
 

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.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag 28. februar 2021 

2. søndag i fasten (år B) 

1 1 Mos 22,1–2.9a.10–13.15–18 Sal 116 (115),10 og 15,16-19 2 Rom 8,31b–34 E Mark 9,2–10 

Omkved: Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.  
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Det kom en pressemelding 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  

…..Fastetiden er 
en hjemreise, tilbake til Gud. I vår 
opptatthet eller likegyldighet kan 
vi ofte ha sagt ham: «Herre, jeg 
kommer til deg senere, vent … I 
dag kan jeg ikke, men i morgen 
skal jeg begynne å be og gjøre noe 
for andre.» Og slik går det, dag  
etter dag. Nå appellerer Gud til 
vårt hjerte. Det vil alltid være noe 
som må gjøres, vi vil alltid   kunne 

finne unnskyldninger å komme med, men, brødre og søstre, i dag er det 
på tide å vende tilbake til Gud. 

Pavens  preken askeonsdag:  
Begynn reisen med omvendelse  

https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-11/angelus-de-kloke-og-de-uforstandige-brudepikene.html
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-11/angelus-de-kloke-og-de-uforstandige-brudepikene.html
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Ved spørsmål om katekesen, send mail til Katekese@stjohannes.no  

Kjære menighet,  
  
Katekesen er i gang igjen, og vi inviterer foreldre til første 
kommunionsbarna til et digitalt foreldremøte  
onsdag 03.mars.  
 
Det har blitt sendt ut informasjon til foreldrene, hvis du ik-
ke har mottatt det så send en mail til katekese@stjohannes.no.  
 
For konfirmasjonsklassen blir det foreldremøte onsdag 10.mars. Det blir sendt ut 
informasjon i løpet av neste uke.  
 
Neste fysisk undervisning er 6.mars  
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. 
 

mailto:katekese@stjohannes.no
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Aktiviteter for barn  
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Biskop Eidsvigs budskap til fastetiden:  

Be et ekstra Fadervår og et Hill deg Maria hver dag 

Kjære troende, 

Katolikker lider når de ikke kan motta sakramentene og pleie fellesskapet 
i messen. De begrensningene de fleste av oss har måttet leve med det siste 
år, er smertefulle. Slik er det også denne askeonsdag; bare et lite fåtall av 
dere kan komme til messe og motta asken. Siden mars ifjor har det vært 
vanskelig å komme til skrifte; mange har måttet utsette  
konfirmasjon, bryllup og barnedåp; noen ganger har det ikke vært mulig å 
gjennomføre sykesalving i tide. Vi tør allikevel håpe at det verste er over 
nå, og at samfunnet gradvis åpnes i løpet av noen få  
måneder. 
 

Den sakramentale faste dere har måttet holde ut, er  i seg selv så 
streng at jeg ikke vil pålegge  
dere eller oppfordre til botsøvelser i tillegg til de alminnelige  
fastebestemmelsene. 

Løsningen på den akutte krise vi opplever, er medisinsk. Og her er utviklingen positiv. I løpet av  
noen måneder er alle som ønsker det vaksinert – i Norge og i alle velstående land. Om solidariteten 
er stor nok til å sørge for vaksiner til menneskene i de fattige land, se det er mindre sikkert. I Norge 
synes politikerne å være ansvarsbevisste og solidariske. Det er en glede å kunne fastslå dette. Vi må 
la dem føle at vi står bak dem når det gjelder det Norge kan bidra med til fattige land. 
 

Kan jeg antyde et åndelig program for disse førti dager? Jeg vil oppfordre dere til å be et ekstra  
Fadervår og et Hill deg Maria hver dag. Da inneslutter vi i vår bønn alle som er døde under  
pandemien, alle som sørger og er bekymret, de som lider under åndelig og menneskelig ensomhet 
og de som er avskåret fra sakramentene. Den medisinske vitenskap utretter store ting, men bønnen 
er det intet som kan erstatte. 
 

Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg, er ord fra Salmenes bok (ps. 51). I  
dagene før askeonsdag har de fått meg til å be, og tenke. Fornyelsen er det ikke jeg som skal sørge 
for, det er Gud som gjør det. Fornyelsen skjer i bønn, og da ikke ved at jeg forteller Gud hva han 
skal  
gjøre, men i håpet om at han forteller meg hva jeg skal gjøre, hvem jeg skal se, hvem jeg skal ta 
meg tid til å høre på. Det er et program jeg har fulgt i fastetiden mange ganger, og det har vært en 
utbytterik åndelig investering. Hver gang. 
 

En krise kan ende på to måter: Enten blir det bedre etterpå, eller så blir det verre. Vi er med på å  
avgjøre det. Ikke fordi vi som enkeltpersoner kan gjøre noe med vaksinasjonene eller påvirke  
samfunnsøkonomien, men vi kan gjøre noe med rent drikkevann og  
medmenneskers sult, for å nevne to eksempler. En bivirkning av pandemien er at noen millioner  
mennesker blir støtt ut i fattigdom. Det vi kan avse i disse førti dager, kan gjøre en stor forskjell for  
noen. – Jeg anbefaler dere Caritas’ fasteaksjon, som jeg også gir mitt fasteoffer til. Da er vi sikret 
både profesjonalitet og idealisme. 

Jeg tar dere alle med i min daglige messefeiring og håper å kunne se mange av dere ansikt til ansikt 
i den stille uke og påsken.  

https://www.katolsk.no/nyheter/2021/02/fasteaksjonen-2021-gi-et-framtidshap
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Listening to God with Mother Teresa 

We receive (money)with our right 
hand and we give it away with 
our left. 
 
 
 

«But when you gives alms, do not 
let your left hand know what your 
right hands is doing.» 
       - Matthew 6:3 



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: 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 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 registrer t 

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

