
   

 

Pavens bønneintensjoner for januar 2022 
 

 Misjonsintensjon:  For ekte menneskelig felleskap 

Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at de-
res rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre 

og søstre i den menneskelige familie.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag  16. januar 2022 

2. søndag i det alminnelige kirkeår (år C) 

Omkved:  Forkynn hans under for alle folk  

1 Jes 62,1-5 S Sal 96(95) 2 1 Kor 12,4-11 E Joh 2,1-1  
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Kjære Menighet  
 
Mitt navn er Vanessa Otero og jeg kommer opprinnelig fra Spania. Jeg er 
oppvokst i Norge og bodde her frem til 2002 da jeg giftet meg og flyttet 
til Peru. I fjor høst flyttet jeg tilbake med min familie og vi er veldig  
glade for muligheten til å oppleve en ny tilværelse her. 
Jeg har arbeidserfaring fra forskjellige kontor- og administrative  
stillinger, fra både inn og utlandet, og har også jobbet som språklærer.  
Det er med stor glede og takknemlighet at jeg begynner i stillingen som menighetssekretær i  
St Johannes apostel og evangelist menighet. Jeg håper å kunne bidra med mye positivt og ser 
frem til å bli bedre kjent med menigheten!  
 
Mvh 
Vanessa 

Ansatte på kontoret 2022 
 
• Vanessa Otero ansatt som vikarierende menighetssekretær i en 100% stilling 

fom 1. januar –22. Hun er på kontoret mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 
Onsdag har hun hjemmekontor. 

 
• Sr. Mai Teresa fra St. Josephsøstrene er ansatt som katekesekoordinator i en 

60% stilling fom 1. januar – 22. Hun har ikke faste dager på kontoret enda 
fordi hun holder fortsatt på med studier frem til sommeren.  

De vil begge ha en overlappings periode med nåværende ansatte for å få  
opplæring. 
 
• Nåværende katekesekoordinator Thuy-Trang blir ikke borte med engang, da 

hun skal hjelpe til med katekesen frem til sommeren 2022 i en 20% stilling 
ved siden av sin nye jobb. 

 
• Diakon Bang Cong Pham er ansatt fom 1. januar i en 30% stilling. 
 
• Carmel som var på kontoret på torsdager hadde sin siste dag i desember 2021. 

Kjære menighet! 
Jeg heter sr. Mai Teresa og er st. Joseph søster. Jeg kom til Norge i 2014. 
Jeg vil fullføre min utdanning sommer 2022 og blir menighetspedagog og 
barne- og ungdomsleder. Jeg brenner for trosformidling til barn og  
ungdommer i menigheten. Mitt brennende ønske er å bygge opp et  
fellesskap og et inkluderende læringsmiljø hvor barn og ungdommer kan 
lære mer om Gud og katolske trospraksiser. 
Min ambisjon er å hjelpe barn og ungdommer til å vokse og leve i tro og kjærlighet, og ikke 
minst kunne håndtere sine hverdags situasjoner i lys av den katolske forståelsen. Jeg gleder 
meg meget til å begynne som katekesekoordinator i st. Johannes menighet. 
Hilsen Sr. Mai Teresa 
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Hjertelig Takk! 
 

Vi ønsker å sende en stor takk til vår 
kjære tamilske gruppe for innkjøp av 
juletrær og bygging av nydelig jule-

krybbe i julen 2021.  

TUSEN TAKK 
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Kalt til fellesskap – trosfordypningskurs   
organisert av Focolarebevegelsen 

 

Er du interessert i å fordype og oppdatere troen din, 
sammen med andre?  
 

Når? En mandag i måneden, klokken 18:45-20:15 

Datoer: 24. januar, 21. februar, 21. mars, 25. april og 23. mai 2022 

Hvor? St. Johannes menighet, menighetssal, Bredtvetveien 12, 

0950 Oslo 

Hva?  Innputt, refleksjon, og utveksling med utgangspunkt i 
fellesskapsspiritualiteten som inviterer til å leve troen 
sammen.   
Hver gang vil vi sette søkelys på et annet tema:  

Gud er kjærlighet, Guds vilje, Guds ord, og kjærlighet til 

vår neste 

  

Spørsmål: Focolare: agape@focolare.no 
Anne Martens: 467 72 133 

  Elma Streit: 412 61 234 
Påmelding: www.stjohannes.no 
Hjertelig velkommen! 

mailto:agape@focolare.no
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 KIRKEVERT EN GANG I MÅNED? 
 
 
Menigheten trenger flere frivillige som kan stille 
opp regelmessig som kirkevert, minst en gang i 
måned.  
Spesielt trenger vi til messene lørdag kl 18 og 
søndag kl 11, men også til kveldsmesser man-
dag til fredag. 
 
Hvis du har mulighet til å hjelpe til sammen med 
andre, eller hvis du vil vite mer, si i fra til 
en kirkevert  som er tilstede, eller du kan kontak-
te menighetskontoret eller undertegnede.       
Vi vil veldig gjerne høre fra deg! 
   
Valerie Håkonsen tlf 417 65 299 
Menighetskontor  tlf  23 68 11 00   
E-post oslo-st.johannes»katolsk.no 
 
Hvilke oppgaver har kirkeverter under pande-
mien? 
• sjekker registreringslisten når du kommer til 
messen 
• tildeler sitteplass til deg 
• viser deg til din tildelte sitteplass• deler ut ledi-
ge plasser til dem som ikke har billett, inntil tillatt 
antall 
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 Nye smittevernregler     pr. 14 januar 2022 
 
I kirken gjelder følgende: 
 
• Vi kan være maks 110 personer i messen for faste tilviste 

plasser. 
  
• Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til andre enn 

sin egen husstand når de oppholder seg i kirken. 
 
• Alle MÅ registrere seg før messen pga. smittesporing. 
 
• Det er påbudt å bruke munnbind når vi er tett sammen, som i 

en søndagsmesse. 

Familiemesse 

 

• Vi minner om at det feires familiemesse den første søndagen i 
måneden klokka 11.  

 
• Påmelding for barnefamilier (barn under 10 år) kan gjøres   

allerede nå ved å sende oss en e-post til:                               
Oslo-St.Johannes@katolsk.no 

 
• Alle andre har vanlig påmelding gjennom billettsystemet. 
 
 

Lørdagsmesse 
 

Hver lørdag feirer vi søndagsmesse kl. 18. Vi oppfordrer alle å 
delta på disse messene for unngå trengsel på søndager.  



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: 
D. Bang Cong Pham 
Mob: 917 00 524 
Epost: Cong.Bang@katolsk.no 
 

Ansatte på kontoret 
 

Menighetssekretær: 
Vanessa Otero  
Epost: Vanessa.Otero@katolsk.no  
 

Katekesekoordinator 
Sr. Mai Teresa Thi Tuyet Nhung CSJ  
Epost: Mai.Teresa@katolsk.no  
Thuy-Trang Trinh Hoang 
Epost: Thuy-Trang.Hoang@katolsk.no  
 

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

Kontormedarbeider: 
Nhu Luong (Lørdag) 
 

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

