
   

 

 

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  

lokalmiljø. 

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag 3 April 2022 
5. søndag i fasten (år C) 

Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.  

 Jes 43,16-21 S Sal 126(125) 2 Fil 3,8-14 E Joh 8,1-11  
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Et par millioner ukrainere er på flukt etter Russlands angrep på landet i 

slutten av februar. Situasjonen er desperat for mange, og Caritas ber nors-

ke 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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Ekstrem korsvei 
I år blir det mulig igjen å delta i Ekstrem Korsvei. Ekstrem Korsvei er en fore-
slått form for åndelighet, en individuell form av bønn. Det innebærer å gå i 
stillhet og ensomhet gjennom over 40 kilometer rute om natten mens man 
kontemplerer stasjonene av Korsets vei. Den 8. april begynner korsveien 
med messen kl 19.00 i St. Johannes kirke på Bretvedt.  
 
Ekstremalną Drogę Krzyżową.  
W tym roku będzie ponownie możliwość wyruszenia na Ekstremalną Drogę 
Krzyżową. EDK jest proponowaną formą duchowości, indywidulną formą 
modlitwy. Polega na przejściu nocą w ciszy i samotności ponad czterdzie-
stokilometrowej trasy rozważając jednocześnie stacje drogi krzyżowej Jezu-
sa. Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się 8. kwietnia Mszą Św. o 
godz. 19.00 w kościele Św. Jana na Bredtvet.  
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PALMESØNDAG   

Søndag 10. april Kl. 9:00 Polsk 

 Kl. 11:00 Norsk 

 Kl. 13:00 Polsk 

 Kl. 15:00 Engelsk 

 Kl. 17:00 Tamilsk 

 Kl. 19:00 Spansk 

Mandag 11. april Kl. 18:00 Norsk 

 Kl. 19:00 Polsk (skriftemål) 

Tirsdag 12. april Kl. 18:00 Oljevigselsmesse i St. Olavs 

 Kl. 18:00 Avlyst i St. Johannes 

Onsdag 13. april Kl. 18:00 Norsk 

SKJÆRTORSDAG      

Torsdag 14. april Kl. 13:00 Polsk 

  Kl. 15:00 Tamilsk 

  Kl. 18:00 Norsk 

VÅKENANDAKT Kl. 20:00 Tamilsk 

  Kl. 21:00 Polsk 

  Kl. 22:00 
Vietname-
sisk 

MESSETIDER 
Den stille uken 2022 
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LANGFREDAG 

Fredag 15. april 

Kl. 9:00- 12:00 
Korsveiandakt og pasjonsguds-
tjeneste på tamilsk 

Kl. 13:00 Polsk 

Kl. 17:00 Korsveisandakt på norsk 

Kl. 18:00 Norsk 

Søndag 17. april 

Kl. 8:00 Polsk 

Kl. 11:00 Norsk 

Kl. 13:00 Polsk 

Kl. 15:00 Engelsk 

Kl. 17:00 Tamilsk 

Kl. 19:00 Spansk 

Lørdag 16. april      

VELSIGNELSE AV Kl. 9:00 Polsk 

PÅSKEMAT Kl. 10:00 Polsk 

 Kl. 11:00 Polsk 

  Kl. 12:00 Polsk 

VIGILIE Kl. 15:00 Polsk 

  Kl. 17:30 Tamilsk 

  Kl. 22:00 Norsk 
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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, Påskeberet-

ning, 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 

BURSDAGSFEIRING OG  

PRESTEJUBILEUM! 

 

Pater  Tan fyller 50 år på lørdag 9. april!  

I år har han også vært prest i 20 år.  

I denne anledningen ønsker vi å invitere 

menigheten til å feire pater Tan under  

kveldsmessen på lørdag 9. april kl. 18:00.  

Det vil være en kirkekaffe etter messen  

http://www.stjohannes.no/
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Kjære konfirmanter, 
 
Det var så herlig å se flere av dere i konfir-
masjonsundervisningen i mars. Dere var 
veldig engasjerte i timen, og dere deltok ak-
tivt i messen. Vi håper at dere har hatt gode 
opplevelser.  
 
På siste konfirmasjonsundervisning hadde konfirmanter i år 1 anledning 
til å skrifte, med tanke på at dere forberedte dere til påskehøytiden. I ka-
tekese i april er det skriftedag for konfirmanter i år 2, med hensikten at 
dere også kan forberede dere til påskehøytiden. 
 
Det er ikke mange ganger igjen med undervisningen før sommeren. Vi 
ønsker at dere vil prioritere konfirmasjonsundervisning fremfor andre ak-
tiviteter. 
 
På torsdag 07.april er det konfirmasjonsundervisning. Vi gleder oss til å 
møte hver enkelt av dere. 

Katekeseundervisning  

Kjære ungdom! 
 
Tirsdag 5. april er det avduket for nok en ungdomskveld her i menighe-
ten.  
 
Vi møtes til messe kl. 18:00. Like etter messen skal bli bedre kjent med 
Jesu lidelse og død ved å gå korsveien i kirkerommet.  
 
Etter andakten nyter vi et måltid sammen og gjør oss klare for kveldens 
underholdning: Trivia-Quiz! Om du kan mye om lite, eller lite om mye, er 
du uansett velkommen til å delta i vårens store quiz! 
Vi avslutter med felles aftenbønn, og tar kvelden kl. 21:00. 
 
For å tilpasse programmet og regne med tilstrekkelig med mat, vil vi 
gjerne at du melder deg på i forkant. Det kan gjøres på menighetens 
nettside ved stjohannes.no >> «Barn 
og ungdom» eller gjennom ST.JOs 
side i våre sosiale medier. 
 
ST.JO er menighetens sosiale tilbud 
for ungdom i ca. ungdomskole-/vgs-
alder. Det er helt åpent! Vi håper som 
alltid på å se både nye og kjente fjes. 
 
Vel møtt! 

St. Jos ungdomslag 



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

