Søndagsblad
St. Johannes apostel og evangelist menighet

Søndag 13. november 2022 (år C)
33. søndag i det alminnelige kirkeår

Omkved: Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever.
1 Mal 4,1-2a S Sal 98(97) 2 2 Tess 3,7-12 E Luk 21,5-19

Pavens bønneintensjoner for november 2022:
For barn som lider
Vi ber for barn som lider, spesielt de som er hjemløse, foreldreløse og krigsofre; at de må sikres tilgang til utdannelse og oppleve å bli elsket av en familie.

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 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.

BURSDAGSFEIRING
Pater Erik fyller 70 år på lørdag
26. november!
I denne anledningen ønsker vi å
invitere menigheten til å feire pater Erik
i takksigelsesmesse på:

Søndag 20. november kl. 11:00.
Det vil være en kirkekaffe etter
messen.
Vel møtt!

Frivillige til Ordets liturgi for barn
Vi ønsker å ha Ordets liturgi for barn (evangelieforklaring) under
høymessen hver søndag. For å få det til trenger vi flere frivillige!
Liker du å snakke med barn? Ønsker du å formidle 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 annenhver 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!

MINISTRANTDAG 5. NOVEMBER!
Vel gjennomført ministrantdag 5. november!
Lørdag 5. november samlet menighetens barn og ungdom
som ønsker å lære mer om ministrering.
Ministrantene møttes i menighetssalen til lek og moro. p.
Paul og p. Slawomir hadde deretter en økt med ministrantene om messens første del.
I ministrantenes matpause ventet det pizza og det ble servert
dessert: gélé med vaniljesaus!
Andre økt tok for seg andre del av messen og med det
gjennomført var ministrantene klare for messen!
Det var et mektig syn å se et tog av ministranter gå i prosesjon til koret ved alteret. Menigheten er sannelig velsignet
med så mange barn og ungdom som ønsker å gjøre tjeneste ved alteret under messer.

Spesielt takk til Amalini, Kanna og Victoria som stelte i stand
ministrantdagen!

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 dominikanerne i Øst-Afrika (Kenya, Uganda,
Tanzania + Sudan)

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 forlatt.

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

St. Johannes menighet
Sogneprest:

P. Tan Peter Duc Do

tlf.: 23 68 11 00

tan.peter@katolsk.no

Kapellaner:

P. Erik Ruud SM
P. Slawomir Czuba
P. Paul Opata
P. Emmanuel David

tlf.: 479 75 892
tlf.: 954 12 921
tlf.: 483 96 189
tlf.: 920 26 543

erik.ruud@katolsk.no
slawomir.czuba@katolsk.no
paul.opata@katolsk.no
emmanuel.david@katolsk.no

Diakon:

D. Bang Cong Pham

tlf.: 917 00 524

pham.cong.bang@katolsk.no

tlf.: 23 68 11 00

vanessa.otero@katolsk.no

Menighetssekretær: Vanessa Otero

Katekesekoordinator:

Sr. Mai Teresa Thi Tuyet tlf.: 457 38 953
Nhung CSJ

mai.teresa@katolsk.no

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:

tlf.: 23 68 11 00

sara.brodsjo@katolsk.no

tlf.: 23 68 11 00

nhu.luong@katolsk.no

Sara Brødsjø

Kontor medarbeider (lørdag): Nhu Luong
Sakristan:

Sr. Martha Nguyen Hoang Doan Uyen

Menighetsrådet:
Lunden kloster:

mr.stjohannes@gmail.com
Øvre Lunden 5, 0598 Oslo

www.lunden.katolsk.no

Focolare:
Tangerudveien 56b, 0982 Oslo
agape@focolare.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.

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

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.

