
   

 

 
 

Søndagsblad  
 St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Omkved:  Måtte folkene takke deg, Gud, alle folkeslag love deg.  
 

Apg 15, 1-2.22-29 S Sal 67(66), 2-3.5.6+8 2 Åp 21,10-14.22-23 E Joh 14, 23-29 
 

 

Pavens bønneintensjoner for mai 2022 
 

Misjonsintensjon: For troende unge mennesker 

Vi ber for unge mennesker som ønsker å leve uten grenser, at de gjennom 
Marias liv må finne evnen til å lytte og til å gå søke etter en dypere innsikt i 
livet, at de opplever motet som troen gir og ønsket om å tjene Gud og sine 

medmennesker. 

 

Søndag 22. mai 2022 
6. søndag i påsketiden (år C) 
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Mai kalender 2022  

 
 

Viktige datoer å huske denne måneden: 
 
 
 

Torsdag 26. mai 
 

Kristi himmelfartsdag 
 
• Kl. 11:00 - 14:00: Første kommunionsmesse 
         (Ikke ordinær messe) 

 
NB! VIETNAMESISK MESSE KL 11:00 ER AVLYST 
 
• Kl. 18:00:   Messe på norsk for menigheten 
 
• Kl. 19:30:   Messe på polsk 
 
 

Fredag 27. mai 
 

MESSE KL. 11:00 OG FREDAGSLUNSJ ER AVLYST 
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Salg av olivenolje  

Søndag 22.mai 2022 blir det igjen salg av olivenolje etter familiemessen i St 
Johannes kirke. Som tidligere vil frivillige fra Lifegate produkter AS stå for sal-
get, som vil foregå i lokalene utenfor kirkerommet.  

Inntektene fra salget går til Lifegate Rehabilitation i Betlehem/Beit Jala. Det er 
en institusjon som sørger for rehabilitering og opplæring av barn og unge med 
funksjonshemninger i dette området.  

Prisen pr flaske er kr 150 og kan betales enten kontant ved kjøp  

eller på VIPPS 41627999.  

 
 
 
 

Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme 
 

P. Piotr Gąsior er med virkning fra den 1. august 2022 løst 
fra stillingen som kapellan i St. Johannes i Oslo og fra 
samme dato utnevnt som kapellan i St. Ansgar menighet i 
Kristiansand og sjelesørger for polakker i St. Franciskus 
Xavierus menighet i Arendal. 

 
 

 
P. Sławomir Czuba er med virkning fra den 1. august 2022 
løst fra stillingen som sjelesørger for polakker i St. Ma-
ria menighet i Lillehammer og fra samme dato utnevnt 
som kapellan i St. Johannes menighet i Oslo (60%). Han 
fortsetter i stillingen som kapellan i St. Gudmund i Jess-
heim (40%).  

 
 

P. Paul Opata kalles tilbake til Oslo katolske bispedømme 
etter flere års tjeneste på utlån i Trondheim stift. Med virk-
ning fra den 1. august 2022 utnevnes han som kapellan 
i St. Johannes menighet i Oslo  

 

https://www.katolsk.no/biografier/innenriks/pgasior
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Johannes
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Kristiansand
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Arendal
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Arendal
https://www.katolsk.no/biografier/innenriks/sczuba
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Lillehammer
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Lillehammer
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Johannes
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Jessheim
https://www.katolsk.no/biografier/innenriks/popata
https://www.katolsk.no/organisasjon/mn
https://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Johannes
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Abilan Amalanarokieyathas 

Jayden Leo Amalrajh 

Amalie My Le Andersen 

Devon Darmishan 

Johann Luis Estigoy De Guzman 

Nahom Kibrom Elos 

Fredrik Abueg Fabillar 

Jon Matteo Pascua Fernandez 

Santi Yogaligam Gabriel 

Julin Jeyaratnam 

Jamie Stian Ranchez Joson 

Tharon Joy Amalathas 

Gabriel Korsli 

Elias Bui Luna 

Mikael Ignatius Cselenyi Maatje 

Jakob Gran Martinsen 

 

Gratulerer til alle som mottar  
1. kommunion sakramentet 26. mai 

Gratulerer! 
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Danthi Nguyen 

Maya Nguyen 

Ralph Eldrin Decina Nguyen 

Welingtan Nisanthan 

Nickel Nixon 

Daniel Tesfay Noah 

Tina Diraa Okeke 

Bianka Piatek 

Tennisha Pirabakaran 

Tiana Pirabakaran 

Tisha Pirabakaran 

Angelo Rophervy Munar Ramirez 

Liam Sujipan 

Frances Julia Tadique 

Estella Ocampo Valencia  

Abel  Weldu Yosief  

 

 

 

 

Gratulerer til alle som mottar  
1. kommunion sakramentet 26. mai 

Gratulerer! 
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 Olympiske leker hos St. Johannes!   
 
31. mai går det hele ned på St. Johannes da vi en gang for alle vite får  

vite hvilket lokallag som er det beste i Oslo   

 
St. Jo inviterer nemlig SHUL og SOUL til Olympiske Leker! 
 
Lokallagene konkurrerer i forskjellige leker, og det laget som utpeker seg 

med sin fremragende innsats blir kåret kveldens vinnere  og på vegne 
av sin menighet, det beste i Oslo! 
 
Uavhengig av resultat kan ST. JO love deg god stemning, god mat og 

godt fellesskap     

 

Vi ber for godt vær   

 
 

Dato: 31. mai  ️ 

Sted: St. Johannes ⛪ 

Start: Messe kl. 18:00   

Slutt: 21:00   
 

 
 
 
OBS! OL er opprinnelig planlagt 24. mai, men det er nå utsatt til 31. mai. 
Vi foretrekker at du melder deg på i forkant slik at vi kan tilpasse mat og 
program. Deltagelse er gratis og påmelding kan gjøres via menighetens 
nettside på www.stjohannes.no >> «Barn og ungdom», eller ved å klikke 
på lenken via ST.JOs side på Facebook, Instagram eller gruppe på Snap. 
  
Hvordan følge ST.JO gjennom deres sosiale medier finner du også på 
menighetens nettside.  

 

Vi håper alltid på å se både kjente og nye fjes!  
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BESØK AV RIDDERORDENEN AV DEN 
HELLIGE GRAV I JERUSALEM 

 

 
Vår menighet får besøk av Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusa-
lem (OESSH) til søndagsmesse 29.mai, kl.11.00  
 
Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem er en katolsk orden som 
har i oppdrag å støtte Kirken i dens oppdrag i Det Hellige Land (særlig det 
latinske patriarkat i Jerusalem) gjennom forbønn og ved å gi vedvarende 
finansiell støtte. 
 
På verdensbasis har ordenen om lag 30.000 medlemmer. Den bidrar i ve-
sentlig grad med økonomiske midler som sikrer drift av Den katolske kir-
kes mange aktiviteter i Det Hellige Land (primært i Det latinske patriarkat i 
Jerusalem, men støtter også prosjekter i regi av andre orientalske rituser i 
Den katolske kirke i Det Hellige Land). 
 
Den norske magistrale delegasjon ble opprett i 2008 og har i dag til sam-
men 17 medlemmer, hvorav 11 riddere, 3 damer og 3 geistlige. 
 
 
Fakta: Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem  
(ref. katolsk.no) 
 
• Ridderordenen for Den Hellige Grav i Jerusalem er en leginstitusjon 
under beskyttelsen av Den Hellige Stol. 
• Ordenen har for tiden rundt 30 000 medlemmer i nesten 40 land.  
• Ordenens historie kan føres tilbake til dokumenter fra 1336, men ifølge 
tradisjonen har den virket helt siden de første korstogene. 
• Formålet er blant annet «å styrke medlemmenes kristne liv i absolutt ly-
dighet til paven og i forhold til Kirkens lære»; «åndelig og økonomisk støt-
te til Det Hellige Land» samt «å støtte bevaringen og utbredelsen av troen 
i Det hellige land, og vekke katolikkers interesse for 
dette arbeidet.» 
• Ordenens stormester er en kardinal utnevnt av pa-
ven. I dag er det kardinal Fernando Filoni. 
• Norsk magistral delegat: Huan Nguyen, KCHS 
• Norsk Storprior: biskop Bernt I. Eidsvig, KC*HS 
 
Norsk nettside: www.oessh.no 

https://www.oessh.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

