
 

Pavens bønneintensjoner for mai 2021 
 

 Misjonsintensjon:  For finansverdenen  

La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å 
regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag 09. mai 2021 
6. søndag i påsketiden (år B) 

1 Apg 10,25–26.34–35.44–48  Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3cd–4 2 1 Joh 4,7–10  E Joh 15,9–17 

  Omkved: Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.  
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Kjære menighet,  
 
Oslo kommune har etter pressekonferansen onsdag 05.05, forlenget       
tiltakene til 20.mai. Dette vil si at kirken fremdeles ikke blir noen         
messefeiring inntil videre.  
Kirken holdes fremdeles åpent for stille bønn.  
 
Regler som må følges når man besøker kirken:  
 
 Alle må registrere seg med navn, mobilnummer og klokkeslett,     

skjema ligger fremme i våpenhuset. 
 Påbudt med bruk av munnbind. 
 Hold minst 2 meters avstand. 
 Husk å vanske etter deg. Såpe og klut finner du ved våpenhuset.  
 
Åpningstider for stille bønn  
Man– Lør  kl.12.00-18.00 
Søndag   kl.09.00-12.00 og 14.00-18.00 
 

Kirken har hatt enda et smittetilfelle, på søndag for to uker  
siden.  

 
Vi ser at det er en del som ikke registrerer seg på skjemaet i      

våpenhuset.  
I tilfeller hvor vi har smitte er det vanskelig å få sagt ifra til de 

som har vært i kirkerommet i det tidsrommet med smittede,  
dersom man ikke registrerer seg. Det er av den grunn viktig at 

alle registrer seg.   
 

Det er veldig viktig med klokkeslett for å vite hvem som var   
tilstede når, ved eventuelle smittetilfeller. 

Vi håper at dere kan samarbeide med oss å følge reglene, slik at 
vi ungår smitte og eventuelle bøter for å ikke ha fulgt  

reglene/tiltakene  
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Ved spørsmål om katekesen, send mail til Katekese@stjohannes.no  

Kjære menighet,  
 
Oslo Kommune hadde pressekonferanse 
denne onsdagen som var og dessverre var 
det ikke noen gode nyheter for katekesen 
denne gangen heller. 
Det er to uker til neste undervisning, og vi 
håper at innen den tid har Oslo Kommune 
åpnet opp igjen for fysisk undervisning. 
 
Neste katekese er lørdag 22. mai: 
Det vil være digital undervisning for 8. 
klasse fra kl. 10:00 – 11:00. 

 
Vår håper at det blir fysisk undervis-
ning for 3. og 9.klasse samme dag, 
men vi venter på mer informasjon fra kommunen og gir beskjed når vi 
vet mer.  

I Oslo kommune er tillatt å ha organisert utendørs fritidsaktivitet for 20 
deltagere. Derfor starter vi opp igjen med St. JO samling.  

 
Kommende samling nå på tirsdag 11. mai, kl 18.00 utenfor kirken.  

Denne tirsdagen er planen rebusløp og ikke minst Pizza. 
 

Alle ungdommer er hjertelig velkommen og vi gleder oss masse.  
 

Maks 20 deltagere så det er førstemann til å melde seg på.  
Påmeldingslink: ST. JO REBUSLØP 11. MAI (google.com)  

 
Fremover vil det blir samlinger annenhver uke så lenge det tillater seg. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclzCoRU0ytjpcqd0u8zFiSEM5zyWSa9aRxnRhvsmfsy85BRQ/viewform
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Aktiviteter for barn  

Denne søndagen handler evangeliet om kjærlighet.  
 

Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. 

Alle dere viser hverandre kjærlighet hele tiden. Men denne uken 
skal vi vise hverandre ekstra kjærlighet. 

Aktivitet  

Prøv å gi så mye kjærlighet til de rundt deg,  
venner og familier.  

Fargelegg en stjerne for hver gnag du klarer det. 
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Eksempler 

Bønn 

 Be en bønn for noen som er syke! 
 Be for mamma og pappa. 
 Be for søsken som skal ha prøver. 
 Be for de som sliter med  

pandemien.  

Venner 

 Hjelpe en venn med en lekse. 
 Være med en som er alene i    

skolegården. 
 Si noe fint til en du aldri har 

snakket med. 
 Si hei til de du går forbi.  
 Hjelpe en som har falt eller slått 

seg. 
 

Familie 

 Hjelpe familien med oppvasken. 
 Be bønn med familien.  
 Hjelpe med å lage mat.  
 Si noe hyggelig til dine søsken.  
 Spill et brettspill med familien.  
 Hjelpe besteforeldre med å handle. 
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Listening to God with Mother Teresa 

         

Hill deg, Maria,  
full av nåde, 

 Herren er med deg,  
velsignet er du iblant  

kvinnene, og velsignet er 
ditt livs frukt, Jesus. 

 
 Hellige Maria, Guds mor, 
be for oss syndere, nå og i 

vår dødstime. Amen. 

The magnificat is our Lady`s prayer of 
thanks. She can help us to love Jesus 

best; she is the one who can show us he 
shortest way to Jesus.  

 
And Mary said,  
 «My soul magnifies the Lord, 
  and my spirit rejoices in God my Savior,  
for he has looked with favor on he lowliness og 
his servant. 
  Surely, from now on all generations will 
call me blessed.» 
     
          
          
     -Luke 1:46-48 
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Pope Francis Speaks to Families  
It would be a grave error to 
think that a father and mother 
can do nothing to form their 
child to grow in the grace of 
God. To grow in age, to grow in 
wisdom, and to grow in grace: 
this is the work Joseph did with 
Jesus, to help him grow in these 
three ways, to aid his growth. 
 
Dear brothers and sisters, Joseph`s mission is certainly unique and 
unrepeaable, because Jesus is absolutely unique. And yet, in his 
guardianship of Jesus, forming him to grow in age, wisdom, and 
grace, he is a model for every educator, especially every father.  
St. Joseph is the model of the educator and the dad, the father. I 
therefore, entrust to his protection all parents, priests—who are 
fathers—and those who have an educational role in the Church 
and in society.   
         -General Audience, 
       St. Peter`s square, March 19 2014 

Kollekt 2021 
 

Uke 17:   2574,11 kr 
 

Vipps: 20345 
 

Bankkonto: 3000.30.11859 
Merk med kollekt 

 



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 registrert 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

