
   

 

 
 

Søndagsblad  
 St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Omkved: Send din Ånd, Herre, og du fornyer jordens åsyn. 
 

1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Rom 8,8-17  
E Joh 14,15-16.23b-26  

 

 

Pavens bønneintensjoner for juni 2022 
 

Misjonsintensjon: For familier 

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og  

erfare betingelsesløs kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellighet  

gjennom sine daglige gjøremål. 

 

Søndag 5. juni 2022 (år C) 
Pinsedag 
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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. 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 på grunn av  
konserten. 
 
Lørdag 11. juni: 
Kl. 11:00: 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 og internasjonal 
kirkekaffe.  

 
Søndag 26. juni 
Kl. 11:00: Messe og avslutning for pater Piotr 
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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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Olympiske leker avholdt her på St. Johannes 
 
 

Tirsdag 31. mai var denne menighetens ungdomsgruppe ST.JO vert-
skap for De olympiske leker. Vi gjestet ungdomslagene fra St. Olav og 
St. Hallvard og møttes til kveldsmessen. Vi bød på mat og etter at 
pastaen var fortært var det endelig tid for lekene. 
 
Deltagermassen på omtrent 35 personer ble delt inn i fem lag: SHUL, 
SOUL, ST.JO, VUK og et Distrikt Oslo-lag med en delegat fra hver av 
de øvrige lagene. Lekene ble åpnet med parade, olympisk fanfare og 
fakkeltog. Lagene konkurrerte i blant annet i volleyball, fotball (men 
der to-og-to er lenket sammen), samt eggeløp-hinderløype-
memorering. 
 
Lekene ble avsluttet med en avslutningsseremoni og kåring av vinner: 
etter tøffe prøvelser og iherdig innsats fra alle lag, utpekte Distrikt 
Oslo seg og tok gullet hjem! Det illustrerer godt at vi er sterkest når vi 
står sammen. Is med bær ventet utøverne etter seremonien. 
Den lune kveldssolen hvilte over ungdommene da vi rundet av med 
felles aftenbønn. 
 
Det var utrolig stas å ha ungdom fra alle menigheter i Oslo på besøk 
her i St. Johannes. Takk til alle som deltok. 
 
Velkommen igjen! 
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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 

Barneleir Øst 19. juni – 24. juni 5. juni 8- 12 år 

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

