
   

 

 

Søndagsblad  
St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

 

Søndag 16. oktober 2022 (år C) 

29. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Omkved: Vår hjelp er i Herrens navn, 

han som skapte himmel og jord.  
 

1 2 Mos 17,8-13 S Sal 121(120) 2 2 Tim 3,14-4,2 E Luk 18,1-8  

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 kvelds-

messen 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 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 (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. okto-

ber. 
 

Annet: 

I november begynner vi igjen med veskegruppene hver søn-

dag. Det er satt opp 4 vaskegrupper. Det er åpent for alle å 

være med, bare husk å si ifra.  Rekkefølgen blir som følger: 
 

 

 
 

Gruppe Søndag i mnd. 

Alle/Internasjonal 1 

Polske 2 

Tamilske  3 

Vietnamesiske 4 
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MESSEINTENSJON 
 

Konvolutter til spesielle messe intensjoner ligger ved inng-

angen. Det koster ingenting å be om en messeintensjon, 

men om du ønsker å gi en gave så legger du ønsket be-

løp i konvolutten og gir den til en av prestene. 

ALLESJELERSDAG 

Bok med navn på avdøde. 
 

Det ligger en bok ved inngangen hvor navn 

på avdøde kan skrives ned. I november vil 

presten som feirer messe ta med boken og 

legge den på alteret under messene og mes-

seintensjonen vil gå spesielt til alle de avdøde. 

Disse navnene blir ikke lest opp i messene.  

 ALLEHELGENSDAG  

TIRSDAG 1. NOVEMBER 
  
Kl. 16.30: Messe på polsk 

Kl. 18.00: Messe på norsk 

Kl. 19.30: Messe på tamilsk 
 

 

 ALLESJELERSDAG  

ONSDAG 2. NOVEMBER 
  
Kl. 11.00: Messe på vietnamesisk 

Kl. 18.00: Messe på norsk 

Kl. 19.30: Messe på polsk 

 

 

 

Velsignelse av graver 
 

Vi besøker Alfaset og Høybråten kirkegård på Allesjelersdag. Møt 

opp ved hovedporten. Om du har avdøde som ligger på en annen 

kirkegård, ta kontakt med presten og avtal en annen dag han kan 

velsigne graven. 
 

Oppmøte Kl.12.00 : Alfaset gravlund og Høybråten gravlund 
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 THE SYNODAL PATH 

We welcome everyone to the first English meeting related 

to the Synodal Path.  

 

Date: Sunday 23rd of October, from 16:00 to 18:00 hrs. 

 

Theme for the meeting: Fellowship  

 

Questions for discussion: 

 

1. What in our parish strengthens our community? 

2. Is there something in our parish that weakens our com-

munity? 

3. Do we have people in the parish who miss the feeling of 

community and belonging? What can we do to include 

people who feel left out? 

4. How can we strengthen the community in our parish ac-

ross nationalities? How can we bring about more dialogue 

and cooperation between the various groups in the parish? 

5. How can we improve the cooperation between the pa-

rish and the priest(s)? 

6. What can the diocese do to contribute to increase the 

fellowship in the church? 

7. How do we as Catholics and as a parish contribute to 

the fellowship in local communities? 
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Prestene og menighetsrådet inviterer til årsmøte. 
 

 

 

Møtets formål er å informere om de ulike aktivitetene, den 

økonomiske situasjonen og planene fremover i menighe-

ten. Vi setter også av tid til spørsmål og innspill. 

Søndag 30. oktober kl. 12:00 

Ingen påmelding. Vel møtt! 

Vi oppfordrer alle til å delta på møtet og ta interesse i hva 

som skjer i alle deler av vår menighet. 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
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Verdens misjonssøndag 23. oktober 2022 

 

På denne søndag skal all kollekt, uten unntak, gå til Missios virk-

somhet for verdensmisjonen. For å lese Pave Frans' budskap til 

Verdens misjonssøndag gå på Vatikanets webside på følgen-

de lenke: 

https://www.vaticannews.va/sv/norsk.html 

CARITAS-SØNDAG 25. SEPTEMBER 2022 

 

INNSAMLET BELØP TIL CARITAS: 

36 518,82 KR 
 

TUSEN TAKK! 

 

 
JULEMARKED 

St. Josephsøstrenes Hjem  
Gladsvei 23, 0489 Oslo 

 
inviterer til julemarked 

 
 

Lørdag, 12. november 
Kl. 11.00 – 15.00 

 

NB! Betaling også med bankkort og Vipps 

Hjertelig velkommen! 
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St. Johannes inviterer alle til  

 

ADVENT RETRETT  
Med p. Luke Kipkoech Bett, O.P. 

 

Lørdag 26. november 2022, klokken 19:00 
 

 

Tema:  

La oss gå til Herrens hus/ 

Den Hellige Johannes 
 

 

Foredraget blir holdt på engelsk. 

 Ingen påmelding er nødvendig.  

VEL MØTT! 

Litt om P. Luke:  

 Født i Kenya (1976) 

 Dominikanerprest (ordinert for 13 år 

siden) 

 Fullført lisensiatavhandlinger i Den 

hellige skrift fra Biblicum (2020) 

 Nå ferdig med en doktorgrad i Den 

hellige skrift 

 For tiden viserektor og administrator 

av Convitto Internazionale San 

Tommaso d'Aquino (Roma) 

 Valgt til V. Provinsial for dominika-

nerne i Øst-Afrika (Kenya, Uganda, 

Tanzania + Sudan) 



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
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