
   

 

 
 

Søndagsblad  
 St. Johannes apostel og evangelist menighet    

Pavens bønneintensjoner for august 2022: For småbedrifter 
 

Vi ber for små og mellomstore bedrifter; at de – midt i en økonomisk  

og sosial krise – vil finne måter å holde virksomheten gående på og slik  

fortsette å tjene sine lokalmiljø. 
 

 

Søndag 21. august 2022 (år C) 
21. søndag i det alminnelige kirkeår 

 
Omkved: Gå ut og forkynn Evangeliet verden over.  

 
1 Jes 66,18-21 S Sal 117(116) 2 Hebr 2,5-7.11-13 E Luk 13,22-30  
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KUNNGJØRINGER FOR AUGUST 2022 
 
• Kirkens åpningstider og kontortid i august: 

Kirken åpnes hver dag ca. kl. 9.00 og stenges etter kveldsmessen 
kl. 18:00 eller 19:00.   
Kontortid og telefontid er mandag-fredag mellom kl. 9:00-15:00  

 
• Messetider i St. Johannes: 

 
Søndag: 09:00 messe på polsk, 11:00 høymesse, 13:00 messe 
på polsk, 15:00 messe på engelsk, 17:00 messe på tamilsk og 
19:00 messe på spansk. 
 
Mandag-torsdag: 18:00 messe på norsk 
 
Fredag: 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk 
 
Lørdag: 18:00 messe på norsk, 19:30 messe på polsk 

 
• Vi ønsker velkommen vår ny kapellan p. Slawomir Czuba som  
    begynte i St. Johannes 1. august.  
 
• Mandag 15. august – Jomfru Marias oppdagelse i himmelen. 

Vi feirer messe på norsk kl. 18:00 og messe på polsk kl. 19:30.  
  

• Messer på vietnamesisk torsdager kl. 11:00 er avlyst. 
  
• Messe på norsk kl. 11:00 på fredager er avlyst.  
 
• Det er ikke tamilsk messe kl. 17.00 søndag 14.august. 
 
• Det er ikke polsk messe kl. 19:00 fredag 19. august.  
 
• Fredagslunsjen er avlyst frem til september. 
 
• Skriftemål og samtale med prest kan avtales individuelt. 
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Menigheten takker for alle bidrag og støtte 

 gjennom kollekt fra mai til juli 2022: 
 

 
 
  
  

  
  
  

  
   

Vi takker også alle frivillige som hjelper til i  

messen og med kirkekaffe hver uke. 

 

 

Tusen takk! 

Mai 173 037 kr 

Juni   94 324 kr 

Juli   70 464 kr 

TOTALT 337 825 kr 
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Har du barn i skolealderen og vil at de skal lære mer om den  

katolske tro? Ønsker du at barna dine skal få seg nye venner som 

har samme tro som dem?  

 

Meld da barnet ditt på katekesen! 

Det er elektronisk påmelding via hjemmesiden  

https://www.stjohannes.no/  

 

Alle barn som var med i katekesen før sommer og alle nye barn 

må melde seg på igjen.  

 
Oppstartsdato til neste katekeseår er: 

2.-7. klasse: Lørdag 17. september kl. 10:00-14:00 
Konfirmasjonsundervisning år 1:  

Lørdag 24. september kl. 11:00-15:00.  
Konfirmasjonsundervisning år 2:  

Torsdag 01. september kl. 17:30-19:30.  

 

Foreldremøte:  

Førstekommunionsklasse: Lørdag 17. september kl. 10:00-10:30. 

Konfirmasjonsundervisning år 1 :  

Lørdag 24. september kl. 14:30 – 15:00.  
Konfirmasjonsundervisning år 2:  

Torsdag 01. september kl. 19:00-19:30  

 

Det har blitt sendt ut katekesebrev hjem til alle barn i vår menighet.  

Ved spørsmål om katekesen, send mail til Katekese@stjohannes.no  
 
 

 

PÅMELDINGEN TIL KATEKESEN ER ÅPEN! 

https://www.stjohannes.no/
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OPPSTART AV BARNEKORENE  
 

Kjære barnefamilier i St. Johannes menighet, 

Onsdag 24. august kl. 16.45 starter barnekorene opp med øvel-

ser og aktiviteter for barn - om været tillater det braker vi løs 

med utendørsaktiviteter og grilling. Tilbudet passer for små og 

store barn og unge i skolealder. Koret er organisert i to grupper: 

en for de store og en for de små. Og korgruppene øver samti-

dig. 

Øvelse er hver onsdag kl. 16:45 til 18:45. Vi starter alltid med 

varm middag for barna, og foreldre som er med. Utenom selve 

sangøvelsen har vi også organiserte aktiviteter, leker og spill ute 

og inne, før vi avslutter med felles aftenbønn. 

I høstsemesteret sikter vi på å synge i to søndagsmesser, og å 

holde en julekonsert som avslutning i desember. Hvis du har 

spørsmål om innmelding, ta kontakt med:  

robel.amar@katolsk.no.  

Ellers så kan man bare møte opp på korøvelse på onsdager. 
 

Vi ønsker hjertelig velkommen til både store og små barn,  

nye og kjente fjes! 
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Lovet være Jesus Kristus! Og god søndag! 
 
Jeg heter Ludvig Hareide og er seminarist ved St. Eystein pres-
teseminar.  
Fra midten av august til midten av september skal jeg være i me-
nighetspraksis her i St. Johannes. Deretter reiser jeg til Roma for 
å begynne på mitt andre år med filosofistudier.  
 
Jeg er vokst opp på Nøtterøy, like utenfor Tønsberg og i St. Olav 
menighet i Tønsberg. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere og 
håper og tror dere vil ta meg godt imot. Be gjerne om hellige  
Marias, hellige Johannes’ og hellige Eysteins forbønn for mine 
seminaristbrødre og meg. 
 
I Kristus, 
Ludvig Hareide 
 
 

Velkommen! 

St. Johannes menighet ønsker prestestudent Ludvig Hareide vel-

kommen! Ludvig skal ha praksis frem til 15. september. 
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Frivillige til Ordets liturgi for barn  

 

Vi ønsker å ha Ordets liturgi for barn (evangelieforklaring) 
under høymessen hver søndag. For å få det til trenger vi fle-

re frivillige! Liker du å snakke med barn? Ønsker du å for-
midle troen til andre? Da trenger vi deg! 

For hver søndag er det et ferdiglaget opplegg om evangeliet 
for dagen. Dette kan man ta utgangspunkt i, noe som betyr 

at man ikke må være utdannet lærer og det tar heller ikke så 
veldig mye tid. Hver person har ansvar for en søndag om-

trent annenhver måned. 

Kunne du tenke deg å stille opp for barna i menigheten vår? 
Eller har du noen spørsmål om dette? Ta kontakt med Kristi-

ne på tlf. 98820804 eller på  

kristinegranm@gmail.com  

Vi håper du vil stille opp, det er til stor glede for barna våre! 

 

 



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. Slawomir Czuba 
Mob: 954 12 921 
Epost: Slawomir.Czuba@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: 
Resel Galiza Respicio 

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

