
 

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 de-
res lidelse blir lagt merke til og tatt hensyn til.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag  7. februar 2021 

5. søndag i det alminnelige kirkeår (år B) 

1Job 7,1–4.6–7  Sal 147 (146),1–2. 3–4. 5–6  2 1 Kor 9,16–19.22–23 E Mark 1,29–39  

Omkved: La oss lovsynge Gud i evighet.  
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Kirken holdes stengt  
tom. onsdag 10. februar 

Kjære menighet 

1. februar videreførte regjeringen de fleste av de strenge tiltakene. 

Kirkene i Oslo må holde stengt til og med 10. februar. 

Vi beklager at det har vært en del forvirring rundt åpningstidene for 
besøk av kirken. 

Oslo kommune kunngjorde den 3. februar 2021 noen lettelser i  
kommunens tiltak. Dette gjelder aktiviteter for barn under 20 år og er  
gledelig for katekesen.  

 
Dersom dere har noen spørsmål eller andre henvendelser kan dette gjøres 
til menigheten, enten på telefon eller mail. 
 
Høymesser i St. Olav og andre kirker blir sendt direkte, så følg med på 
katolsk.no.  
 
Nye kunngjøringer om tiltak kommer neste uke. 
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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 en utfordring å  
gjennomføre katekesen. Men NÅ er vi i gang igjen!  
 
Vi starter igjen på lørdag for sakaramentklassene, det vil si barn i 
3.– og 9.klasse. De blir prioritert fordi vi ønsker at de får mulig-
heten til å motta sakramentene, og de resterende klassene jobber 
vi med å finne en alternativ løsning til! 
   
3. klasse vil nå starte opp med fysisk undervisning her i menighe-
ten denne lørdag 06.02 kl.10:00- 13:00.  
 
9.klasse vil og starte opp igjen med fysisk undervisning denne 
lørdag 06.02 kl.16:00- 18:00.  I tillegg er det en obligatorisk      
oppgaver for konfirmantene gjennom Instagram og mail. Dette er 
det gitt mer informasjon om til foresatte til de det gjelder.  
 
Informasjon om de neste katekesedatoene kommer snart. Det er 
viktig at alle har med seg egen matpakke, drikkeflaske og  
skrivesaker.  
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Aktiviteter for barn  

Jesus helbreder de syke.  
La oss lære etter ham å vise hverandre nestekjærlighet. 



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 & 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: 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
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