Søndagsblad
St. Johannes
apostel og evangelist

menighet
Søndag 6. Mars 2022
1. søndag i fasten (år C)

1 5 Mos 26,4-10 2 Rom 10,8-13 S Sal 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15 E Luk 4,1-13

Omkved: Herre, vær meg nær i min nød og trengsel.

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.

I SOLIDARITET MED UKRAINA
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!»
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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 bispekonferanse 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 ensomme.
Formen for bot som velges på fredag er et personlig valg og
kan variere hver fredag.

PRAY FAST GIVE
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SAMMEN FOR DET FELLES GODE
Fasteaksjon er en årlig solidaritetsaksjon som hjelper familier i Afrika, Asia og LatinAmerika ut av sult. All støtten
til fasteaksjonen 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 familien deres.

Det er bare å forsyne seg
med bøsser til bruk for fasteaksjonen De ligger ved inngangen til kirkerommet. Lever
de tilbake i påsken eller etter
fastetiden.

FASTEAKSJONEN 2022
SMS: Nullsult til 2160
(200kr)
Vipps: 12135 (merk
«faste»)
Gavekonto:
8200.01.93433 (merk
«faste»)

Tusen takk for din gave!
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WELCOME TO

Haugetun school—Rolvsøy—Fredrikstad—NORWAY
Register at:

nordicfamilydays@katolsk.no

within March 31st
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MINISTRANTSEMINAR
St. Johannes menighet inviterer alle ministranter, og alle som ønsker å
begynne å ministrere til et ministrant treff.
Plan: Aktiviteter, mat og øvelse til påsken!

Sted: St. Johannes menighet
Dato: Lørdag 19.mars 2022
Tid: 14:00-18:30
Påmeldingslink:
https://forms.gle/yMohJCA4GRZdpG3h6
eller scan QR-koden med mobil for å
komme direkte til påmeldingsskjemaet

SKRIFTEMÅL I FASTEN
I St. Johannes er det skriftemål hverdager fra kl. 17.15 og kl.17.45, og i fasten
vil det hver fredag være flere prester
tilgjengelige for skriftemål i dette tidsrommet.

Korsveiandakt i Fastetiden:
Fredager kl. 17:15 på norsk

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret dersom du ønsker å lage en avtale
med en prest utenom disse tider.
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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

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

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

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.

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

