
 

 
Pavens bønneintensjoner for oktober 2021 

 

Misjonsintensjon: Om misjonerende disipler  

Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget,  

ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag 17. oktober 2021 
29. søndag i det alm. kirkeår (år B) 

Misjonssøndag 

1 Jer 53,10-11 Sal  33(32),4-5. 18-19. 20+22 2 Hebr 4,14-16 E Mark 10,35-45  

Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg!   



 2 

 

Bok med navn på avdøde. 
Det ligger en bok ved inngangen hvor navn på avdøde 
kan skrives ned i. Presten som feirer messe vil ta med 
boken og legge den på alteret under messene i hele  
november og messeintensjonen vil gå spesielt til alle 
de avdøde. Disse navnene blir ikke lest opp i messene.  

Konvolutter til spesielle messe intensjoner ligger også ved inngangen. 
Det koster ingenting å be om en messeintensjon, men om du ønsker å gi 
en gave så legg er du ønsket beløp i konvolutten og gir den til en av  
prestene. 

 Allehelgensdag  
Mandag 1. november 

  

Kl. 18.00 Messe på norsk 
Kl. 19.30 Messe på polsk 
 
Ingen har mulighet for å feire festene for alle 

salige og hellige som kjennes i Kirken – til det 

er de for mange.  

Derfor er en dag i kirkeåret satt av til å feire  

alle de kjente og ukjente hellige, som vi tror er i 

himmelen og kan gå i forbønn for oss hos 

Gud.  I Allehelgenslitaniet blir de alle anropt: 

Først alle helliges dronning, Jomfru Maria,  

deretter engler, patriarker og profeter, apostler 

og evangelister, martyrer og bekjennere,  

kirkelærere, munker og eneboere, jomfruer og 

enker.  

 Allesjelersdag  
Tirsdag 2. november 

  

Kl. 11.00 Messe på vietnamesisk 
Kl. 16.00 Messe på polsk 
Kl. 18.00 Messe på norsk 
Kl. 19.00 Messe på tamil 

Velsignelse av graver 
Vi besøker Alfaset og Høybråten kirke-
gård på Allesjelersdag. Møt opp ved ho-
vedporten. Om du har avdøde som lig-
ger på en annen kirkegård, ta kontakt 
med presten og avtal en annen dag han 

kan velsigne graven.   

Kl 12.00  Alfaset gravlund. 
Kl 12.00 Høybråten gravlund 
Kl 17.00 Alfaset gravlund  
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Hele norge ber  

Det er rosenkrans og sakramentstilbedelse 
tirsdag den 26. oktober kl. 17:15  

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.   
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Kjære menighet, 
Tirsdag 12. oktober arrangerte ST.JO Escape Room for menighetens ungdom.  
I tillegg til styremedlemmene var det hele 32 ungdommer som møtte opp! 
Vi møttes til kveldsmessen kl. 18:00, spiste taco og så fikk ungdommene prøve seg gruppevis i 
vårt Escape Room i kirkens kjelleretasje. I menighetssalen fikk ungdommene god anledning til å 
bli bedre kjent og deltok engasjert i ulike kort- og brettspill.  
Det hele regnes som en stor suksess og neste ungdomskveld avholdes allerede tirsdag 26. ok-
tober!  
 
Påmelding åpner en uke før.  
På menighetens nettside www.stjohannes.no under «Barn og Ungdom» finner du ST.JOs pro-
gram for høsten. Du finner også hvordan du kan følge ungdomslaget på Snapchat, Instagram og 
Facebook. Mer informasjon om ungdomskvelder publiseres gjennom disse plattformene når ar-
rangementet nærmer seg.  
Alle ungdommer i ungdomskole- eller vgs-alder er velkomne til å delta. 
Vel møtt! 

Nytt fra St. Jo ungdomslag 

http://www.stjohannes.no
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All kollekt fra søndagen går til Missios virksomhet for verdensmisjonen. 
  
Vi oppfordrer på denne dag spesielt å be for våre brødre og søstre i Kirkens perife-
ri som    særlig trenger vår hjelp og forbønn.  

Missio er siden 1922 det offisielle organ for Den 
katolske kirkes  virksomhet innen omsorgen for 
fattige bispedømmer over hele verden, for barn i 
fattige menigheter, og for prestestudenter i        
områder der man rår over få midler til deres     
opphold og utdannelse. Således arbeider          
Missio for å bygge opp Kirken innefra og derved gjøre den i stand til å 
være Kirke overalt. Dens indre liv blir i seg selv en forkynnelse av     
Evangeliet. 

Missio finnes nå i omtrent 120 land i verden. I Norden arbeider de på opp-
drag fra Den nordiske bispekonferanse. 

Den Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio) 

Søndag 17. oktober –Misjonssøndag 

Vi søker etter en organist/kantor til en 50 % stilling. 
Søknadsfrist 1. november.  Tiltredelse januar 2022 
 
Vi søker også etter en menighetssekretær i en 100% stilling. 
Søknadsfrist 15. november. Tiltredelse januar 2022 
 
Mer informasjon om stillingene finner du i oppslagstavlen og på 
nettsiden til menigheten. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/


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 (Torsdag) 
 

Nhu Luong (Lørdag) 
 

Barn- & Ungdomsarbeider: 
Robel Amar 
Epost: Robel.Amar@katolsk.no  
 

Katekesekoordinator 
Thuy-Trang Trinh Hoang 
Epost: Thuy-Trang.Hoang@katolsk.no  
 

 

Organist: (vikar) 
Sivert Blindheim 
Epost: Sivert.Blindheim@katolsk.no 
 

Renhold: 
Antancia Arokiyanather  

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

