
   

 

 
 

Søndagsblad  
 St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Omkved: Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord!  
 

1 Ordsp 8,22-31 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 2 Rom 5,1-5 E Joh 16,12-15  

 

Pavens bønneintensjoner for juni 2022:  For familier 
 

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og erfare be-
tingelsesløs kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellighet gjen-
nom sine daglige gjøremål. 

Søndag 12. juni 2022 (år C) 
Festen for Den Hellige Treenighet 
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Juni kalender 2022 
 

 
Fredag 17. juni: 
Sommerfest for menigheten 
 
Søndag 19. juni:  
Festen for Kristi Legeme og Blod* 
 
Messe kl. 11:00 etterfulgt av prosesjon og internasjonal kirkekaffe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag 26. juni 
Kl. 11:00: Messe og avslutning for pater Piotr 
 
*PARKERING 19. JUNI:  
Bredtvet fengsel låner ut p-plasser på den nederste  
parkeringsraden og på halve den midterste raden lengst ned mot  
jordet fram til midten. Det vil stå p-vakter som viser hvilke  
p-plasser er tilgjengelige.  
Vennligst ikke parkere andre steder enn de henvist av vaktene.  
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PARKERING LØNNEBAKKEN SKOLE 
 

 
Vi fraråder parkering ved Lønnebakken skole da 
det er stor risiko for å få parkeringsbot. 
 
Menigheten eier dessverre ikke disse p-plassene 
og har heller ikke en stående avtale om bruk av disse.  
 
Vi er i samtaler med skolen for å finne en løsning, og vil gi me-
nigheten beskjed så fort vi har fått en avklaring.  
 
Takk for samarbeidet! 

 

RIKTIG BRUK AV LYS 
 
Vi minner om at det ikke er tillatt å brenne andre type lys i kir-

ken, annet enn de innkjøpt av menighetskontoret.  
 

Årsaken er brannsikkerheten i kirken.  
 

Vennligst ikke ta med stearinlys hjemmefra og bruk gjerne kun 
1 lys pr. intensjon.  

 
 
 
 
 
 

 

Takk for at du hjelper oss å ivareta sikkerheten i kirken vår!  
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ST. JO - Sommeravslutning  
 

ER DU KLAR FOR K A O S !!??  
 

Tirsdag 14. juni er det offisielt den siste gangen med ST. JO for 

dette skoleåret!! Vi takker dere alle for å ha kommet og lagd ST. JO 

til et fantastisk sted å være  

Vi skal selvfølgelig avslutte med en  eller kanskje mer spesifikt 

. På tirsdag skal det nemlig være VANNKRIG!! Ta med deg selv 

og til og med en venn eller to og la krigen starte!! I tillegg blir det 

syyykt digg mat og syyykt med kos!! 
 
 

TING Å TA MED: 

• Vannpistol  (flaske funker bra!) 

• Skiftetøy 

• GODT HUMØR 
 
 

Vi møtes til messe kl. 18:00 og spiser mat sammen etter. 
 

Kvelden avsluttes kl. 21:00 

Vi håper å se så mange den siste gangen!!! 
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En pinsekonsert vel blåst 
 
Onsdag 8. juni avholdt St. Johannes barne- og aspirantkor, sammen med 
St. Olav aspirantkor, en pinsekonsert for menigheten.  
 
Materialet har de øvd på siden i høst, og på onsdag kunne de endelig 
fremføre sangene for et større publikum. 
 
Korene ønsket gjestene velkommen ved å entre kirkerommet syngende i 
prosesjon. På gulvet foran alteret ble det sunget av høy av hals, tidvis i ka-
non, og det ble fremført dansebevegelser til sangene. 
Korene avsluttet høytidelig med vakker ‘Fader Vår’ og ‘Hill deg, Maria’ 
sang. Til utgangsprosesjonen sang korene “Shalom, min venn, vi møtes 
igjen! 
 
Menigheten retter en stor takk til alle medvirkende i konserten:  
Kordirigent Jonas Nobis i St. Johannes barnekorene, kordirigent Victoria 
Oftestad i  St. Olav barnekor, og konsertens akkompagnatør, vår egen or-
ganist Sara Brødsjø. Og mange takk til styret i St. Johannes barnekorene 
som organiserte kvelden –  særlig takk til Camilla Cselenyi som ordnet en 
liten overraskelse til kormedlemmene etter konserten. 
 
Pinsekonserten konkluderer koråret for St. Johannes barnekorene og de 
tar nå velfortjent sommerferie.  
Oppstart skjer igjen på sensommeren og vi ønsker hjertelig velkommen til 
nye kormedlemmer.  
Målgruppen for St. Johannes barnekorene er alle barn i menigheten i bar-
neskolealder. 
 
Shalom til vi møtes igjen! 



 6 

 

Vi fortsetter med fredag lunsj etter messe kl. 11:00  
ut juni måneden.  

 
 

Siste fredagslunsj blir 24 juni før oppstart september. 
 

Vel møtt!  

NUKs sommerleirer på Mariaholm 
 
Hvert år arrangerer Norges Unge Katolikker sommerleirer for 
barn, ungdom, unge voksne – og i år for barnefamilier! 
 
Nyt sol, sommer, og ikke minst, vakker liturgi på skjønneste 
Mariaholm! For oversikt: 
 

 
 

Påmelding gjøres via https://www.nuk.no/kommende-aktiviteter/ 
 
NUKs leirfond gir behovsprøvd støtte til påmeldingsavgiften. Om du ønsker 
å vite mer om støtteordninger, eller om du ønsker å donere til leirfondet for 
å gi flere barn og ungdom muligheten til å delta på katolsk leir, kan du lese 
under 4. Leirfond på www.nuk.no/okonomiskstotte/   
 
Meld deg på i dag for en åndelig og uforglemmelig sommer! 

Leir Dato Påmeldingsfrist Målgruppe 

Ungdomsleir 1. juli – 8. juli 19. juni 15 – 18 år 

Familieleir 14. juli – 17. juli 3. juli Barnefamilier 

Lederhelg 5. august – 7. august 22. juli 18 + 

https://www.nuk.no/kommende-aktiviteter/
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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

