
 

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 23. mai 2021 
Pinsedag (år B) 

1 Apg 2,1–11 Sal 104 (103),1ab og 24ac. 29bc–30. 31 og 34  2 Gal 5,16–25  E Joh 15,26-217; 16,12-15  

  Omkved: Send din Ånd, Herre, og du fornyer jordens åsyn.  

  
Halleluja. Kom, Hellige Ånd, 
fyll dine troendes hjerter og  
tenn i dem din kjærlighets ild.  
Halleluja. 
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Kjære menighet,  
 
Oslo kommune har 21. mai 2021 som varslet, gjort endringer i de lokale          
smitteverntiltakene. Byrådet har nå åpnet opp innendørs gudstjenester for 20      
deltagere. Disse tiltakene gjelder fom. onsdag 26.mai til 10.Juni. 
 

 
 

De som skal til messen må på forhånd registrere seg digitalt på:  
https://billett.katolsk.no/ og få billetter på SMS før man kommer.  
Gjelder også til hverdagsmessene. 
 
Vi ønsker å minne om at dere må møte opp senest 5 min før messen. Hvis man    
ikke møter opp i tide vil plassen bli gitt bort til andre som venter. Dørene låses når 
messen starter. Dette for å kontrollere antall deltagelse i messen, spesielt når vi   
ikke har kirkeverter på hverdager. 
 
 
Avbestilling av billetter: 
Hvis du har registret deg og vet at du ikke kommer, er det fint om du kan  
avbestille billetten, eller endre antall. Dette kan du gjøre ved å gå inn på SMS du 
fikk. Trykke på linken hvor billetten er. Trykk «Bekreft» og deretter «endre». Slik 
kan du gi bort plassen til noen andre dersom du ikke kommer. Dette må gjøres 
minst 3 timer før messen starter slik at andre kan få muligheten til å bestille de 
plassene.   
 

 
Tiltak til messer 
 Det er påbudt med munnbind i kirken, avstand, håndhygiene. 
 Hvis man er syk eller har noen symptomer, bli hjemme.  
  
 
Tiltak til besøkende for stille besøk 
 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.  

Bestilling av billett  
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En oversikt til søndag 30.05 
 

Kirken er åpen for stille bønn: 

Lørdag 22.05 pinseaften: kl. 12.00 - 18.00 

Søndag 23. 05: Pinse kl. 09.00-12.00 og 14.00 - 18.00 

Mandag 24.05 (2.pinsedag) og tirsdag 25.05: kl. 12.00– 18.00 

Vi begynner med messefeiring fom Onsdag 26. mai 2021 

Messe med 20 personer. Billett må bestilles på katolsk.no. 

Onsdag 26.05 - fredag 28.05  

Kirken er åpen for besøk mellom kl. 12.00 –17.00. 

Kl. 11.00 messe på norsk 

Kl. 18.00 messe på norsk 

Fredag: Kl. 19.00 messe på polsk 

 

Lørdag 29.05  

Kirken er stengt for besøkende.  

Kl. 10-17 er  holdt av til bryllup og 1. kommunionsmesser. 

Kl. 18.00 messe på norsk 

Kl. 19.30 messe på polsk 

 

Søndag 30.05 

KL. 09.00 messe på polsk 

Kl. 11.00 messe på norsk 

Kl. 13.00 messe på polsk 

Kl. 15.00 messe på engelsk 

Kl. 17.00 messe på tamil 

Kl. 19.00 messe på spansk 
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Ved spørsmål om katekesen, send mail til Katekese@stjohannes.no  

Kjære menighet,  
 
Nå har byrådet åpnet opp for fysisk undervisning. Neste undervisning for 3. og 
9.klasse er 5.juni. Vi holder på med planleggingen og håper på å få en fin       
avslutning før sommeren.  Dette vil være den siste undervisningen før         
sommeren.  
 
For de resterende barna i klassetrinnene som ikke ha undervisning før sommer, 
ønsker vi dere en GOD SOMMER! 
 
 

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 19:   3369,93 kr 
 

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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Vi har nå startet opp med St.JO samlinger. På tirsdag for to uker siden  
hadde ungdommene sin første samling med Pizza, og veldig høy         

konkurranseinstinkt når de hadde rebusløp. Veldig fint å se igjen så 
mange ungdommer og ikke minst konfirmanter. 

 
Neste samling er tirsdag 25.mai. Aktiviteten for denne dagen 
er «TREDJE VERDENSKRIG». Meld dere på, bli med og 

sjekk ut.  
 

Alle ungdommer er hjertelig velkommen og vi gleder oss masse.  
 

Det er maks 20 deltagere så det er førstemann til å melde seg på. 
Påmeldingslink: https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSeIDmeIQefFDW693VWckEoPo4gtQfIOYg1NVLP5-R-
SZ8KneA/viewform 

 
 

 
 
 

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

Ved spørsmål om ungdomslaget, send mail til Ungdom@stjohannes.no  

NUK-St.JO.   
St. Johannes ungdomslag    nuk.st.jo.ung 
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Aktiviteter for barn  
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Listening to God with Mother Teresa 

Ask the Holy Spirit to pray in you. Learn to pray, love 
to pray, and pray often. Feel the need to pray and  

want to pray. 
 

Likewise the Spirit helps us in our weakness; for we do not 
know how to pray as we ought, but that very Spirit interce-
des with sighs too deep for words. And God, who searches 
the heart, knows what is the mind of the Spirit, because the 
Spirit intercedes for the saints according to the will of God. 

     
-Romans 8:26-27 

             



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

