
 

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 06. juni 2021 
Festen for Kristi legeme og blod (år B) 

1 2 Mos 24,3-8 Sal 116(115),12-13.15+16bc.17-18 2 Hebr 9,11-15 E Mark 14,12-16.22-26  

  Omkved: Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.  



2  

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. 
 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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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,  
 
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 har undervisning før sommer, 
ønsker vi dere en GOD SOMMER! 
 
 

Kollekt 2021 
 

Uke 21: 5194  kr fra vipps 
 

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 har feiret messer så stopper ikke utgiftene til driften av 

menigheten.  
 

Vipps: 20345 
 

Bankkonto: 3000.30.11859 
Merk med kollekt 
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St. JO er fullt tilbake igjen og har hatt to samlinger til nå. Nå er planen 
full kjør mot sommerferien. Det er satt av to St.JO samlinger fremover. 

En nå tirsdag 8.juni og en 15.juni.  
 

Plan fremover: 
Tirsdag 08.juni - Party Games  

Tirsdag 15.juni -  Sommeravslutning  
  

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/1FAIpQLSfL_oUDV91zj3zEo4yyvfKnVR5I9wU6hZ6Jxw6oP0NWax
FC7g/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  

11. juni feirer vi festen for Jesu hjerte. 
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Jesu hjertefest 11. juni 
(3. fredagen etter pinse) 

Alle de tre festene etter påsken: Treenighetsfesten, Kristi Legemsfest og Jesu-Hjerte-
festen, stammer fra det burgundiske området rundt Cluny og Clairvaux og henviser på 
denne måten til sine røtter i den benediktinske og bernhardinske fromhet.  

Helt fra apostlenes tid har det i Kirken vært en andakt for Guds kjærlighet og for Kristi 
kjærlighet, men dette kan ikke kalles andakt for Jesu helligste Hjerte i den forstand,    
ettersom den ikke vier noen oppmerksomhet til Jesu Hjerte som symbol på hans       
kjærlighet til menneskene. Fra de første århundrene mediterte de kristne etter        
evangelistenes eksempel over Kristi åpne side og vannets og blodets mysterium, og  
Kirken ble sett på som å komme fra Jesu side som Eva kom fra Adams. Fra dette såret 
ble også sakramentene født: Blodet symboliserer eukaristien og vannet symboliserer   
dåpen. Som den hellige Ambrosius av Milano erklærte:  

«Vannet renser oss, blodet frelser oss»  

Feiringen av denne festen tar sitt utgangspunkt i 
Skriftens ord om Jesu legeme som Åndens tempel 
og lansestøtet i den korsfestedes side.  
Jesu hjertefest ble innført  i Kirkens liturgi i 1765 
og feires fredag etter Kristi Legemes og blods 
fest. 
Hjerte er i Bibelen symbolet for mennesket som 
person– på det dypeste plan– dypere enn fornuft, 
følelser og vilje: stedet for vår lengsel. Gud har 
skapt vårt hjerte urolig av lengsel etter seg. I Jesu 
åpne hjerte, såret av kjærlighet til oss, er veien til 
Faderen åpnet. Gjennom Jesu taler vi med Gud 
«hjerte til hjerte» 

Herre, hellige fader, vi takker deg ved Jesu Kristus, vår Herre. Løftet opp på korset 
gav han seg selv for oss i underfull kjærlighet, og lot blod og vann flyte fra sin 

gjennomborede side. Herfra skulle Kirkens sakramenter strømme, så alle  
mennesker kunne drages til Frelserens åpne hjerte og med glede øse av  

frelsens kilder. Derfor priser vi deg med alle engler og hellige. 
Fra festens prefasjon 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/3enighet
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/legeme
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/ambrosiu


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

