
   

 

 

Søndagsblad  
St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

 

Søndag 2. oktober 2022 (år C) 

27. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Omkved: Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter  
 

1 Hab 1,2-3;2,2-4 S Sal 95(94) 2 2 Tim 1,6-8.13-14 E Luk 17,5-10  

Pavens bønneintensjoner for oktober 2022:  

For en Kirke som er åpen for alle 
 

Vi ber for Kirken, som alltid trofast og modig sprer Guds ord, at 

den må være et samfunn med solidaritet, brorskap og åpne 

dører, gjennomsyret av samarbeid og samhandling.  
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KUNNGJØRINGER OG MESSET IDER  

OKTOBER 2022  
 

Kirkens åpningstider og kontortid: 
 

Kirken åpnes hver dag kl. 10.00 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: 9:00 messe på polsk, 11:00 høymesse, 13:00 messe på 

polsk (unntak den 4. søndagen i måneden da det feires vietna-

mesisk 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 (2.og 4. fredagen i  

     måneden) 

 

• Lørdag:    18:00 messe på norsk, 19:30 messe på polsk. 
 

 

Avlyste messer i oktober: 
 

Messe på vietnamesisk kl. 11:00 torsdag 13., 20 og 27 oktober. 

 
Annet: 
 

• Torsdag 13. oktober feirer vi messe for Maria med prosesjon og 

rosenkrans på flere språk. 

 
• Skriftemål og samtale med prest kan avtales individuelt. 
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Messe kl. 18.00 etterfulgt av prosesjon 

rundt kirken og rosenkrans på  

forskjellige språk. 

 

 

Oppstart av  

vaskegrupper 
 

Vi trenger hjelp for å kunne  

starte med nye runder av 

ukentlig vaskehjelp i kirken. 

 

Det blir satt opp flere grupper 

som har ansvar for vask av  

kirken en uke av gangen hver 

måned, med start fra  

november.  

Områder som skal vaskes er: 

kirkerommet, toalettet v/

sakristiet og inngangspartier. 

 

Vennligst gi beskjed til menig-

hetskontoret eller  

presten(e) dersom dette er 

noe du kan hjelpes oss med.  

 

På forhånd stor takk til alle! 

 

Torsdag 13. oktober 

 

Vi ønsker den nye tamilske sjelesor-

ger p. Emmanuel David velkommen 

til vår menighet.  

P. Emmanuel vil være kapellan i 

50% stilling f.o.m. 1. november 2022.  
 
 

VELKOMMEN !  
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Da er høsten her med alle sine vakre farger.  

Det betyr også at bladene faller ned og krukker og bloms-

terbed trenger litt omsorg før vinteren kommer  

smygende... 

 

Vi trenger hjelp til å rake, feie, blåse, og stelle uteområdet 

vårt. Om det er noen som vil ta med høstlyng til krukkene 

så er det topp! Vi skal sette bort benkene, så vi trenger no-

en sterke armer.  

Kirkerommet kan også trenge et besøk av flittige hender. 
 

Alle er hjertelige velkomne kl. 9:00! 
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DEN SYNODALE VEI 
 

Temakveld: Felleskap 

Vi ønsker alle velkommen til høstmøte i forbindelse med 

den synodale vei   

 

tirsdag 4.oktober, kl. 19:00, etter messe.  

 

Tema for kvelden : Felleskap 

 

Spørsmål til samtale: 

1. Hva er det i menigheten som styrker fellesskapet?  

2. Er det noe i menigheten som svekker fellesskapet?  

3. Har vi mennesker i menigheten som savner fellesskap og 

tilhørighet? Hva kan vi gjøre for å inkludere mennesker som 

føler seg utenfor?  

4. Hvordan kan vi styrke fellesskapet i menigheten på tvers 

av nasjonaliteter? Hvordan kan vi få til mer dialog og sam-

arbeid mellom de ulike gruppene i menigheten?  

5. Hvordan kan vi bedre samarbeidet mellom menigheten 

og presten(e)?  

6. Hva kan bispedømmet gjøre for å bidra til økt fellesskap i 

kirken?  

7. Hvordan bidrar vi som katolikker og vi som menighet til 

felleskapet i lokalsamfunnet?  
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Tirsdag 27. September avholdt ST.JO sitt første arrange-

ment denne høsten. Ungdommene møttes til 10 pizzaer 

laget på samlebånd av ungdomslederne. Temaet for 

«KICK-OFF»-et var å bli deltagerne skulle bli bedre kjent 

med hverandre og det ble arrangert forskjellige engasje-

rende leker hvor både kløkt og motorikk ble utfordret. Vi 

avsluttet med felles aftenbønn. 

«KICK-OFF»-et samlet både konfirmanter og konfirmerte 

og vi ble tilsammen 52 ungdommer! 

Takk til alle som deltok og velkommen igjen!
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Kalt til fellesskap – trosfordypningskurs del 2   

 
organisert av Focolarebevegelsen 

 

Er du interessert i å fordype og oppdatere troen din, 
sammen med andre?  
 

Når?  En tirsdag i måneden, klokken 18:45-20:15 

 

Datoer:  18. oktober, 15. november og 13. desember  

  2022 

Hvor?  St. Johannes menighet, menighetssal,  

   Bredtvetveien 12, 0950 Oslo 

 
Hva?  Å fordype oss i vår tro:   

 Etter at vi i vår fordypet oss i Gud er Kjærlighet, 

 Guds vilje, Guds ord, kjærlighet til nesten og den 

 gjensidige kjærlighet, vil vi de neste tre ganger 

 komme nærmere inn på følgende temaer:  

 Nattverden, Enheten, Jesus – korsfestet og for-

 latt. 

 
Spørsmål: Focolare: agape@focolare.no 
     Elma Streit: 412 61 234,  
   Jemi Grosse-Venhaus: 401 44 717 
  
Påmelding: www.stjohannes.no 
  
Hjertelig velkommen! 

mailto:agape@focolare.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. 
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