
   

 

Pavens bønneintensjoner for mars 2022 
 

Misjonsintensjon: For et kristent svar på bioteknologiske utfordringer 

Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må  
fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.  

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel g evangelist  

menighet 

Søndag 20 Mars 2022 
3. søndag i fasten (år C) 

Omkved: Herren er barmhjertig og nådig 

1 2 Mos 3,1-8a,13-15 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11 2 1 Kor 10,1-6.10-12 E Luk 13,1-9  
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Et par millioner ukrainere er på flukt etter Russlands angrep på landet for 

en uke siden. Situasjonen er desperat for mange, og Caritas ber norske 

troende om å hjelpe.  

 

Biskop Bernt I. Eidsvig nevnte krigen i Ukraina under sin preken på  

askeonsdag:  

«Fastens velsignelse skjer i oss, men den 

setter oss også i stand til å gi. De mange 

som tørster og sulter, ser de færreste av 

oss ansikt til ansikt. Men sulter og tørster 

gjør de like fullt. Vi må ikke se dem for å 

kunne hjelpe dem. De pengene du sparer 

eller gir fordi du har mer enn du trenger, 

hjelper dem. Gi hva dere kan!» 

I SOLIDARITET MED UKRAINA 
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 Fastetid - fredagsbot 
Forpliktelsen til fredagsbot  

 

Hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, og 

derfor er dette en spesiell botsdag. Den nordiske bispekonfe-

ranse minner oss om forpliktelsen for fredagsbot og gjør oss 

oppmerksom på at den kan oppfylles på én eller flere måter:  

 

1. Avstå kjøtt eller annen form for mat. 

2. Avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for 

fornøyelser. 

3. Særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltakelse 

i Kirkens liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved 

å gå korsveien. 

4. Faste mer enn vanlig - kanskje gi det man sparer til noen 

som trenger det 

5. Direkte hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensom-

me. 

 

Formen for bot som velges på fredag er et personlig valg og 

kan variere hver fredag. 

  PRAY    FAST    GIVE 
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BEAT4BEAT PÅ ST.JO! 

Tirsdag 15. mars ble musikkunnskapene til menighetens ungdom 
satt på prøve under Beat4Beat . 

ST.JO møttes til messen kl. 18:00 og nøt et måltid sammen like 
etter. Det merkes at fasten allerede har gått innpå ungdommene 
da vegetarpizzaen var den eneste som stod igjen - og jo, skivet 
tomat er vanlig fyll på pizza! 

Deretter gjennomgikk ungdommene omfattende musikkquiz for-
beredt av en ungdomsleder. Til slutt triumferte team Pokémon og 
de utpekte deres rival, Cool Kidz Club, som kveldens absolutte 
taper. Medlemmene i taperlaget ble nødt til å stave sitt eget navn 
ved å hoppe og vrikke på hoftene. Det var ikke et kjærkomment 
syn ;). 

Vi avsluttet med felles aftenbønn. 

Denne ungdomskvelden samlet 16 stykker av menighetens ung-
dom, men vi ønsker alltid å bli flere. Neste gang møtes vi 5. april 
til korsveisandakt og Trivia-quiz. Vi håper som alltid å se både 
kjente og nye fjes . 

Velkommen skal du være! 
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Klar for din heftigste påske noensinne? 
 

Hvert år i den stille uke arrangerer NUK påskeleir for konfirmanter og kon-
firmerte under 18 år. For første gang siden pandemien, inviterer NUK ung-
dom til påskeleir. 
Leiren varer fra palmesøndag til 1. påskedag (10. -17. april). Dette er en 
unik mulighet for ungdom å bli kjent med liturgien, feire påskens mysterium 
til det fulle, og oppleve unikt og fantastisk felleskap med katolsk ungdom 
fra hele landet.  
Påmelding kan gjøres ved nuk.no >> Aktiviteter 
Pris for leirdeltagelse er 2000,- for NUK-medlemmer, og 2500,- for ikke-
medlemmer. De fleste konfirmanter i menigheten er allerede medlem i 
NUK, dessuten koster medlemskap kun 50,- i året. For leiren gis det også 
søskenmoderasjon og NUKs leirfond gir behovsprøvd støtte. Om du øns-
ker å vite mer om støtteordninger, eller om du ønsker å donere til leirfondet 
for å gi flere barn og ungdom mulighet til å delta på katolsk leir, kan du le-
se 4. Leirfond på nuk.no/okonomiskstotte/  
 

Generelle spørsmål om påskeleir kan rettes til ungdom@stjohannes.no 
Dette er en mulighet for ungdom som man ikke kan gå glipp av! 
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Hele Norge Ber 
 
 Vår menighet, sammen med over 30 andre 
 menigheter og klosterfelleskap 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. Denne måneden faller bøn-
nemaratonen på:  
 

 
Lørdag 26 mars 2022, klokken 17.15 

 

Kjære barn og foreldre i St. Johannes menighet! 

Barnekoret et tilbud for alle barn i menigheten som er glad i å synge! 

Koret har øvelse hver onsdag i menighetens lokaler. Et typisk oppsett for 
øvelse ser ut som følgende: 16:45 – 17:15: Mat 17:15 – 17:45: Korøvelse 
for små / Lek og morsom aktivitet for store 18:00 – 18:30: Korøvelse for 
store / Lek og morsom aktivitet for små 18:35 – 18:45: Felles aftenbønn 

Informasjon om koret kommuniseres på korets SPOND-gruppe. Send mail 
til korleder Jonas på jonas.nobis@katolsk.no for spørsmål angående koret 
og for tilgang til grup-
pen. 

Om du bare er inter-
essert i å vite mer, ik-
ke nøl med å ta kon-
takt! 

Håper vi sees! 
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FASTEAKSJONEN 2022 
 
SMS: Nullsult til 2160 (200kr) 
Vipps: 12135 (merk «faste») 
Gavekonto: 8200.01.93433 
(merk «faste») 
 
Tusen takk for din gave! 

SAMMEN FOR DET FELLES GODE 

Fasteaksjon er en årlig solidari-
tetsaksjon som hjelper familier i 
Afrika, Asia og Latin-Amerika ut 
av sult. All støtten til fasteaksjo-
nen gis til barn, familier og 
bønder som sulter og vil bli 
brukt der behovene er størst og 
til tiltak som best kommer til 
nytte for fattige bønder og fami-
lien deres. 

Det er bare å forsyne seg med 
bøsser til bruk for fasteaksjo-
nen. De ligger ved inngangen 
til kirkerommet. Lever de tilba-
ke i påsken eller etter fasteti-
den. 



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: Pham.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:  
Sara Brødsjø 
Epost: Sara.Brodsjo@katolsk.no 
 

Renhold: 
Antancia Arokiyanather  

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 

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 

 

mailto:%20Oslo-St.Johannes@katolsk.no
http://stjohannes.oslo.katolsk.no/
https://www.facebook.com/stJohannesGrorud
mailto:agape@focolare.no

