Søndagsblad
St. Johannes
apostel og evangelist

menighet
Søndag 27. juni 2021
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Omkved: Jeg opphøyer deg, for du berget meg.
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.

Kjære St. Johannes menighet,
Byrådet i Oslo lettet på mange av de lokale tiltakene i Oslo fom 16.06 og
vi følger stort sett de Nasjonale tiltakene nå.


Det betyr at vi kan feire messe med opptil 200 personer på faste
tilviste plasser innendørs. For vår menighet betyr det at vi kan ha fra
110 deltagere i messen. Vi øker til 130 deltagere fom 24. juni.



Og vi går tilbake til normale messetider. Messen kl. 11.00 på
hverdager faller derfor bort.



Kirken er åpen fra kl. 09.00-17.00 på hverdagene og fra kl. 10.0015.00 på lørdager.
OBS. lørdager er ofte en travel dag med dåp og vielser og kirken
kan derfor være stengt når dette pågår.



Billettbestillingen åpner 2 dager før, mellom kl. 10-12.



Det er ikke lenger påbudt med munnbind inne når du holder 1 meters
avstand.



Nå settes telysene frem for tenning ved helgen statuene. Men kun på
hverdagene, da det er mindre folk i kirken.

Men ALLE de vanlige smittevernreglene må fortsatt følges.
•

•
•
•
•

Sitt på plassen din under hele
messen.
Registrering av deltagere.
1 meters avstand
Håndhygiene.
Vær hjemme om du er syk.
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De som skal til messe må bestille billetter digitalt på:
https://billett.katolsk.no/
Da vil du få billetter på SMS.
Vi ber alle om å møte opp 10 –15 min før messen for billettkontroll.
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 deltagere i messen.

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 så
minst 3 timer før messen starter slik at andre kan få muligheten til å bestille de
plassene.

Smittevernsregler i kirken:
Smittevernregler for deltagelse i messen:

Registrering og billett, avstand, håndhygiene.

Ta imot kommunion med hånd. Ikke munn.

Bli sittende under hele messen. Kommunion blir delt ut i benken.

Bli hjemme om du er syk eller har symptomer..

Ikke bli stående i våpenhuset!

Forlat kirkerommet etter messen.
Smittevernregler for besøkende i åpningstiden

Alle må registrere seg med navn, mobilnummer og klokkeslett, skjema ligger
fremme i våpenhuset.

Hold minst 1 meters avstand til andre.

Husk å vask etter deg. Såpe og klut finner du i våpenhuset.
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Messeplan
Lørdag 26. juni
Kirken stengt 10:00 - 13:00
Pga. dåp

Kirkekaffe
Det planlegges å starte opp igjen
med kirkekaffe fra søndag 27. juni.

Kl. 16:00 Messe på vietnamesisk
Kl. 18.00 Messe på norsk
Kl. 19:30 Messe på polsk

Med smittevernregler er det mulig å
gjennomføre kirkekaffe utendørs.

Søndag 27. juni
Kl. 09:00 Messe på polsk
Kl. 11:00 Messe på norsk
Kl. 13:00 Messe på vietnamesisk
Kl. 15:00 Messe på engelsk
Kl. 17:00 Messe på tamil
Kl. 19:00 Messe på spansk

Vi ber alle om å huske på smittevern.
•
Hold 1 meters avstand.
•
Ha tålmodighet i køen.
•
Ikke sitt for mange sammen.
•
Ikke opphold dere inne.

Mandag 28.06- fredag 02.07
Kl. 18:00 Messe på norsk
Fredag: kl 19:00 messe på polsk
Lørdag 3. juli
Kirken stengt 10:00 - 15:00
Pga. dåp og 1. kommunionsmesse
Kl. 16:00 Messe på vietnamesisk
Kl. 18:00 Messe på norsk
Kl. 19:30 Messe på polsk

Menigheten har kjøpt inn 6 nye
rastebenker.
Mange av de vi hadde fra før
har blitt ødelagt og måtte
kastes.

Søndag 4. juli
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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Det har blitt gjort noe innkjøp av liturgisk utstyr og utsmykning av kirken under
korona tiden. En del har menigheten også fått i gave.

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

Del 2 : Liturgisk utstyr og annet
Messehagler

Menigheten mottok en pengegave som gikk til
innkjøp av noen nye messehagler. Det er 3 stk av
hvert eksemplar. De ble kjøpt fra Polen.

Nye alterduker
Nye og fine alterduker av lin ble kjøpt fra
Italia.
Både til hoved alteret og alteret i
dåpskapellet, til sammen 6 duker.
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Prosjektor i kirkerom og menighetssalen
Det har blitt kjøpt inn 2 nye prosjektorer som har blitt montert henholdsvis på veggen i
kirkerommet og tak i menighetssalen. Dette er et godt verktøy som blir mye brukt til
møter, messer og div. og spesielt nå i corona tider.
Vi har hatt noen «bærbare» prosjektorer til nå, som vi har måttet flytte frem og tilbake
ved bruk. Dette sliter mye på prosjektorene og ledninger. Det ble derfor besluttet å investere i noen prosjektorer som er fastmonterte isteden.

Piano
Flygelet er blitt flyttet ut. Takk til Peder for at
menigheten har fått låne den.
Menigheten har nå gått til innkjøp av et digitalt piano
som skal stå i
kirkerommet.
Det er av merke
Yamaha.
Halvparten av
summen ble
sponset som gave.
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Dåp 2021

Thao-Vy Hoang
Emmelin Johansen Hoang
Ana Thy Nguyen
Tanja Louise Ragay Lavilla
Lukas Emil Reyna Mendoza
Emilia Eikhovd Sarmiento
Laura Anna Rutyna
Mikhail Kailer Baltazar Agustin
Lucas Sebastian Bermudez Ofrin
Niccolo Luis Bermudez Ofrin
Samuel Meir Kitane De Guia
Jose Bendicio Borja Pucyutan
Adam Dembe
Julia Dembe
Kevin Bullem Adahada Jernberg
Ada Engehagen Adahada
Mathea Thanh Mai Tran
Diana Kibrom Elos
Elise Sision Imbien

Voksendåp 2021
Paul Da Silva Cruz
Pierre Da Silva Cruz
Melanie Silva Morais
Claudia Maria Dias

Første kommunion
ungdom 2021
Madelen Gjerald Ulleland
Isabel Gjerald Ulleland
Isak Freire Stensletten
Marisa Freire Stensletten
Paul Da Silva Cruz
Pierre Da Silva Cruz
Melanie Silva Morais
Claudia Maria Dias
Michaella Belle Apolinario Grejaldo

Vielser 2021

Giang Thanh Thi Ho og Thanh An Nguyen
Sarvina Pathmaharan og Vijitharan Mehanathan

Begravelse 2021
Thi Khe Nguyen
Nathaniel Pham Almazan

Første kommunion
norsk gruppe 2021
Carlos Miguel Awayan
Daniel Quoc Huy Evensen Tran
Destinn Ronhel Sotelo
Einar Jimbrylle Cabacungan
Emilian Manh Khang Evensen Tran
Isabel Margareth Pecho
Jhullana Criselda Licera
Joanna Gangodagama
Jonah Paalssønn Sandanger
Joshua Vidar Calderon Aasen
Julia Pamplona
Julio Cesar Habiyambere
Leandra Pelixton
Lorshnella Quinick
Lucas Fikre Yesus Debesay
Marion Michelle Habiyambere
Markus Andreas Fjellheim
Mary Sophia Salvadhoor
Matewos Selamawi Weldeyesus
Maximilian Kvig
Nicholas Edward
Nina Arleta Rogalska
Rita-Mariam Moubeke
Samantha Abigail Vizcarra
Valdez Mbenka
Vaughn Brayden de Ocampo
Veronica Lian Buenafe
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Vi ønsker vår nye barne- og
ungdomsarbeider velkommen
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
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som har vært vår barn- og
ungdomsar- beider siden oktober 2020
og skal jobbe her ut sommerferien med
andre oppgaver knyttet til katekese og
ministantlag. Hun skal begynne på studere
til høsten men lover å komme hit for å
hjelpe til når hun kan.

På onsdag ble det arrangert en markering av sankthansaften for menighetens ungdom. Vi møttes til messe og etter messen stod grilling for tur. På menyen var det
deilige bacon cheeseburgere! Burgerne og god drikke nøt vi i det fine været utenfor kirken.
Etter vi hadde spist oss gode og mette inviterte Robel, den nye barne- og ungdomsarbeideren, alle ungdommer til å delta i hans Game Show inne i menighetssalen.
Den bestod av en lengre quiz med fire ulike kategorier, kjendis Alias, to ingeniøroppgaver, to koordinasjonsoppgaver med vanlige matvarer og til slutt planken. Sistemann stod i hele 3 minutter! En stor gratulasjon rettes mot «Melanie & Co» som
vant Game Show-et og mottok sjokoladetrøfler som premie. «Black N’ Yellow»
skal ha for ros heroisk innsats.
Etter Game Show-et trakk vi oss ut av menighetssalen til den milde kveldssolen
utenfor kirken. Vi grillet marshmallows på pinne over et sankthansbål. Kvelden ble
avsluttet med en fin aftenbønn.Menigheten takker ungdommen for deres deltagelse
og engasjement. En spesiell takk går til alle ledere som frivillig stilte opp som
kokk, fotograf, musikant, og for assistering av Game Show-et.
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Sommer på St. Johannes
Aktiviteter for barn

7. juli

Sportsdag

15:00 – 19:00

Sportsturneing, messe
For barn fra 7 — 13 år

15. juli

Barnas dag

11:00 – 16:00

Messe, maling av t-skjorter,
ansiktsmaling, lek og moro!
For alle barn til 13 år

29. juli

Olavsspel

11:00 – 15:00

Messe, fortelling om
Olav den Hellige, skuespill
For barn fra 7 — 13 år

7. august

Pannekakedag!

12:00 – 16:00

Blåbærplukking, messe,
lage ditt eget syltetøy,
pannekakespising
For alle barn til 13 år

Mer informasjon og påmelding kommer på
nettsiden. Følg med!
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Kjære menighet,
Det har vært et vanskelig år for oss alle, og i katekesen har vi prioritert undervisning for førstekommunions og konfirmasjonsklassen, så
disse barna og konfirmantene får motta sakramentene i år. Det har både vært fysisk og digital undervisning for disse klassene, samt oppgaver som ble sendt hjem. I de andre klassene har noen klasser hatt digital undervisning og andre sendt jevnlig oppgaver til barna.
Lørdag 12. juni og søndag 13. juni var først kommunionsbarna fordelt på seks forskjellige messer og barna fikk motta nattverdens sakrament med de nærmeste tilstede. Lørdag 29. mai hadde vi ni ungdommer som mottok første kommunion.
Konfirmantene er forberedt til å motta konfirmasjonen til høsten i
september.
Vi håper at det er normale tider til høsten og at alle klassene skal ha
fysisk undervisning.
Oppstartsdato til neste skoleår er:
2.-7. klasse: Lørdag 25. september
8. – 9. klasse: Torsdag 23. september
Påmeldingen er åpen og dere kan melde på via hjemmesiden
https://www.stjohannes.no/
Alle barn som var med i katekesen før sommer og alle nye barn
må melde seg på.
Det vil bli sendt ut katekesebrev hjem til alle barn i vår menighet.
Ved spørsmål om katekesen, send mail til Katekese@stjohannes.no
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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:
Robel Amar
Epost: Robel.Amar@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

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

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.

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

