
   

 

 

Søndagsblad  
 

St. Johannes apostel og evangelist 
menighet    

 

Omkved:  Vi er hans folk, den hjord han vokter.  
 

1 Apg 13,14.43-52 S Sal 100 (99),2. 3. 5 2 Åp 7,9.14b-17 E Joh 10,27-30  

 

 

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 øns-
ket om å tjene Gud og sine medmennesker. 

 

 

Søndag 8. mai 2022  
4. søndag i påsketiden (år C) 

Kallssøndag 
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Mai er Mariamåned 
 

Mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. I St. Johannes menighet 
skal vi be rosenkransen hverdag klokken 17:15 før messen klokken 
18:00. 

Kollekt søndag 8. mai 
 
 

Søndagens kollekt vil gå til St. Eystein presteseminar for å sørge 
for nye kandidaters underhold i studietiden.  
 
Ønsker du å bidra er seminarets kontonummer 3000.22.79165 . 
 
All betaling av kollekt, kirkekaffe og annet kan ellers skje gjen-
nom VIPPS: 20345, avtalegiro og kontanter. 
 
Vi takker menigheten for deres støtte og bidrag! 
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Mai kalender 2022  

 
 

Viktige datoer å huske denne måneden: 
 
 
Fredag 13. mai  
Feiring til ære for Maria 
Kl. 18:00: Messe på norsk 
Vi ber for fred, går i prosesjon og ber rosenkrans på  
forskjellige språk. 
 
 
Lørdag 14.mai  
Kl. 11:00: Konfirmasjonsmesse med Biskop Bernt Eidsvig. 
 
 
Tirsdag 17, mai 
Grunnlovsdagen 
Kl. 18:00: Messe på norsk. 
 
 
Torsdag 26. mai 
Kristi himmelfartsdag 
Kl. 11:00: Første kommunionsmesse 
Kl. 18:00: Messe på norsk for menigheten 
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Bøsser som har blitt brukt for inn-
samling til fasteaksjonen kan leveres 
på menighetskontoret.  
Vi ønsker å takke alle for bønn og 
støtte for årets fasteaksjon samt be-
folkningen i Ukraina. La oss fortsatt 
huske å be for fred i Ukraina.  

 
Innsamling av bøsser- fasteaksjon 2022 



 5 

 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle som 
hjalp med kirkekaffen forrige søndag, 1. 

mai. etter høymessen, og bidro til den fine 
feiringen av   

vår 9. års jubileum! 

Sommeravslutning 
for katekesen 

(2.-7. og konfirmasjonsklassene) 
Lørdag 21. mai  

kl. 11:00—14:00.  
 

Messen starter kl. 11:00. Etter-
fulgt av mat og aktiviteter. 

  
Foreldre er hjertelig velkom-

men til å være med! 
Ønsker foreldre om å bidra med noe, kan dere ta kontakt på Spond 

eller sende en mail til katekese@stjohannes.no  
 

Katekesen i juni utgår.  
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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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Søndagsblad: 
 
 
Mai er Maria mnd, rosenkrans ber hverdag før 
kl.17.15 
 
Messe til ære for Maria, ber for fred og etterfølge 
prosesjon og rosenkrans på forskjellige språk rundt 
kirken fredag 13.mai. 
 
Konfirmasjon lørdag 14.mai, kl.11.00 
 
Førstekommunion på kristihimmelfartsdag torsdag 
26.mai 2022, kl.11.00 
 
Messe for menigheten på kristihimmelfartsdag tors-
dag 26.mai 2022, kl.18.00 
  
Fasteaksjonsbøssene lever til menighetskontoret 
  
Velkommen til fredagslunsj 
  
Tusen takk for alle som hjelpe med forberedelse til 
kirkekaffe 1.mai …. Osv 
 
Måneden mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. 
Da er det vanlig å be rosenkransen i kirken og i våre 
hjem. 
I St. Johannes menighet ber vi rosenkransen 17:15, 
før messen på hverdager i mai.  

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 



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

