Søndagsblad
St. Johannes
apostel og evangelist

menighet

Pavens bønneintensjoner for juli 2021
Misjonsintensjon: For dialog og vennskap

Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og
vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

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.
Dørene låses når messen starter.
Hvis man ikke møter opp i tide vil plassen bli gitt bort til
andre som venter.
Billettene er tilgjengelig for bestilling 2 dager før 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
minst 3 timer før messen starter slik at andre kan få muligheten til å bestille de
plassene.

Smittevernregler i kirken:
Smittevernregler for deltagelse i messen:

Registrering og billett, 1m 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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Kirkekaffe

tar en pause i juli da det er mange
som er bortreist.
Det starter opp igjen i august.

Høytider i juli
Den Hellige Olav
Olsok feiring 29. juli
Norges vernehelgen og martyr
År 995-1030
Bli med å feire
Kongen som kristnet
Norge.
Hellige Olav be for oss

Mandag - fredag

Kirken er åpen for besøk. mellom
kl. 09.00 -17.00
Kl. 18:00 Messe på norsk
Fredag: kl 19:00 messe på polsk

Lørdag

Kirken er åpen for besøk mellom
kl. 10.00 - 15.00.
Obs. kirken kan være stengt om det
foregår dåp o.l.
Kl. 16:00 Messe på vietnamesisk
Kl. 18:00 Messe på norsk
Kl. 19:30 Messe på polsk

Søndag

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

Hele Norge ber

Bønnemaratonen Hele Norge ber
begynte 26. juni..
Vår menighet, sammen med over 30
andre menigheter og klosterfellesskap
i Norge, er med å be rosenkrans den
26. i hver måned for familier.
Rosenkransmaratonen avsluttes med
Verdensmøtet for familier 26. juni
2022.
Du kan be hjemme, i grupper eller i
menigheten.
Menigheten ber rosenkransen
kl. 17.30 den 26. hver måned.
Om datoen faller på en søndag ber vi
lørdag kveld.
Datoer frem til desember:
Ma 26. juli
To 26. august
Lø 25. september (Sø 26. september)
Ti 26. oktober
Fr 26. november
Lø 25. desember (Sø 26. desember)
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Menigheten bytter ut de tradisjonelle telysene mot et mer miljøvennlig og
brannsikkert alternativ. Hver statue vil få et stativ med det nye systemet.
Dette er lys som er 100% raffinert parafin.
•
Det gir ingen sot/røyk skader.
•
Ingen aluminium eller plastikk avfall
•
Brannsikkert
•
Miljøvennlig
•
Lite stearin søl
•
Selv slokkende lys
•
Lett å vedlikeholde
Lysene brenner i ca 60– 90 minutter..
Når lyset smelter vil dette renne ned i
et vannbad som ligger under lysene.
Systemet er utviklet av St. Killian i
Irland og har solgt lysene til både små lokale kirker og store katedraler.
•
•
•
•

Notre – Dame De Paris
St. Patricks carhedral, New York
Tarnow Cathedral, Polen
St. Francis Xavier`s Cathedral, Australia

Vi takker alle som har bidratt med telys
til menigheten tidligere.
Fremover så må vi bestille lysene vi
skal bruke.
Vi ber derfor om bidrag til dette
istedenfor.
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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
Konfirmasjonsundervisning år 1: Torsdag 23. september
Konfirmasjonsundervisning år 2: Torsdag 30. september
Påmeldingen er åpen og dere kan melde på via hjemmesiden
https://www.stjohannes.no/ eller gå direkte til påmeldingsskjemaet: https://forms.office.com/r/jH1PgGGp8M
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

