
   

 

 
 

Søndagsblad  
 St. Johannes apostel og evangelist menighet    

Pavens bønneintensjoner for september 2022:  
For avskaffelsen av dødsstraff 

 
Vi ber om at dødsstraff, som er et angrep på et menneskes verdighet,  

må avskaffes ved lov verden over. 

 

Søndag 11. september 2022 (år C) 
24. søndag i det alminnelige kirkeår 

 
Omkved: Jeg vil stå opp og gå til min far. 

 
1 2 Mos 32,7-11.13-14 S Sal 51(50) 2 1 Tim 1,12-17 E Luk 15,1-32 
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KUNNGJØRINGER SEPTEMBER 2022 
 

 
Kirkens åpningstider og kontortid: 
 

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 (unntak den 4. søndagen i måneden da det feires vietnamesisk 
messe), 15:00 messe på engelsk, 17:00 messe på tamilsk og 19:00 
messe på spansk. 

 
• Mandag-torsdag: 18:00 messe på norsk. 
 
• Torsdag:  11:00 messe på vietnamesisk. 
 
• Fredag:  11:00 messe på norsk, 18:00 messe på norsk,   

   19:00 messe på polsk.  
 
• Lørdag:  18:00 messe på norsk, 19:30 messe på polsk. 
  
Avlyste messer i september: 
 
•  Messe på polsk kl. 19:00 fredag 16. og 30 september. 
 
•  Messe på norsk kl. 18:00 mandag 26., tirsdag 27. og  
 onsdag 28. september da prestene er på møte i Mariaholm. 
 
Annet: 
 
• Vi ønsker velkommen til vår kapellan, p. Paul Opata, som begynte 

i St. Johannes 1. september.  
 
• Fredagslunsj startet opp igjen fredag 9. september.  
 
• Skriftemål og samtale med prest kan avtales individuelt. 
 
• Messe og prosesjon på polsk til ære for Fatima blir feiret tirsdag 

13. september kl. 19:30. 
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Kjære katekesebarn, 

På lørdag 27.august var det en katekesesamling hvor alle kateketer og assis-

tenter samlet seg hos st. Josephsøstrene. Vet dere hvorfor vi måtte ha en ka-

tekesesamlingen før katekeseåret starter? 

Vi hadde et viktig møte siden vi ønsket at dere skulle få lærerik og meningsfull 

undervisning. Vi ville gjerne planlegge nøye hva og hvordan de skulle under-

vise dere. For å få en god undervisningsplan for hele katekeseåret., er det 

tidskrevende og energikrevende. Det er et stort arbeid. Det er mye å tenke 

og gjøre. Derfor bør dere glede dere til å delta i katekesen. 
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PÅMELDINGEN TIL KATEKESEN 

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

må melde seg på igjen.  

 

Meld barnet ditt på katekesen! 

Det er elektronisk påmelding via hjemmesiden  

https://www.stjohannes.no/?page_id=19 

 

Oppstartsdato til katekeseåret er: 

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

Konfirmasjonsundervisning år 1:  

Lørdag 24. september kl. 11:00-15:00.  

 

Fristen for påmelding til 1.kommunionsklasse og konfirmasjons-

undervisning år 1 er  01. oktober 
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Frivillige til Ordets liturgi 

for barn  

Vi ønsker å ha Ordets liturgi for barn 
(evangelieforklaring) under høymes-

sen hver søndag. For å få det til 
trenger vi flere 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 omtrent an-

nenhver måned. 

Kunne du tenke deg å stille opp for 
barna i menigheten vår? Eller har du 
noen spørsmål om dette? Ta kontakt 
med Kristine på tlf. 98820804 eller 

på  

kristinegranm@gmail.com  

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

 

 

Frivillige til konfirmasjons-

helg 

Kjære menighet, 

Den 30. september til 2. oktober øns-

ker vi å arrangere konfirmasjonshelg 

for årets konfirmanter på Mariaholm! 

Vi håper at denne helgen vil bli fylt 

med åndelig påfyll, nye vennskap og 

masse latter.  

For å få gjennomført helgen, trenger 

vi hjelp fra dere i menigheten og  

søker fire personer (både unge og 

voksne er velkommen) som kan stille 

opp som kokk og lage mat for ca. 50 

personer denne helgen.  

Meld gjerne ifra innen 11. september  

til katekesekoordinator på: 

katekese@st.johannes.no 

Vi håper mange er interessert i å bi-
dra og hjelpe oss!  
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HVA ER DEN SYNODALE VEI? 

Artikkelen ble først publisert i St. Olav magasin for religion og kultur 2-2022,,  

Tekst: Linda Therese Utstøl  

 I 2021 åpnet pave Frans en to år lang prosess kalt Den synodale vei. Den 
er avhengig av oss alle. Begrepet synodalitet betyr «en vei man følger sam-
men». Det står for «fellesskap i fremgang mot et felles mål» forkla-
rer hyrdebrevet fra den Nordiske Bispekonferanse i oktober samme år. Men 
hva betyr det i praksis – og hva er målet vårt? Hvordan ser dette ut i Norge, 
eller i din lokale menighet? Det er en del forvirring om hva Den synodale vei 
er, og hva den skal innebære. Betyr det at legfolk nå skal bestemme Kir-
kens lære? Pater Øystein Lund holdt foredrag om Den synodale vei under 
vårmøtet i Oslo katolske bispedømmes Pastoralråd.  

Han sier at noe av grunnen til at forklaringene omkring prosessen er så va-
ge er at fokuset ikke skal være på hva vi skal gjøre eller bestemme, men på 
å lytte og skape ekte relasjoner i og utenfor Kirken. Og ekte, omsorgsfulle 
relasjoner har sjelden en fast oppskrift. Det blir bekreftet på den offisielle 
hjemmesiden at hensikten er ikke å produsere masse dokumenter, men 
hvordan bli en mer synodal Kirke gjennom tre hovedtemaer: 

• Kommunion, et enhetlig fellesskap med hverandre og med Gud 
som er veien, sannheten og livet. 

• Deltagelse, alle troende er kalt til å tjene hverandre gjennom å be, 
lytte, analysere, ha dialog, vurdere og gi råd om pastorale avgjørel-
ser som er i pakt med Guds vilje. 

• Misjon, forstått som oppdrag. Hvordan gjøre Kirken til et bedre vit-
ne om Guds kjærlighet? 

 

https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/kirkebladet/index
https://www.katolsk.no/nyheter/2021/10/hyrdebrev-fra-den-nordiske-bispekonferanse-sondag-17-oktober-2021
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– Den synodale vei handler om Kirkens tilnærming til verden. Kirken er kalt 
til å ha et ordentlig møte med mennesker, lytte til dem og så vurdere og for-
søke skjelne. Rett og slett for å være i dialog med mennesker av i dag. Kir-
ken skal ikke bare være vendt innover mot seg selv, men ta det mennesker 
forteller oss på alvor. Målet er at man møter, ser, lytter, vurderer og gjerne 
også gir respons. Målet er å styrke relasjonene som allerede er der og mø-
te dem man ikke har en relasjon til allerede, sier p. Øystein. 

  

Det ligger ingen naivitet i å oppfordre til denne åpne og ærlige dialogen, 
forteller han. 

– Resultatet av det å møtes, lytte til og skjelne eller vurdere, er ikke alltid at 
du får viljen din, eller at alle blir enig. Da pave Frans introduserte Den sy-
nodale vei bruke han bibelhistorien om Jesu møte med den rike unge man-
nen. Han går etterhvert bedrøvet bort, fordi han ikke kunne bli med. Det er 
også en mulighet vi må holde åpen. Det er ikke gitt at vi skal møte mennes-
ker på den måten at vi skal oppfylle alle deres ønsker. Ambisjonen må 
være å komme et stykke på vei i forståelse. 

  

 

FORVIRRING: Ekte, omsorgsfulle rela-
sjoner har ingen fast oppskrift. P. Øy-
stein Lund forklarer hvordan vi kan for-
stå den synodale veien, Foto: Hans Ros-
siné.  

 
 

Lokal bevisstgjøring 

P. Øystein legger vekt på at vi heller må 
tenke på det lokale enn det globale. 

 

– Synoden, som avholdes i 2023, skal på sett og vis oppsummere denne 
prosessen, men det handler ikke først og fremst om nye vedtak. Det skal 
heller være rom for å praktisere en innøvd måte å være på, hvor man lytter 
til dem som bør lyttes til. 

  

Alle katolikker inviteres til fellesskap og deltagelse i dette oppdraget, det er 
vi som skal bygge disse relasjonene der vi er. 
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 – Det må skje lokalt, derfor er det viktig å få litt fart på Norge. Vi skal ikke 
bare sitte å vente på hva andre har kommet frem til. Vi har våre spesielle 
utfordringer. Vi har nok en åpnere dialog innad i Kirken enn mange andre 
land, men vi har en utfordring når det gjelder å se utenfor våre egne gren-
ser, sier p. Øystein. 

 

Bakgrunnen for prosessen handler om en gradvis profilforskyvning fra før 
1900-tallet. Da betydde begrepet «Kirken» strukturen og hierarkiet av bis-
koper og prester. Etter 2. vatikankonsil ble man mer opptatt av «Kirken» 
som betegnelse på alle troende. Det ble også mer fokus på at Kirken skul-
le lytte til hva resten av samfunnet var opptatt av, forteller p. Øystein 

 

– Det har vært en utvikling med mange trinn, og pave Frans står i denne 
tradisjonen hvor Kirken er Guds folk. Da må vi også være interessert i hva 
dette folk mener. De skal ikke definere hva troen er, det har vi skriften, tra-
disjonen og læreembetet til. Men hva er de opptatt av? Vi må være nys-
gjerrige på menneskers daglige liv, og lytte til dem som vanligvis ikke blir 
hørt. Vi må være åpne mot mennesker og møte dem der de er. Og der vi 
ser det er nødvendig, må vi våge å endre kurs. 

  

Noe av grunnen til at det kan være vanskelig å forstå hva den synodale 
prosess går ut på, er at det er store forskjeller fra sted til sted, både på 
hvem som blir hørt og hvilke utfordringer de lokale menighetene og bispe-
dømmene har. Noen steder vil det være prester og biskoper som ikke lytter 
til menigheten de har ansvar for, andre steder er det kanskje menigheten 
som stenger ørene eller isolerer seg fra omverdenen. 

  

– Jeg tror ikke hovedproblemet for oss i Norge er at prester, menigheter, 
menighetsråd og pastoralråd ikke lytter til hverandre. Jeg tror hovedutford-
ringen for oss er hvorvidt vi greier å lytte også utenfor disse kanalene. Når 
det er sagt, tror jeg vi godt kan gi større frimodighet til legfolk. De må gjer-
ne være tydeligere på hva slags forventninger de har til oss prester. I den 
åpne dialogen mellom prest og menighet er det fortsatt slik at dagsorden 
settes av presten, og det er heller presten som ber om tjenester enn mot-
satt, sier p. Øystein. 
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Synodalitet i Norge 

Denne nye væremåten tar flere enn ett hensyn. P. Øystein sier at det delvis 
handler om å lytte til stemmer i menigheten som ikke blir hørt. Og kanskje 
kommer det frem generelle behov eller problemer, som kan ha konkrete 
løsninger. Faren er at man blir for opptatt av å komme med krav, hand-
lingsplaner og konklusjoner. Det er dessuten i diskusjonen om hva som 
skal gjøres, at de store kontroversene dukker opp, det kan drukne den go-
de samtalen. 

  

Det er også en fare for at lyttingen bli for intern: Den er ikke et spørsmål 
om hvordan vi driver menighetsarbeid. Hvordan kan vi da nå ut til dem som 
står utenfor Kirken eller i gråsonen, men som likevel opplever en viss drag-
ning mot det katolske, spør p. Øystein. 

– Mange føler seg kanskje ikke velkommen til messe. Det kan være skils-
misse, ulike ting knyttet til seksualitet, det kan være fattigdom, eller stigma-
tisering på andre måter som kan være kulturelt eller etnisk betinget. Det 
kan være så mange slike ting som gjør at noen aldri kommer inn døra. På 
hvilke arenaer kan vi da lytte til dem?  

– Jeg tror det er noe i pave Frans’ tanker om at en god del mennesker er 
skremt bort fra Kirken, fordi Kirken rett og slett ikke er interessert i deres liv. 
Det jeg tror pave Frans er opptatt av, er at vi ikke skal gi det klassiske sva-
ret «Kirken mener at ...». Det finnes masse svar vi bare kan hente ut av 
den kirkelige tradisjon, men poenget er å lytte genuint og svare det enkelte 
menneske i dets situasjon. 

  

– Så hvordan ser dette ut i praksis her hos oss? 

– Pave Frans legger vekt på at det ikke bare er å snakke sammen for å fin-
ne en rask løsning. For ham er dette først og fremst en kombinasjon av å 
lytte til Gud og å lytte til mennesker. Vi må be sammen, lese skriften sam-
men, feire messe sammen og så bli inspirert. Og når man har kommet så 
langt, bør man stille seg et par sentrale spørsmål, slik som: ‘Hvem burde vi 
være mer åpne for å lytte til?’ ‘Hva må vi gjøre for å komme i en posisjon 
hvor vi kan lytte?’ Hvis bare den bevegelsen gjorde at vi lyttet til 100 men-
nesker til, ville jeg blitt kjempeglad. Og jeg tror faktisk vi kan risikere å lytte 
til ganske mange flere. 
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En bønn for den synodale vandringen  

Vi står her for ditt ansikt, Hellige ånd 
vi er alle samlet i ditt navn. 
 
Kom til oss, 
hjelp oss, 
stig ned i våre hjerter. 
 
Lær oss du hva vi må gjøre, 
vis oss du hvilken vei vi sammen skal gå. 
 
La oss, syndere, ikke være til hinder for rettferdigheten, 
la ikke uvitenhet lede oss på villspor, 
la ikke rent menneskelig forkjærlighet gjøre oss forutinntatte, 
men la oss være ett i deg, 
og i ett og alt holde oss til sannheten. 
 
Dette ber vi deg om, 
du som virker til alle tider og på alle steder, 
i fellesskapet med Faderen og Sønnen, 
fra evighet til evighet. 
Amen.   

 

For å delta på Den synodale vei er det altså bevisstgjøring og endring i væ-
remåte som skal til, og det kan alle gjøre der de er og innenfor hva som er 
deres rolle eller verv i Kirken. Prosessen er avhengig av at individer tar an-
svar, blir engasjerte og finner nye kreative og lokale løsninger innenfor de 
gitte rammer. Men det er også viktig å delta i den større samtalen, spesielt 
for dem som ikke føler seg hørt. Innspill til og spørsmål om prosessen kan 
rettes til kontaktpersonene under. 

 

 Ønsker du å bidra? 

• I Oslo katolske bispedømme er p. Bjørn Tao Nguyen koordinator for det 
synodale arbeidet. Innspill kan sendes til synodalitet@katolsk.no el-
ler tao.nguyen@katolsk.no. 

• I Trondheim katolske stift er p. Egil Mogstad koordinator. Innspill sendes 
til trondheim@katolsk.no eller Egil.Mogstad@katolsk.no. 

• I Tromsø katolske stift er Arne Marco Kirsebom an-
svalig: Arne.Kirsebom@katolsk.no.  



Søndagsblad  

 

Kontaktinformasjon 
 

Kontortid: 9:00 - 15:00 (man-fre) 
 

Telefon: 23 68 11 00 
 

E-post:  Oslo-St.Johannes@katolsk.no 
 

Nettside:  https://www.stjohannes.no 
 

Facebook:   St.Johannes.Oslo 
 

Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo 
  
  

Prester i menigheten:  
 

Sogneprest: 
 

P. Tan Peter Duc Do 
Epost: Tan.Peter@katolsk.no  
 

Kapellan: 
P. Sławomir Czuba 
Mob: 954 12 921 
Epost: Slawomir.Czuba@katolsk.no  
 

P. Paul Opata 
Mob: 483 96 189 
Epost: Paul.Opata@katolsk.no 
 

P. Erik Ruud SM 
Mob: 479 75 892 
Epost: Erik.Ruud@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  
 

Barn- & Ungdomsarbeider: 
Robel Amar 
Epost: Robel.Amar@katolsk.no  
 

Organist:  
Sara Brødsjø 
Epost: Sara.Brodsjo@katolsk.no 

hei 
Kontormedarbeider: 
Nhu Luong (Lørdag) 
Thuy-Trang Trinh Hoang 
 
 

 

GAVER 
De som ønsker skattefradrag for 

gaver de gir til menigheten må  
sende bidraget inn på OKB sin gi-
ver konto og skrive hvilken menig-

het 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 

Avtalegiro 
 

Menigheten trenger flere faste givere. 
Du finner avtalegiro liggende ved inng-
angen 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 

Renhold: 
Resel Galiza Respicio 
 

Menighetsrådet  
Epost: mr.stjohannes@gmail.com  
____________________________________________ ___________________  

Lunden kloster: Øvre Lunden 5, 0598 
Oslo. https://lunden.katolsk.no/ 
____________________________________________ ___________________  

Focolare: Tangerudveien 56 B, 0982 
Oslo. Epost: agape@focolare.no,  
tlf.: 22 92 12 98 

Vipps  
heo 
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. 

mailto:%20Oslo-St.Johannes@katolsk.no
http://stjohannes.oslo.katolsk.no/
https://www.facebook.com/stJohannesGrorud
mailto:agape@focolare.no

