
   

 

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  30. januar 2022 

4. søndag i det alminnelige kirkeår (år C) 

1 Jer 1,4-5.17-19 S Sal 71(70) 2 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) E Luk 4,21-30   

Omkved:   Min munn skal forkynne din frelse  
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St. Johannes Menighet vil takke de avtroppende medlemmene av forrige menig-
hetsråd for sin innsats og positiv innvirkning på menigheten. Hjertelig takk! 
 
Vårt nye menighetsråd består av: 

• Michael Cruz      
• Malgorzata Emmerhoff 
• Minh Hoang Nguyen 
• Paulina Weridity 
• Anita N. Olsen 
• Leonie Gelacio 
• Juwachim Reginold 
• Lukas Maka 
• Huong Doan 
 

Prester og diakoner i menigheten er faste medlemmer. 
Det nye menighetsråd møtes 13. januar for å konstituere seg selv og valgte: 

• Ordstyrer : Juwachim Reginold 
• Sekretær : Anita N. Olsen 

 
Vi ønsker det nye menighetsrådet Guds velsignelse i deres arbeid for menigheten. 

FAMILIEMESSE 

Søndag den 6. februar er det familiemesse og familie med barn 
prioriteres. Barnefamilier kan allerede bestille billetter nå ved å ta 

kontakt med menighetskontoret på epost: oslo-
st.johannes@katolsk.no  

NYTT FRA MENIGHETSRÅD 
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PARKERING 

Vi minner om at kirken har følgende parkeringsplasser:  
 
- 5 plasser til prester og ansatte 
- Reservert handikapp plass 
 
Resten utgjør 15 plasser som er til besøkende. Vi ber alle be-
søkende om å vennligst respektere plassene reservert til pres-
ter/ansatte samt handikappede.  
 

Handikapp-plassen skal respekteres 

Plassene til høyre foran garasje/bod er 
reservert til prester og ansatte. 
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Kjære katekese barn, 
 
Det var leit at vi måtte avlyse katekese undervisning på lørdag 15.01 
på grunn av kurset. Vi gleder oss til å starte opp katekese undervis-
ning igjen. Vi håper at dere kommer til å ha et spennende semester i 
våren.  
Den kommende katekese undervisning foregår på lørdag 05.02.  

Katekese undervisning er fra kl .10-14.  

Hjertelig velkommen til alle. 
 
Har dere noen spørsmål er det bare å ta kontakt  
på mail: katekese@stjohannes.no 

KURSING AV ANSATTE OG FRIVILLIGE 
 
Kjære menighet,  
 
På lørdag 15.01 gjennomførte vi 
kurset om «Forebygging av kren-
kelser og overgrep mot mindre-
årige og sårbare voksne i Den 
katolske kirke i Norge». Kurset 
ble holdt av Ewa Bivand, som er 
prosjektleder for Den katolske 
kirke i Norge om forebygging av 
krenkelser og seksuell overgrep. 
Først var det foredraget i kirke-
rommet, og etterpå delte vi små 
gruppe for å arbeide med forskjellige caser. I kurset tok det opp 
mange aktuelle og relevante temaer for alle, som jobber med barn 
og ungdom. Alle mente at det var viktig og riktig å delta i kurset, og 
at de ville få nytte av kunnskap i kurset.   
 
Til tross for smittesituasjonen fullførte vi kurset på en forsvarlig 
måte. Kurset foregikk veldig fint. Det var 47 personer som deltok i 
kurset, og alle syntes at kurset var veldig lærerikt og spennende.  
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Innsamling av fjorårets palmegrener 
 

Vi nærmer vi oss fastetiden og samler da inn tradisjonen tro, 
fjorårets palmer grener som blir til asken vi bruker på aske-
onsdag. Askeonsdag markerer begynnelse på den 40 dager 
lange fastetiden før påsken.  

 

Det vil stå en eske bakerst i kirkerom-
met frem til søndagen før askeonsdag, 
hvor alle kan legge sine palme grener 

oppi. 
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I høst har det startet opp et barnekor i menigheten. 
Koret har øvelse hver onsdag. Et typisk oppsett for 
øvelse ser ut som følgende: 
16:45 – 17:15: Mat 
17:15 – 17:45: Korøvelse for små / Lek og morsom ak-
tivitet for store 
18:00 – 18:30: Korøvelse for store / Lek og morsom ak-
tivitet for små 
18:35 – 18:45: Felles aftenbønn 
Onsdag 2. februar vil det avholdes foreldremøte hvor 
det gjennomgås korets planer for våren og hvordan ko-
ret organiseres. Informasjon om dette foreldremøtet 
kommuniseres på korets SPOND-gruppe. Send mail til 
korleder Jonas på jonas.nobis@katolsk.no for spørsmål 
angående koret og for tilgang til gruppen.  
St. Johannes barnekor er et tilbud til alle menighetens 
barn som ønsker å delta i kor. Om du er interessert, ik-
ke nøl med å ta kontakt! 

Kjære barn og foreldre i  

St. Johannes menighet! 

mailto:jonas.nobis@katolsk.no


 7 

 

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 søn-
dag kl 11, men også til kveldsmesser mandag til fre-
dag. 
 
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 kontakte 
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 

KIRKEVERT EN GANG I MÅNED? 



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

