
   

 

 

Søndagsblad  
St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

 

Søndag 9. oktober 2022 (år C) 

28. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse, 

åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn. 
 

1 2 Kong 5,14-17 S Sal 98(97) 2 2 Tim 2,8-13 E Luk 17,11-19  

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: 

• Torsdag 13. oktober feirer vi messe for Maria med prose-

sjon og rosenkrans på flere språk. 
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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 

ALLESJELERSDAG 

Bok med navn på avdøde. 
 

Vi starter forberedelser til allesjelersdag, Det lig-

ger en bok ved inngangen hvor navn på av-

døde kan skrives ned. I november vil presten 

som feirer messe ta med boken og legge den 

på alteret under messene og messeintensjo-

nen vil gå spesielt til alle de avdøde. Disse nav-

nene blir ikke lest opp i messene.  
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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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Kjære ungdom, 

Allerede tirsdag 11. oktober er det duket for nok en ST.JO-kveld! 

Denne gangen blir det JUST DANCE   

Er du klar for å lære nye moves og kjenne pulsen gå opp? Turn up på 

ST.JO da vel! 

Vi møtes til messen kl. 18:00  og sier farvel kl. 21:00  

Det blir servert mat etter messen. For å tilpasse opplegg og mengde 

mat, vil vi gjerne at du melder deg på i forkant gjennom lenken en-

ten via ST.JOs: 

 Snap-gruppe 

 Insta-page 

 Facebook-side 

Om du ikke har en bruker i noen 

av de ovennevnte plattformene 

kan du alltids melde deg på via 

menighetens nettside: 

“stjohannes.no” >> “Barn og 

ungdom”, helst innen mandag 

kveld. Hvordan følge ST.JO i våre 

sosiale medier finner du også på 

menighetens nettside. 

Så hva venter du på? Kom alene 

eller få med deg crew-et. 

Vi håper på å se både nye og 

kjente fjes  
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Fredag 30. September samlet 39 av menighetens konfirmanter seg 

på St. Johannes med Mariaholm som destinasjon. Sammen med 

p. Erik og 12 ledere kom vi oss trygt frem og et godt måltid ventet 

oss. 
 

Lederne hadde forberedt et smekkfullt program for helgen. Det in-

neholdt blant annet to messer, bli-kjent-leker, dansing, pater pra-

ter, sakramentsandakt, katekese og et omfattende rebusløp.  

 

En stor takk rettes til alle de fantastiske frivillige kokkene som forbe-

redte måltidene våre: Remy, Gina, Tam og Tuyen Kim. Alle målti-

der var formidable. 

 

Lederne takker for en fantastisk helg, og gleder seg over at konfir-

mantene har blitt godt kjent med hverandre. Vi ønsker alle kandi-

dater til vårens ferming masse lykke til med videre formasjon, og 

håper på at denne helgen har bydd på en åndelig vekkelse. 

 

Gud signe dere alle! 



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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