
   

 

 
 

Søndagsblad  
 St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Omkved:  Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever. 
 

Apg 7,55-60 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 2 Åp 22,12-14.16-17.20 E Joh 17,20-26 

 

 

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 29. mai 2022 
7. søndag i påsketiden (år C) 
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Juni kalender 2022 
 
 

Lørdag 4, juni (pinseaften) 
Kl. 15:00 : Messe på burmesisk 
Kl. 18:00: Messe på norsk 
Kl. 19:30: Messe på polsk 
 
Søndag 5. juni (1. pinsedag) 
Kl. 9:00: Messe på polsk 
Kl. 11:00: Messe på norsk 
Kl. 13:00: Messe på polsk 
Kl. 15:00: Messe på engelsk 
Kl. 17:00: Messe på tamilsk 
Kl. 19:00: Messe på spansk 
 
Mandag 6. juni (2. pinsedag) 
Kl. 9:00: Messe på polsk 
Kl. 11:00: Messe på norsk 
Kl. 18:00: Messe på polsk 
 
Onsdag 8. juni 
Kl. 18:00 Pinsekonsert med St. Johannes barnekor 
Hverdagsmessen blir flyttet til kl. 11:00 pga. konserten. 
 
Lørdag 11. juni: 
Kl. 10:00: 1.kommunionsmesse på polsk 
 
Fredag 17. juni: 
Sommerfest for menigheten 
 
Søndag 19. juni: 
Festen for Kristi Legeme og Blod 
Messe kl. 11:00 etterfulgt av prosesjon.  

 
Søndag 26. juni 
Kl. 11:00: Messe og avslutning for pater Piotr 
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18. JUNI 2022 

MINI VALFART 
LegMaristene har sin årlige valfart 

Det er lenge siden sist og vi gleder oss til å invitere våre venner 

og naboer. I år går vi fra Hovin skole til St. Gudmund kirke. Det 

er en del av pilegrimsleden til Nidaros. Vi leser først en tekst fra 

Bibelen. Det vil bli kort informasjon om severdigheter langs 

pilegrimsleden mens vi går. Når vi kommer frem til kirken vil vi 

ha tid til å se kunsten inne i kirkerommet, i stillhet, før messen 

med menigheten kl. 18.00. Vi håper på å få mulighet til enkel 

mat etter messen. 

 

 

 

 

essen 

 

 

 

 

 

 

Mini valfart 

 

TEMA: 

Til Emmaus med 

Jesus i Marias ånd. 

 

 Alle møter på St.             

Gudmunds   

parkeringsplass 

Kl: 15.30. Derfra 

samkjører vi til Hovin 

skole.  Messen i 

kirken er kl: 18.00 

 

 

 
 

         PÅMELDING 

Siri-Beate Hanssen: 93231893 

Siri.beate.hagen@gmail.com 

Påmelding før 3. Juni 

Link til kartet er under 

 

https://goo.gl/maps/Hqqjyk3z6342sf8j

8 

 

Link til kartet 
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St. Johannes barnekor inviterer til pinsekonsert! 

  

Menighetens egne barnekor, St. Johannes Aspirant- og Barne-
kor, i samarbeid med St. Olav Aspirantkor, inviterer hele me-
nigheten til pinsekonsert onsdag 8. juni. 

I anledning pinse skal korene skal fylle kirkerommet med glede 
og sang. Endelig kan korene få fremføre repertoaret de har 
øvd på siden deres gjenoppstart i fjor høst. Det blir fremført bå-
de kirkelige og verdslige sanger.  

Medvirkende på konserten er:  

• Sara Brødsjø, akkompagnatør og organist i St. Johannes 
menighet  

• Victoria Oftestad, korleder i St. Olav Aspirantkor 

• Jonas Nobis, korleder i St. Johannes Aspirant- og Barnekor  

 

Konserten finner sted i onsdag 8. juni kl. 18:00 i kirkerom-
met, her i St. Johannes menighet.  

Kom og feir pinse med oss   

Hjertelig velkommen skal du være!  

Konserten blir støttet av  
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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 menig-
hetens 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.  

Arrangementet er åpent for alle Oslo-menigheters ungdommer i ung-
domsskole- eller vgs-alder. Vi håper alltid på å se både kjente og nye 
fjes!  
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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. Ans-
gar 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. 
Maria menighet i Lillehammer og fra samme dato ut-
nevnt som kapellan i St. Johannes menighet i Oslo 
(60%). Han fortsetter i stillingen som kapellan i St. Gud-
mund i Jessheim (40%).  

 
 
 

 

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

 
 

St. Johannes menighet ønsker å gratulere pater Piotr med  
utnevnelsen og ønsker pater Slawomir og pater Paul  
hjertelige velkommen! 

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/Kristiansand
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/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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Tusen takk! 
 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle foreldrene og  
familier som kom på katekesen sommeravslutning og 
bidro til en fantastisk avslutning!  
 

 
Katekesen i juni og juli 
utgår, vi sees etter  
sommeren!  

 



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

