
   

 

 
 

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 25. september 2022 (år C) 
26. søndag i det alminnelige kirkeår 

Caritas-søndag 

 
Omkved: Lov Herren, min sjel! 

 

1 Amos 6,1a.4-7 S Sal 146(145) 2 1 Tim 6,11-16 E Luk 16,19-31  
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KUNNGJØRINGER SEPTEMBER 2022 
 

Kirkens åpningstider og kontortid: 
 

Kirken åpnes hver dag ca. kl. 9.00 og stenges etter kveldsmes-
sen 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 mes-
se 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 30 september. 
 
•  Messe på norsk kl. 18:00 mandag 26., tirsdag 27. og  
 onsdag 28. september da prestene er på møte i Mariaholm. 
 
Annet: 
 
• Skriftemål og samtale med prest kan avtales individuelt. 
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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
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CARITAS-SØNDAG  

25. SEPTEMBER 2022 
 

I dag feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge.  
 
Dette er dagen da Den katolske kirke i Norge viser solidaritet med 
de som har minst og som er rammet av fattigdom og sult. I dag 
går all kollekt til Caritas’ sitt arbeid for å bekjempe sult. Krig, pan-
demi, klimaendringer og stigende matpriser har ført til en matkrise 
verden ikke har sett på mange år.  
Millioner av mennesker i verdens fattigste land risikerer å dø av 
sult, hvis de ikke får hjelp snart.  
 
Det finnes håp, men nå haster det. Ved å støtte småbønder slik at 
de blir mer effektive, kan man lykkes med å produsere nok mat i 
de mest sårbare lokalsamfunnene. Derfor jobber Caritas sammen 
med småbønder på landsbygda i verdens fattigste land. Sammen 
med dem bidrar vi til at bøndene kan produsere mer mat. Da kan 
de både mette seg selv og sine barn. Oftest går det så bra at de 
også kan selge et overskudd. Med inntekten fra salget, kan de 
også la barna gå på skolen og fortsette å investere i sin egen 
gårdsdrift. Sammen med bøndene, bekjemper vi derfor sult og 
bygger bærekraftige lokalsamfunn. For det finnes en kur mot sult, 
og det er mat. Ditt bidrag bidrar til at Caritas kan fortsette dette  
arbeidet. Vi står derfor sammen med verdens fattigste i kampen 
mot sult, og vi viser dem at vi ikke vil la dem være uskyldige ofre 
for krigens grusomheter.  
 
Takk for deres støtte og tillitt!  
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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 konfirma-

sjonshelg 

Kjære menighet, 

Den 30. september til 2. oktober 

ønsker vi å arrangere konfirma-

sjonshelg 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 stil-

le opp som kokk og lage mat for ca. 

50 personer denne helgen.  

Meld gjerne ifra innen 28. septem-

ber  til katekesekoordinator på: 

katekese@st.johannes.no 

Vi håper mange er interessert i å bi-
dra og hjelpe oss!  
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Da er høsten her med alle sine vakre farger.  
Det betyr også at bladene faller ned og krukker og 

blomsterbed trenger litt omsorg før vinteren kommer 
smygende... 

 
Vi trenger hjelp til å rake, feie, blåse, og stelle uteområ-

det vårt. Om det er noen som vil ta med høstlyng til kruk-
kene så er det topp! Vi skal sette bort benkene, så vi 

trenger noen sterke armer. Kirkerommet kan også trenge 
et besøk av flittige hender. 

 
 



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

