
 

Pavens bønneintensjoner for august 2021 
 

 Misjonsintensjon:   For Kirken  

La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i 
lys av evangeliet.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag 15. august 2021 
Jomfru Marias opptagelse i himmelen 

1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56 

Omkved: Herren har velsignet deg til evig tid 
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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 
130 deltagere i messen.  

 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. 10.00-
15.00 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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Har du barn i skolealderen og vil at de skal lære mer om den  
katolske tro? Ønsker du at barna dine skal få seg nye venner som 

har samme tro som dem?  
 

Meld da barnet ditt på katekesen! 
Det er elektronisk påmelding via hjemmesiden  

https://www.stjohannes.no/  
 

Alle barn som var med i katekesen før sommer og alle nye barn 
må melde seg på igjen.  

 
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 kl. 10:00-14:00 

Konfirmasjonsundervisning år 1: Torsdag 23. september kl. 
17:30-19:30 (matservering fra kl. 16:00) 

Konfirmasjonsundervisning år 2: Torsdag 30. september kl. 
17:30-19:30.  

 
Foreldremøte:  

2.,4.-7. klasse: Lørdag 25. september kl. 10:15-10:45. 
3. klasse: Onsdag 22. september kl. 18:30-19:00. 

Konfirmasjonsundervisning år 1 og år 2: Torsdag 23. september 
kl. 18:30-19:00  

 
Det har blitt sendt ut katekesebrev hjem til alle barn i vår menighet.  

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

 

PÅMELDING TIL KATEKESEN ER ÅPEN! 

https://www.stjohannes.no/
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Hele norge ber  

Det er rosenkrans torsdag den 26. august kl. 17:30 før    
kveldsmessen.  

 
Dette repeteres hver måned den 26. frem til verdensmøte for 

familier 26. juni 2022. Rosenkransen bes for  familier og     
deres forbønner.  

 
Det ligger hefte om/til dette, som man kan få tak i                

kirkerommet.  



6  

Ekteskapskurs på norsk 

Går du med gifteplaner i 2021-2022? 

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til 
menighetskontoret og prestene – senest fire måneder før vielsen finner sted 
– enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet. 

Alle par må sørge selv for: 

- Dåpsattest – for den katolske part må  
utskriften av dåpsattesten ikke være eldre 
enn 4 måneder. 
- Sivilstandsbekreftelse for begge parter 
fra Skatteetaten 
- Prøvingsattest fra Folkeregisteret 
- Forberedende ekteskapskurs 

 

Fra 1. september 2021 vil Oslo-menighetene (St. Olav, St. Johannes og St. 
Hallvard) samarbeide om å arrangere ekteskapskursene. Det vi si at paret 
kan delta på kurs uavhengig av menighetstilhørighet. 

September 2021 – kurs gjennomføres i St. Hallvard på følgende              
datoer: 8.sept, 22.sept, 6.okt, 20.okt. Kurset varer fra kl. 18.30-21.00 og vi 
satser på å møte i menighetssalen. 
Oktober 2021 – kurs gjennomføres i St. Olav; for datoer ta kontakt med St. 
Olav menighet, https://www.stolavmenighet.info/ 
November 2021 – kurs gjennomføres i St. Hallvard på følgende da-
toer: 3.nov, 17.nov, 1.des, 15.des. Kurset varer fra kl. 18.30-21.00 og vi    
satser på å møte i menighetssalen. 
St. Johannes menighet stiller opp for enkelttilfeller (norsk og engelsk) ved 
behov; https://www.stjohannes.no/ 

Det er obligatorisk å delta på alle kurskvelder. Kurset koster kr. 500,- pr. 
par – som dekker alt kursmateriale. Beløpet overføres via nettbank til     
menighetens konto: 3000 22 49134 eller via vipps til «St. Hallvard         
menighet» nr.12124. Husk å merke innbetalingen «Ekteskapskurs» og   
deres navn i «gjelder»-feltet. 

Påmelding til menighetskontoret på e-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no 

Spørsmål om innhold og program? Ta kontakt med kursansvarlig Hanneke 
Bruce på hanneke@live.no 

https://www.stolavmenighet.info/
https://www.stjohannes.no/
mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
mailto:hanneke@live.no
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Sakramentstilbedelse  

Mandag 2.august starter vi opp 
igjen med sakramentstilbedelse før         

kveldsmessene, kl.17.15. 
På grunn av smittevern er det     
viktig at man registrerer seg. 

Ministranter  

Nå som det er flere lettelser på  tiltakene, som går messene som  
normalt med 130 deltagere.  

 
Det vil også si at vi kan ha ministranter i messene. Det er plass til  
8 ministranter i hver messe, og vi vil snart starte opp med øvelser 
og   diverse samlinger for ministrantene. Vi trenger flere ministran-

ter til høymessen på søndag, så alle er hjertelig velkommen 

Torsdag, den 19. august skal biskop Bernt Eidsvig 
besøke menigheten og feire messe kl. 18:00. Til dere 

som ønsker å komme, vennligst bestill billetter på 
billett.katolsk.no.  

Pontifikalmesse  
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Vi venter med å ha kirkekaffe inntil videre.  

Kirkekaffe 

Vi har fremdeles et konfirmasjonskull som skal motta fermingen             
sakrament nå til høsten. Dato for mottagelse av sakramentet er lørdag 18. 
september. Hvordan det ser ut til nå vil det være 3 messer, hvorav våre 45 

konfirmanter vil kunne motta sakramentet.  
 

Vi har igjen en undervisning og som er  
lørdag den 28. august kl. 14.00 - 17.00. 

Det vil bli skriftemål og øvelse. Det var planlagt å ha øvelse med fadder, 
men siden vi er en stor gruppe og restriksjonen ikke lar seg gjøre blir det 
dessverre uten fadder. Ungdommen vil få en øvelse som du kan forklare 

til deres fadder, i tillegg vil det bli en kjapp gjennomgang før selve       
fermingsmessen 18.September.  

Konfirmasjon 2020/2021 

NY KONTORMEDARBEIDER  

Hei! Mitt navn er Carmel Cardente Lund og er den nye           
kontormedarbeider i St. Johannes. Jeg er 31 år gammel, kommer 

opprinnelig fra Filippinene og bor på Bjerke.  

De fire siste årene har jeg jobbet som  menighetssekretær på St. 
Gudmund i  Jessheim så menighetsarbeid har jeg en del            

erfaringer med allerede.  

Jeg ser frem til å bli bedre kjent med mine nye kollegaer og dere 
i menigheten.  
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Kjære menighet, 
 
Jeg begynte i denne jobben i 1.juni med store ambisjoner for barn og ung-
dom i denne menigheten. Sammen med den avtroppende barne- og ung-
domsarbeideren Jenifer, samarbeidet vi med å gjennomføre to sommer-

program: ett for barn og ett for ungdom.  

For barna i menigheten har vi arrangert: 

Sportsdag 7. juli med 11 deltagere og 4 ledere 
Barnas Dag 15. juli med 34 deltagere og 14 ledere 
Olavspel 29. juli med 18 deltagere og 9 ledere 
 
Arrangementene for barn har vekket stort engasjement hos barn og vi set-
ter pris på alle foreldre som bidro til arrangementene. 

 

For den eldre garde, ungdommen, ble det holdt fire arrangement i  
løpet av  sommeren: 
Game Show på sankthansaften 23. juni med 19 deltagere og 8 ledere 
Idrettsdag 3. juli med 8 ledere og deltagere 
Lag-din-egen-pizza-kveld 10. juli med 9 deltagere og 3 ledere 
Sommer OL og matfestival 23. juli med 19 deltagere og 12 ledere 
 
Ingen av disse arrangementene hadde vært mulig uten menighetens ung-
dom og unge voksne som har stilt opp frivillig og stått på! En stor takk 
rettes også mot   menighetens prester som har holdt egne messer for oss. 
Og ikke minst en stor takk til Uncle James som har hjulpet meg masse 
med gjennomføring av de fleste arrangement.  
 
Jeg gleder meg kjempe mye til å se igjen menighetens barn og ungdom 
utover   høsten! 
 
Jeg ønsker deg en velsignet sommer videre!  
I Kristus, 
Robel M. Amar 

Sommerhilsen  
fra den nye barn- og ungdomsmedarbeideren 
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Sportsdag 7. juli 
 

Barnas Dag 15. juli 

 

Olavspel 29. juli 

 

Game Show 23. juni 
 

Idrettsdag 3. juli 

 

Make Your Own Pizza Night 10. juli 
 

Sommer OL og matfestival 23. juli 



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 
 

Kontormedarbeider: 
Carmel Cardente Lund 
Epost: Carmel.Cardente@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 
 

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 

 

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 

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

