
   

 

 

 

Pavens bønneintensjoner for april 2022 
 

Misjonsintensjon: For helsepersonell 

Vi ber for helsepersonell som har ansvar for syke og eldre, spesielt i de fattigste 
landene; at de må oppleve tilstrekkelig støtte fra myndighetene og fra sitt lokalmil-
jø. 

 

Søndagsblad  
 

St. Johannes apostel og evangelist 
menighet    

 
Søndag 10 april 2022 : Palmesøndag 

 
E Luk 19,28-40 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24 2 Fil 2,6-11 E Luk 22,14-23,56  

Omkved: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?  
 

Søndag 17. april: Påskedag 
 

1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 E Joh 20,1-9  
Omkved: Dette er dagen som Herren har skapt, halleluja  

 

Den Stille Uken og Påsken 2022 
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LANGFREDAG 15. APRIL 
  
09:00 - 12:00 Korsveiandakt og pa-
sjonsgudtjeneste (tamilsk) 
13:00 Langfredagsliturgi (polsk) 
17:00 Korsveiandakt (norsk) 
18:00 Langfredagsliturgi (norsk)      
  
 
PÅSKEAFTEN 16. APRIL 
 
09:00 Velsignelse av påskemat 
(polsk) 
10:00 Velsignelse av påskemat 
(polsk) 
11:00 Velsignelse av påskemat 
(polsk) 
12:00 Velsignelse av påskemat 
(polsk) 
15:00 Påskevigilie (polsk) 
17:30 Påskevigilie (tamilsk) 
22:00 Påskevigilie (norsk) 
 
PÅSKEDAG 17. APRIL 
  
08:00 Messe (polsk) 
11:00 Høymesse (norsk) 
13:00 Messe (polsk) 
15:00 Messe (engelsk) 
17:00 Messe (tamilsk) 
19:00 Messe (spansk) 
  
  

2. PÅSKEDAG 18. APRIL 
 

09:00 Messe (polsk) 
11:00 Messe (norsk) 

LØRDAG 9. APRIL 
  
18:00 Palmesøndagsmesse (norsk) 
19:30 Palmesøndagsmesse (polsk) 
  
 
PALMESØNDAG 10. APRIL 
  
09:00 Messe (polsk) 
11:00 Høymesse (norsk) 
13:00 Messe (polsk) 
15:00 Messe (engelsk) 
17:00 Messe (tamilsk) 
19:00 Messe (spansk) 
 
MANDAG 11. APRIL 
  
18:00 Messe (norsk) 
 
  
TIRSDAG 12. APRIL 
 
18:00 Oljevigselsmesse (St. Olav) 
18:00 Messe (avlyst) 
  
ONSDAG 13. APRIL 
  
18:00 Messe (norsk) 
 
SKJÆRTORSDAG 14. APRIL 
  
13:00 Messe (polsk) 
15:00 Messe (tamilsk) 
18:00 Messe (norsk) 
20:00 Våkenandakt (tamilsk) 
21:00 Våkenandakt (polsk) 
22:00 Våkenandakt (vietnamesisk) 

MESSEPROGRAM  

Den stille uken og påsken 2022 
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Kjære St. Johannes menighet! 
 
 
«Endelig!», sier vi prester og diakoner! Endelig skal vi feire 
Den stille uke og påske igjen, med menigheten tilstede. 
De siste to årene har vi ikke kunnet feire Den stille uke og 
påske sammen. Det har vært «naturstridig» og trist. Nå er 
det åpnet for oss, Gud skje lov! Og vi skal gripe sjansen! 
 
Det er vår største fest, fra Palmesøndag til Påskedag, og 
disse gudstjenester og liturgier angår oss alle, og mer enn 
ellers i året trenger vi at dere troende er til stede og tar 
del, fullt og aktivt. 
 
Når vi følger disse siste dagene i Jesu liv på jorden, da blir 
de nåtid: Jesu inntog i Jerusalem på et esel, hans siste 
kjærlighetsmåltid med disiplene, arrestasjonen og forhør 
av Jesus, piskeslag, hans lidelse og død. Vi må gjennom-
gå alt for å kunne være med til den tomme graven på pås-
kemorgen og kjenne påskegleden stige i oss, så uventet 
og overveldende. 
 
Vi, deres prester og diakon, ønsker dere en riktig god 
påske, med Guds velsignelse og lys over dere og deres 
familier.  
Herren er sannelig oppstanden.  

 
 

God påske! 
 

Pater Tan, pater Piotr, pater Erik og diakon Bang. 

Påskehilsen 
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Lørdag 4. april var det tid for nedvask av kirken, pussing av litur-
gisk utstyr i kirkerommet og rydding i uteområdet.  
Tusen takk for at så mange hadde muligheten til å delta, og vi er 
utrolig takknemlig for alle som kunne hjelpe til under dugnaden! 

Bøsser som har blitt brukt for innsamling 
til fasteaksjonen kan leveres på menig-
hetskontoret.  
Vi ønsker å takke alle for bønn og støtte 
for årets fasteaksjon samt befolkningen i 
Ukraina. La oss fortsatt huske å be for 
fred i Ukraina.  
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KOLLEKT & GAVER 

 
Menigheten takker for all bidrag og støtte gjennom kollekt, kirkekaffe og 
Vipps fra januar til mars 2022. 
 
Vi takker også alle frivillige som hjelper til i messen og med kirkekaffe 
Hver eneste uke. 
 
 
 

TUSEN HJERTELIG TAKK! 

Kollekt fra messer 251 115 kr 

Kirkekaffe 13 853 kr 

Lys 24 871 kr 

Vipps 119 356 kr 

TOTALT 409 195 kr 

 
INVITASJON 

 

Påskefest for småbarnsfamilier 
 

St. Johannes Menighet 
Lørdag 23. april, klokken 14:30-16:30 

(etter katekese) 

La oss feire Jesu oppstandelse!    
Med Påskepynt, sanger, leker, Påskeberetning, dans og mer…          

 

Programmet er laget for barn mellom 4-8 år sammen med foreldre, men yngre og eldre søsken 
er selvfølgelig hjertelig velkommen! Denne festen er organisert av Focolare i samarbeid med 
St. Johannes menighet. Ved fint vær skal største delen av programmet bli ute.   
 

Gjerne bring med noe (frukt, småkaker, fingermat…) til å dele. 
 

Påmelding: www.stjohannes.no 
Frist: onsdag 20. april 

http://www.stjohannes.no/
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Klarer du å finne ordene i bladet?  Fargelegg bildet og fortell fortellingen til noen i fa-
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St. Jo – Korsvei  & Quiz 
 
Tirsdag 5. april møtte menighetens ungdom til messe. Etter messen spiste vi 
taco og så gikk vi korsveien sammen i kirkerommet.  
Dermed var det duket for quiz. Lagene endte opp som guttene mot jentene, og 
de ble utfordret i kategoriene påske, matematikk, Oslo, film, musikk, tegning og 
å finne Waldo! Jentene var en klar favoritt til å begynne med, men guttene klar-
te å hente seg inn igjen, og det endte opp som likt, 4-4! 

 
Invitasjon til påskedagsleker! 
 
Kjære barn i St. Johannes menighet, 
Etter høymessen kl. 11 på påskedagen 17. april inviteres du til å delta i påske-
leker. Det blir noen morsomme leker og konkurranser som du ikke vil gå glipp 
av! 
Vi regner med å begynne like etter høymessen, så ca. 12:15 eller 12:30. Og så 
holder vi på i ca. én time. Programmet er tilpasset barn i barneskolealder, så 
ca. 7 til 12 år.  
Hvis du vet at du har anledning til å kom-
me vil jeg gjerne at du melder deg på i 
forkant slik at vi vet omtrent hvor mange 
som kommer. Det kan gjøres i vår hjem-
me side www.stjohannes.no >> “Barn og 
ungdom”. Men alle som barn som kom-
mer til messen eller feirer messe senere 
på dagen er velkommen til å delta.  
Håper du er klar får litt påskemoro! 
Vi sees! 

http://www.stjohannes.no


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

