
 

Pavens bønneintensjoner for april 2021 
 

 Misjonsintensjon:  For menneskelige rettigheter  

Vi ber for dem som risikerer sine liv når de slåss for grunnleggende rettigheter i 
diktaturer, autoritære regimer og i demokratier i krise.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag 11. april 2021 
2. søndag i påsketiden (år B) 

1 Apg 4,32–35  Sal 118 (117),2–4. 16ab–18. 22–24 2 1 Joh 5,1–6  E Joh 20,19–31  

Omkved: Lovpris Herren, for han er god, evig er hans kjærlighet.  
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Tiltakene for kirken er forlenget til 15.april. Dette betyr at det dessverre  
ikke blir noen messefeiringer frem til 15.april. Vi venter på nye              
pressemelding fra Oslo kommune til neste uke.   
 
Åpningstider for stille bønn i den stille uke  
Man– Lør  kl.12.00-18.00 
Søndag   kl.09.00-12.00 og 14.00-18.00 
 
Vi håper alle fikk en fin påskefeiring og ønsker alle dere en god påske.  

Kollekt 2021 
Kjære menighet. Vi takker alle som fortsatt gir bidrag selv om  det ikke 
feires messe. 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.  

 
Uke 13: 5344,72 .- 

 
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 så stopper ikke utgiftene til driften av 

menigheten.  
 

Vipps: 20345 
 

Bankkonto: 3000.30.11859 
Merk med kollekt 
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Ved spørsmål om katekesen, send mail til Katekese@stjohannes.no  

God påske alle sammen! 
 
Håper det går bra med dere alle og vi savner veldig å 
møte barna på katekesen. Vi håper at det blir fysisk til 
neste gang, men vi må avvente med å ta en beslutning 
etter at nye tiltakene til Oslo Kommune som kommer i 
neste uke. 
 
Neste undervisning for første kommunion er: 17. april 
 
Konfirmasjonsklassen: 24. april. 
 
Fristen for innlevering av papirer til første kommunion og konfirmasjonsklassen 
er gått ut. Vennligst send inn dokumentene snarest om dere ennå ikke har levert 
det inn.  
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Aktiviteter for barn  
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Listening to God with Mother Teresa 

God will never, never, never let us down if we have 
faith and put trust in him.  
 
 

«Commit your way to the Lord;  
trust in him, and he will act.» 

 
              - Psalm 37:5 



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

