
 

Søndagsblad  
St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Søndag 30. oktober 2022 (år C) 

31. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Omkved: Den elendige roper, og Herren gir svar. 
 

1 Visd 11,22-12,2 S Sal 145(144) 2 2 Tess 1,11-2,2 E Luk 19,1-10  

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.  



 

FAMILIEMESSE - 1. SØNDAGEN I MÅNEDEN 
Familiemesser er tilpasset de yngste i menigheten og  

spesielt familier med barn.  

 

FASTE MESSETIDER NOVEMBER 2022: 
 

Søndag:  9:00 messe på polsk, 11:00 høymesse, 13:00 messe på 

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

sisk 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. 

Neste familiemesse: 
Søndag 6. november, kl. 11:00 



 

 

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 kirke-

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

graven. 
 

Oppmøte Kl.12.00 : Alfaset gravlund og Høybråten gravlund 
 



 

 

 
 

JULEMARKED  
St .  Josephsøstrenes  Hjem  

Gladsvei  23,  0489 Oslo  
 

i n vi t e r e r  t i l  j u l e m ar k e d  
Lø rd ag ,  1 2.  n o ve mbe r  

K l .  11 . 0 0 –  15 . 00  
 

NB! Betal ing også  med bankkort  og  Vipps  

Hje rt e l ig  ve l k om me n!  



 

 



Spøkefullt  på  ST.JO ! 
 

Tirsdag arrangerte ST.JO Halloween-kveld for  

menighetens ungdom.  
 

Ungdommene møttes til messen og delte et måltid like  

etter. Det ble servert pølser og potetmos. Som alltid,  

jentene forsyner seg først! 
 

Deretter var det tid for lekene. Ungdommene fikk prøve seg 

på Escape Room, smake ekle ting og gjette gjenstander. 

Noen av deltagerne ble også ordentlig skremt. Det var også 

mulighet for å spille brettspill i menighetssalen og bli bedre 

kjent. 
 

Alt i alt, var det 57 ungdommer møtte opp denne kvelden!  
 

Vi takker for deltagelsen og ønsker dere velkommen  

tilbake om to uker    

 

Vi sees! 



 

 

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) 



 

 

 

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 

St. Johannes menighet 

 

Sogneprest:  P. Tan Peter Duc Do  tlf.: 23 68 11 00     tan.peter@katolsk.no 
 

Kapellaner:  P. Erik Ruud SM  tlf.: 479 75 892 erik.ruud@katolsk.no 

   P. Slawomir Czuba tlf.: 954 12 921 slawomir.czuba@katolsk.no 

   P. Paul Opata  tlf.: 483 96 189 paul.opata@katolsk.no 

   P. Emmanuel David tlf.: 920 26 543 emmanuel.david@katolsk.no 
 

Diakon:  D. Bang Cong Pham tlf.: 917 00 524 pham.cong.bang@katolsk.no 
 

Menighetssekretær: Vanessa Otero  tlf.: 23 68 11 00 vanessa.otero@katolsk.no 
 

Katekese-  Sr. Mai Teresa Thi Tuyet tlf.: 457 38 953 mai.teresa@katolsk.no 

koordinator:  Nhung CSJ   
   

Katekeseassistent: Thuy-Trang Hoang  tlf.: 457 38 953 thuy-trang.hoang@katolsk.no 
 

Barn- og ungdoms     

arbeider:  Robel Amar   tlf.: 23 68 11 00 robel.amar@katolsk.no 
 

Organist:  Sara Brødsjø  tlf.: 23 68 11 00 sara.brodsjo@katolsk.no 
 

Kontor med- 

arbeider (lørdag):  Nhu Luong   tlf.: 23 68 11 00 nhu.luong@katolsk.no 
 

Sakristan:  Sr. Martha Nguyen Hoang Doan Uyen  
 

Menighetsrådet:        mr.stjohannes@gmail.com 
 

Lunden kloster: Øvre Lunden 5, 0598 Oslo   www.lunden.katolsk.no 

INFORMASJON 
 

Kontortid: 9:00 - 15:00  

  (mandag - fredag) 

Adresse:  Bredtvetveien 12, 0950 Oslo 

Telefon:  23 68 11 00  

E-post:  oslo-St.johannes@katolsk.no 

Nettside: www.stjohannes.no  

FB-side:  St.Johannes.Oslo 

Org.nr.: 911 907 577 

Kontonr.: 3000.30.11859 
VIPPS: 20345 

  

Ved alvorlig sykdom, død eller behov 

ring til en av våre prester.  

SKRIFTEMÅL 

Fast tid for skriftemål er hverdager 

og lørdag fra kl. 17:15 til 17:30.  

Søndager 30 minutter før messe kl. 

11:00 og kl.13:00.  


