
 

Pavens bønneintensjoner for juni 2021 
 

 Misjonsintensjon:  Om gode ekteskap  

La oss be for de unge som forbereder seg til ekteskap med støtte fra menigheten,  

at de må vokse i kjærlighet med sjenerøsitet, trofasthet og tålmodighet.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag 13. juni 2021 
11. søndag i det alm. kirkeår (år B) 

1 Esek 17,22-24  Sal 92(91),2-3. 13-14. 15-16 2 2 Kor 5,6-10 E Mark 4,26-34  

  Omkved: Det er godt å prise Herren.  
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Kjære menighet,  
 
Tiltakene er videreført til 18. juni 2021. 
 
 
 

 
 

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. 
 Bli hjemme om du er syk eller har symptomer..  
 Ikke bli stående i våpenhuset! Forlat kirkerommet etter messen.  
 
 
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 vask etter deg. Såpe og klut finner du ved våpenhuset.  

Bestilling av billett  
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Messeplan 
 
Lørdag 12. juni 
Kirken er dessverre stengt for      
besøk grunnet flere 1. kommunions 
messer fra kl. 10:00 -17:00. 
Messe på vietnamesisk er avlyst. 
 
Kl. 18.00 Messe på norsk 
Kl. 19:30 Messe på polsk 
 
Søndag 13. juni 
Kl. 09.00 Messe på polsk 
Kl. 11:00 1. kommunionsmesse 
Kl. 13:00 Messe på polsk 
Kl. 15:00 1. kommunionsmesse 
Kl. 17:00 Messe på tamil 
Kl. 19:00 Messe på spansk 
 
Mandag 14.06- fredag 18.06 
Kl. 11:00 Messe på norsk 
Kl. 18:00 Messe på norsk 
Fredag: kl 19:00 messe på polsk 
 
Lørdag 19. juni 
Kirken stengt 10:30 - 14:00 
Pga. vielse og dåp. 
 
Kl. 16:00 Messe på vietnamesisk 
Kl. 18:00 Messe  på norsk 
Kl. 19:30 Messe på polsk 
 
Søndag 20. juni 
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. 19:30 Messe på spansk 

Vår volontør skal reise hjem 
igjen til Tyskland. 

 
Da er tiden kommet for at vår kjære    
Elske skal hjem igjen til Tyskland. 

 
Elske har vært en stor hjelp på kontoret 

hvor hun har fått jobbet med mye          
forskjellig. Hun har vært hos oss 1 dag i 
uken så lenge reglene har tillatt det. Vi 

har fått ha henne på utlån fra  
Sta. Katarinahjemmet hvor hun er bosatt 

under hennes opphold i Norge. 
Hun har verken fått dra på besøk til Tysk-
land eller fått besøk mens hennes opphold 
har vært her pga corona og det vil nok bli 

et gledes syn å få møte familien igjen. 
Vi ønsker henne alt godt videre og lykke 

til med kommende studier. 
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Kjære ungdom i St. Johannes menighet! 
 
Mitt navn er Robel og jeg anser meg selv veldig heldig som får være St. Johannes’ nye 
barne- ungdomsarbeider! Når jeg tenker tilbake på min egen ungdomstid i Kirken,     
tenker jeg på tiden med fantastisk fellesskap med andre katolikker, og en betydelig  
modning i min egen tro. Jeg er gleder meg spesielt til å begynne dette arbeidet nettopp 
fordi nå får jeg muligheten til å skape et miljø hvor unge katolikker i fellesskap får   
oppleve gleden av et aktivt trosliv.  
 
Da jeg ønsker at vi skal bli godt kjent er det på sin plass med en aldri så liten               
introduksjon: Jeg er også fra Groruddalen og jeg gikk alle mine 10 år på Haugen skole. 
Jeg har alltid vært glad i skolen, særlig i realfagene. Etter ett års studie i Frankrike, fem 
års studier i Stavanger og fire måneder i København, har jeg fullført mastergraden min 
som sivilingeniør i marinteknologi. For tiden er jeg engasjert i et forskningsprosjekt 
hvor jeg programmerer og analyserer data. Jeg digger matte, programmering og Star 
Wars. Du kan trygt si at jeg er nørd. (Jeg har også mange andre interesser, jeg er sikker 
på at vi finner felles grunn). 
 
Min frivillighet i Kirken begynte like etter min konfirmasjon. Da hjalp jeg til i katekesen 
i St. Olav menighet i Oslo. Under min tid i Stavanger var jeg veldig aktiv i deres        
menighet St. Svithun. Jeg var leder for studentgruppen og jeg var kateket for             
konfirmantene. Jeg har vært med på utallige konfirmantleirer og hatt det masse gøy med 
ungdom. Gjennom Norges Unge Katolikker (NUK) har jeg igjennom flere år vært masse 
på leir for både barn og ungdom. NUK er en  
fantastisk fin barne- og ungdomsorganisasjon  
som gir utrolig flotte opplevelser.  
 
Målet for mitt engasjement i Kirken har hele tiden 
vært å gi ungdom den samme gleden jeg opplevde da 
jeg selv var ungdom. I denne stillingen ønsker jeg å 
videreføre denne gleden til deg som er ungdom i St. 
Johannes menighet.  
 
Gleder meg masse til å bli kjent med deg. Vi sees! 
 
I Kristus,  
 

Robel   

Vi ønsker vår nye barne- og  

ungdomsarbeider velkommen 
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Jenifer som har vært vår barn- og 
ungdomsarbeider siden  
oktober 2020 skal jobbe her ut 
sommerferien med andre  
oppgaver knyttet til katekese og 
ministantlag.  
Hun skal begynne på studere til 
høsten men lover å hjelpe til når 
hun kan.  

Lunden kloster: 

70 år i norge 

7. juni er en viktig dato for Lunden 
kloster: det er vår grunnleggelsesdag, 
datoen både for de første søstrenes an-
komst og for den kanoniske opprettelsen 
som selvstendig kloster. I år minnes vi 
at det er nøyaktig 70 år siden den spede 
begynnelse, da den første lille gruppen 
søstre kom til Oslo etter en ukes togrei-
se gjennom Europa.  
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Vi kan være 50 
stk utendørs. 

Evangelieforklaring 

Ta med egne tepper/sitteunderlag 
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Del 1 : Kirkerommet og våpenhuset 

Maria og Johannes statuene kommer 
begge fra Granada i Spania.  
Vi mottok Maria den 23.09.20 og  
biskopen velsignet henne i messen 
hvor p. Tan ble innsatt som sogneprest 
den 18.10.20. Hun var en gave til  
menigheten.   
Statuen av St. Johannes ankom  
menigheten den 20. april 2021. 

I dåpskapellet (sidekapellet bak i kirken) 
Har alteret fått samme antependium (fra 
England) som hoved alteret i kirken. Og 
Maria av Fatima statuen som tilhører 
polsk gruppe har fått sin plass her. Alle 
de tre statuene har fått nytt alter laget i 
Polen og ble designet av Andrzej 
Łukaszewicz for vår menighet.  
De ankom menigheten 28. mai 2021. 
 

Det har blitt gjort noe innkjøp av liturgisk utstyr og utsmykning av kirken under 
korona tiden. En del har menigheten også fått i gave. 
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Hellige Antonius av Padova 

Menigheten har fått relikvie av  
St. Anthony of  Padua. 
Dette er en gave fra Fransiskaner  
kongregasjon i Roma. 
 
Relikvien ankom menigheten den 
22.02.2021 

Ekthetsbevis på  
relikvie 
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Ved spørsmål om katekesen, send mail til Katekese@stjohannes.no  

Kjære menighet, 
 
På lørdag skriftet første kommunionsbarna og konfirmantene hadde avslutning 
med messe, grill og rebus utenfor kirken. Det var strålende fint vær og ung-
dommene koste seg masse! Vi vil gjerne takke foreldrene som har bidratt med 
kake og frukt til avslutningen og synes det er kjempeflott at de er med på å bi-
dra til katekesen. 
 
Vi vil gjerne takke alle kateketer, assistenter og ikke minst konfirmantene og 
barna som har stått på og vært med i undervisning i år. Det har vært et annerle-
des år, men alle har vært engasjerte og har virkelig stått på i år. Vi alle har gjort 
en kjempejobb og kan ta seg en velfortjent ferie. 
 
Denne lørdagen og søndagen skal vi feire seks første kommunionsmesser og vi 
gleder oss veldig mye. Håper at alle kan ha barna er deres forbønn. 
 
Vi ønsker alle en gooood sommer og vi ses igjen til neste år. 
 
Hjertelig hilsen, 
Thuy-Trang Hoang 
Katekesekoordinator 
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BILDER FRA AVSLUTNIGNEN FOR 
KONFIRMANTENE 
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St.JO har i år hatt 3 samlinger, og nå på tirsdag blir det siste 
St.JO samling før sommeren.  

 
 Tirsdag 1.juni er vi utendørs og det vil være en avslutning 
man aldri vil glemme. Planen for tirsdag er VANNKRIG! 

  
Alle ungdommer er hjertelig velkommen og vi gleder oss masse.  

 
Det er maks 30 deltagere utendørs så det er førstemann til å melde seg på. 

Påmeldingslink: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd2hAIeQD8pxJWVypXS3rMumZ4gmeFfZDSxmHOoYdBi

FdsGQw/viewform 
 
 
 

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  



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

