år B)

1 1 Mos 9,8–15 Sal 25 (24),4bc–5ab. 6–7bc. 8–9 2 1 Pet 3,18–22 E Mark 1,12–15
Omkved: Herre, alle dine stier er troskap og miskunn
for dem som holder din pakt.

Pavens bønneintensjoner for februar 2021
Misjonsintensjon: Om vold mot kvinner

Vi ber for kvinner som blir ofre for vold, at samfunnet må beskytte dem, og at
deres lidelse blir lagt merke til og tatt hensyn til.
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Det kom en pressemelding nå på onsdag 17. februar fra Oslo kommune.
Dessverre så ble det ingen lettelser på tiltakene som angår kirken.
Men den 18.februar kom det noen lettelser som sier at vi kan holde kirken åpent.
Dermed holdes kirken åpent for stille bønn fom. Fredag 19.februar.
Vi må huske på at tiltakene er der for å beskytte de sårbare blant oss. Ved å følge
smittevernreglene viser vi nestekjærlighet.

Åpningstider for stille bønn
Mandag-lørdag: 12.00-18.00
Søndag : 09.00-12.00 og 14.00-18.00
NB!
Lørdag 27.02 er kirken stengt, pga. katekeseunderundervisning

Kollekt 2021
Kjære menighet. Vi takker alle som fortsatt gir bidrag selv om
kirken er stengt. Samlet kollekt for januar og februar er nesten
utelukkende fra vipps. Som vi kan se er inntektene mindre enn
1/4 av hva menigheten normalt ville fått i løpet av en måned.
Januar: 17176,Februar: 11770,Vi takker igjen for alle bidrag og spesielt i denne vanskelige tiden.
Vi ber om at de som kan gi fortsetter å gjør dette og gjerne litt
hver uke.
Selv om vi ikke får feiret messe eller må holde kirken stengt så
stopper ikke utgiftene til driften av menigheten.
Vipps: 20345
Bankkonto: 3000.30.11859
Merk med kollekt
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Kjære menighet,
Vi hadde vår første digitale undervisning forrige søndag!
Første gjengen ut var 6. og 7. klasse
Kateketene fikk se barna for første gang dette katekeseåret
og det var veldig gøy for dem!
Barna lærte om nestekjærlighet og er nå forberedt for å innlede en god fastetid.
Vi ser frem til flere digitale undervisninger fremover! Det vil være aktuelt for
andre klasser også.
Neste undervisning dato er 27. Februar
Kl. 10.00-13.00 - 1.Kommunionsklassen
Kl. 16.00-18.00 - Konfirmasjonsklassen
1. kommunionsklassen: Frist for å levere dokumenter + katekesebidrag 1. mars
Konfirmanter: Frist for å levere dokumenter + katekesebidrag 1. april.
Ved spørsmål om katekesen, send mail til Katekese@stjohannes.no
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Aktiviteter for barn
Finn 8 forskjeller mellom bildene!
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Pave Frans' 10 forslag til hva du bør gjøre i fastetiden
Hvert år prøver katolikker å svare på spørsmålet:
Hva skal jeg gjøre i fastetiden?
Hvem er et bedre valg som åndelig veileder i fasten enn pave Frans?
Han har noen gode ideer til deg!
Vi valgt ut 10 av Den hellige fars beste tips for fastetiden:

1. Kvitt deg med den sløve tendensen til det onde
«[Fastetiden] er en 'kraftfull' periode, den kan bli et vendepunkt som kan skape
forandring og omvendelse hos hver enkelt av oss. Vi må alle forbedre oss, for å
forandre oss til det bedre. Fastetiden hjelper oss, og dermed kan vi legge bak oss
gamle vaner og den sløve tendensen til det onde som bedrar og binder oss.» Fra
onsdagsaudiensen, 5. mars 2014
2. Gjør noe som gjør vondt
«Fasten er en god tid for selvfornektelse; vi gjør klokt i å spørre oss selv hva vi
kan gi opp for å hjelpe og berike andre ved å bli fattigere selv. La oss ikke glemme at virkelig fattigdom gjør vondt; ingen selvfornektelse er ekte uten denne
botsdimensjonen. Jeg har ikke tro på en veldedighet som ikke koster noe og ikke
gjør vondt.» Fra pavens fastebudskap, 2014
3. Ikke vær likegyldig
«Likegyldighet overfor vår neste og overfor Gud representerer også en virkelig
fristelse for oss kristne. Hvert år i fastetiden må vi høre stemmen til profetene
som roper og plager vår samvittighet. Gud er ikke likegyldig til vår verden; han
elsker den så mye at han ga sin Sønn for å frelse oss.» Fra pavens fastebudskap,
2015
4. Be: Gjør hjertene våre lik ditt!
«I årets fastetid, brødre og søstre, la oss alle spørre Herren om å ‘Fac cor nostrum secundum cor tuum’ – Gjør våre hjerter lik ditt! (Fra litaniet til Jesu Hjerte).
På denne måten vil vi motta et hjerte som er fast og barmhjertig, imøtekommende og raust, et hjerte som ikke er lukket, likegyldig eller et bytte for den verdensomspennende likegyldigheten.» Fra pavens fastebudskap, 2015
5. Bruk sakramentene
Fasten er en god tid for å la Kristus tjene oss, slik at vi igjen kan bli mer lik
ham. Dette skjer når vi hører Guds ord og mottar sakramentene, spesielt Eukaristien. Der blir vi det vi mottar: Kristi legeme.» Fra pavens fastebudskap, 2015
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Pave Frans' 10 forslag til hva du bør gjøre i fastetiden
6. Bønn
«Når vi får mange sår som skader oss og kan forherde hjertene våre, blir vi
kalt til å dykke ned i bønnens hav, som er der vi møter Guds grenseløse kjærlighet, for å smake hans ømhet. Fasten er en tid for bønn, for enda mer intens
bønn, for langvarig og inderlig bønn, som gjør oss bedre i stand til å ta på oss
vår nestes behov. Det er en tid for forbønn, for å komme frem for Gud og be
for de mange som opplever fattigdom og lidelse.» Fra en preken, 5. mars
2014

7. Faste
«Vi må være forsiktige med å gjennomføre en rent ‘ytre’ faste, en faste som
‘tilfredsstiller’ oss selv, fordi den får oss til å føle oss fornøyd med oss selv. Å
faste er meningsfylt hvis det setter spørsmålstegn ved vår selvsikkerhet, og
hvis det også fører til fordeler for andre, hvis det hjelper oss å lære av den
barmhjertige samaritan, som bøyer seg mot sin bror i nød og tar seg av
ham.» Fra en preken, 5. mars 2014
8. Gi til de fattige
«I dag er takknemlighet ofte ikke noe vi tenker på, for alt er kjøpt og solgt, alt
blir beregnet og målt. Å gi til de fattige hjelper oss til å gi noe helt fritt, uten å
få noe tilbake, og gir oss frihet fra besettelsen av å eie, fra frykten for å miste
det vi har, fra tristheten til den som ikke ønsker å dele rikdommen sin med
andre.» Fra en preken, 5. mars 2014
9. Hjelp de nødlidende
«I de fattige og utstøtte ser vi Kristi ansikt; ved å elske og hjelpe de fattige
elsker og tjener vi Kristus. Vår innsats er også rettet mot å få slutt på brudd på
menneskeverdet, på diskriminering og overgrep i verden, for disse er så ofte
årsaken til elendigheten. Når makt, luksus og penger blir avguder, går de
foran behovet for en rettferdig fordeling av rikdommen. Samvittigheten vår
må derfor omvendes til å fokusere på rettferdighet, likhet, til å leve et enkelt
liv og dele med andre.» Fra pavens fastebudskap, 2014
10. Evangeliser
«Herren ber oss om å være glade budbringere av dette budskapet om barmhjertighet og håp! Det er spennende å oppleve gleden ved å spre denne gode
nyheten, dele skatten som er betrodd oss, trøste knuste hjerter og gi håp til
våre brødre og søstre som opplever mørke.» Fra pavens fastebudskap, 2014
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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
Katekesekoordinator
Thuy-Trang Trinh Hoang
Epost: Thuy-Trang.Hoang@katolsk.no
Organist:
Sivert Blindheim
Epost: Sivert.Blindheim@kaatolsk.no
——————————————————
Menighetsrådet
Epost: mr.stjohannes@gmail.com

___________________________________________________

Lunden kloster: Øvre Lunden 5, 0598 Oslo
http://lunden.katolsk.no/

___________________________________________

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 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

